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Sveriges skogar täcker mer än hälften av Sveriges landareal. Skogarna fyller många olika 

funktioner, både för ägarna och allmänheten samtidigt som de tillhandahåller råvaror för 

industrin. Olika sorters störningar såsom storm och skogsbrand utgör viktiga dynamiska 

faktorer som driver föryngring och anpassningsprocesser i skogen. Störningarna kan uppträda 

som katastrofartade händelser eller som mindre omfattande händelser. Risken för ekonomiskt 

betydelsefulla skador på skogen beror av det tillstånd skogen befinner sig i. Tillståndet avgör 

både skogens känslighet för påverkan och vilka värden som står på spel och är i sin tur 

beroende av hur skogen tidigare skötts. Förutom att omfattande skador kan få ekonomiska 

konsekvenser kan de också få betydande sociala och miljömässiga konsekvenser.  

 

Genom att planeringen och skötseln av skogen inverkar på skogens tillstånd finns goda 

möjligheter att påverka risken för skada genom anpassning av skogsbruksmetoderna. 

Anpassningen av skogsbruksmetoderna för att minska risken för skada kan dock i många fall 

vara förknippade med kostnader eller nedsatt produktion av varor och tjänster från skogen i de 

fall skada inte uppträder. Ett annat sätt att hantera risken för vindfällning är genom försäkring 

där markägaren betalar en fastställd premie för att i händelse av skada erhålla ekonomisk 

kompensation. 

 

Länsförsäkringsbolagens forskningsfond tilldelade oss år 2006 medel för att belysa hur 

privata skogsägare hanterar risker inklusive effekter av klimatförändringar i sitt skogsbruk 

samt att kommunicera kring riskhantering i skogsbruket. Av särskilt intresse i projektet är 

vilken roll skogsförsäkring spelar i privata skogsägares riskhantering. Danna rapport utgör 

slutrapport för projektet. 

 

 

Riskhantering i privatskogsbruket 

 
Klimatscenarier för Sverige under 2000-talet indikerar att klimatet kommer att förändras i en 

sådan grad att det påverkar skogsekosystemen och att förändringen blir större i norra Sverige 

än i södra Sverige (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). År 2020 förväntas klimatat ha 

blivit ungefär 2°C varmare, huvudsakligen under vintern (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 

2007). Vissa scenarier indikerar av uppvärmningen under 2080-talet kommer att uppgå till 3–

5°C. Nederbörden vintertid förväntas öka i nästan hela Sverige medan nederbörden 

sommartid förväntas minska i södra Sverige. Frekvensen och intensiteten hos extrema 

väderhändelser förväntas i många fall öka (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). Vad 

gäller det framtida vindklimatet är detta osäkert men ett blåsigare klimat ter sig mera troligt än 

att det inte skulle bli blåsigare (IPCC, 2007). 
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Klimatförändringarna i Sverige förväntas resultera i ökad skogstillväxt för både inhemska och 

exotiska trädslag (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). För att dra full nytta av den 

ökade tillväxtpotentialen kan det bli nödvändigt att byta trädslag. Exempelvis förväntas gran 

och björk bli mera konkurrenskraftiga jämfört med tall i norra Sverige medan det omvända 

kan förväntas i södra Sverige (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). 

Klimatförändringarna förväntas dock inte bara leda till nya möjligheter, också ökad risk för 

vindfällning, torkskador, brand, insektshärjningar, högre drivningskostnader och transporter 

till följd av minskad tjäle vintertid förväntas uppstå (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 

2007). 

 

I januari 2005 drabbades södra Sverige genom stormen Gudrun av de mest omfattande 

vindskadorna i svensk skogsbrukshistoria. Nästan en hel svensk årsavverkning skog blåste ner 

på några få timmar inom endast en mindre del av Sverige. I det drabbade området ägs närmare 

80% av skogsarealen av privatpersoner. Många av dessa privata skogsägare drabbades av 

mycket omfattande vindfällning med stora konsekvenser som följd. Särskilt för många av dem 

som inte tecknat försäkring mot stormskador blev de ekonomiska konsekvenserna omfattande. 

Samtidigt tangerade belastningen på samhällets krishanteringssystem gränsen för hur stora 

kriser som samhället gemensamt kan hantera idag vad gäller elförsörjning, transporter, 

kommunikation etc.  

 

När det gäller stormen Gudrun är det inte möjligt att säga om denna orsakades av 

klimatförändringen eller inte eftersom begreppet klimat handlar väderförhållanden under en 

längre tidsperiod och inte om enskilda väderhändelser. Den omfattande vindfällningen i 

samband med stormen Gudrun har dock med stor tydlighet visat att skogens tillstånd är 

sårbart. Med hjälp av en serie datormodeller undersökte vi i en simuleringsstudie hur 

klimatförändringar kan komma att påverka sannolikheten för vindfällning under innevarande 

århundrade (Blennow med flera, 2010). Resultaten indikerar att klimatförändringarna leder i 

riktning ökad vindkänslighet hos den under ett varmare klimat snabbare växande skogen om 

inte skogsskötseln anpassas till de nya förhållandena. Dagens skötselrekommendationer har 

visserligen en inneboende dynamik och skulle i någon mån automatiskt justeras allteftersom 

skogstillståndet ändras men vindkänsligheten förväntas trots detta öka. Skulle det dessutom 

bli blåsigare framöver kommer sannolikheten för vindfällning att härutöver ytterligare öka. 

Resultat av simuleringsstudier som denna utgör viktigt underlag för kommunikation kring 

risker och riskhantering i skogsbruket. 

 

Dagens riskhantering 

För att förstå hur risker kan hanteras idag behövs kunskap om den riskhantering som bedrivs 

idag och som bedrivits historiskt. Den historiska tillbakablicken är nödvändig eftersom 

dagens riskhantering påverkas av tidigare riskbedömningar som speglas i teknik och praktik. 

Inom projektet har därför analyserats hur en riskhanteringspolicy vuxit fram inom svenskt 

skogsbruk och dennas konsekvenser för måluppfyllelsen inom skogsbruket (Blennow, 2008).  

Risken för vindfällning användes som en modell för att söka förklara bakgrunden till ett glapp 

som identifierats mellan accepterad nivå av risktagande bland privatskogsägare och 

omfattningen av vidtagna riskminskande åtgärder, inklusive tecknandet av försäkring mot 

vindfällning. Analysen baseras på resultat från enkäter och intervjuer bl.a. gjorda inom projekt 

Stormanalys som genomfördes på regeringens uppdrag av Skogsstyrelsen och SLU efter 

stormen Gudrun 2005, projektledarens personliga erfarenheter från den intensiva debatten 

efter stormen Gudrun i januari 2005, och litteraturstudier. 
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Risken för vindfällning har av sydsvenska privatskogsägare bedömts vara en av de värsta 

ekonomiska riskerna i det egna produktionsskogsbruket. Samtidigt sade man sig före stormen 

endast i mindre grad hypotetiskt sett vara beredd byta trädslag från gran till ett mera vindtåligt 

trädslag (Blennow, 2008), vilket i många fall skulle kunna vara ett sätt att minska risken. 

Erfarenheten av stormen ledde dessutom endast i begränsad omfattning till att fler sade sig 

planera vidta riskminskande åtgärder. I debatten som följde både efter stormen Gudrun och 

efter tidigare stormskadesituationer har ofta framkastats att vindfällning är ett naturfenomen 

som det inte går att påverka (jfr. Hollgren, 1903) snarare än att vindfällning är en teknologisk 

risk som är förknippad med brukandet av skogen. Detta synsätt tycktes vara vanligt trots att 

det sedan länge finns bevis för motsatsen. En sådan syn på vindfällning gör det knappast 

aktuellt att anpassa skogsbruksmetoderna för att minska risken för vindfällning men skulle 

trots allt kunna vara förenlig med tecknandet av försäkring för att sprida ekonomiska 

konsekvenser mellan försäkringstagare i händelse av skada.  

 

Skogsförsäkring 

Grundtanken med försäkring är att sprida risker mellan försäkringstagare. Genom att i förväg 

betala en fastställd premie kan ekonomisk kompensation utgå i händelse av skada. Enligt 

ekonomisk teori skulle under fullständig tillgång till information motivet till att teckna 

stormförsäkring och att riskanpassa sin skogsskötsel variera med skogsägarens risktagande 

och skogsägarens inställning till risktagande. Utifrån kostnad/nyttoteori är det mera 

motiverande att teckna försäkring om man har stora ekonomiska värden som står på spel än 

om man har endast mindre värden som står på spel, så länge kostnaden för försäkring är 

rimlig. Dessutom ökar motivet till att teckna försäkring enligt denna teori med stigande 

sannolikhet för skada. När det gäller sannolikheten för vindfällning varierar denna mellan 

olika platser både på grund av att det blåser olika mycket på olika ställen och för att skogen 

kan vara olika känslig för vindverkan. Eftersom risktagandet varierar med skogens 

exponering och tillstånd kan behovet av försäkring variera med skogens belägenhet och hur 

den sköts.  

 

Regelverk liksom skogspolitik har ändrats under tidens gång vilket inverkat på såväl 

skogsskötselpolicy som skogsägarkårens sammansättning. Exempelvis ändrades 

lagstiftningen 1971 från att privatpersoner endast kan förvärva skogsmark genom arv till att 

skogsmark kan köpas för pengar. Skogsägare ser vanligtvis många andra värden i sin skog än 

att den endast är en som källa till inkomst (Mattsson med flera, 2003). Enligt Törnqvist (1995) 

strävar många skogsägare traditionellt efter oberoende. Strävan efter oberoende skulle kunna 

medföra att man har en mindre benägenhet att utnyttja möjligheten att teckna stormförsäkring. 

Utvecklingen under senare år har lett till en förändrad sammansättning av gruppen 

skogsägare. Nytillkomna skogsägare strävar eventuellt inte på samma sätt efter samma livsstil 

som dem som ägt den sedan länge. Olika förhållningssätt till och erfarenhet av utifrån 

kommande information och olika källor till lärande skulle också kunna påverka om försäkring 

tecknats eller inte. Ett sätt att lära sig om risken för vindfällning skulle exempelvis kunna vara 

genom egen erfarenhet av omfattande vindfällning. De som själva drabbats av omfattande 

vindfällning i sin skog skulle kunna förväntas vara mera benägna att teckna stormförsäkring.   

 

Spelar då dessa faktorer någon roll för om man tecknar försäkring eller inte? Inom projektet 

har vi kartlagt vem som vid tidpunkten för stormen Gudrun hade tecknat stormförsäkring och 

vem som inte hade gjort det. Utifrån ett resonemang baserade på kostnads-/nyttoteori där 

kostnaden för stormförsäkring antagits rimlig, samt skogsägares målsättningar och källor till 

lärande ställde vi upp följande hypoteser: 
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1. Det är vanligare att teckna stormförsäkring bland dem som äger en stor areal skog än 

bland dem som äger en mindre areal skog. En stödjande hypotes är att kostnaden för 

stormförsäkring är rimlig. 

2. Det är vanligare att ha tecknat stormförsäkring bland dem för vilka sannolikheten för 

vindfällning är hög än bland dem för vilka sannolikheten för vindfällning är låg. En 

stödjande hypotes är att kostnaden för stormförsäkring är rimlig. En empirisk 

konsekvens är att det är vanligare att teckna stormförsäkring bland skogsägare som 

äger mark med högre genomsnittlig volym stående skog per ha än bland dem som äger 

mark med en mindre volym stående skog. 

3. Det är vanligare att ha tecknat stormförsäkring bland dem vars hushållsekonomi till 

stor del är baserad på intäkter från det egna skogsbruket. En stödjande hypotes är att 

kostnaden för stormförsäkring är rimlig. 

4. En rural och traditionell variant av egenföretagandets livsstil med en strävan efter 

oberoende medför mindre benägenhet att teckna försäkring. En stödjande hypotes är 

att denna livsstil i högre grad eftersträvas bland dem som ägt sin skogsfastighet under 

lång tid än bland dem som nyligen förvärvat den. En empirisk konsekvens är att det är 

vanligare att teckna stormförsäkring bland dem som förvärvat sin skogsfastighet mera 

nyligen än bland dem som förvärvat den längre tillbaka i tiden. 

5. Den som genomgått lång utbildning är mera van att lära sig av utifrån kommande 

information än den som genomgått kortare utbildning. En empirisk konsekvens är att 

skogsägare med kort allmän utbildning är mindre benägen att teckna försäkring än 

skogsägare med längre allmän utbildning. 

6. Det är vanligare att teckna stormförsäkring bland ägare till skog i områden som 

tidigare varit utsatta för omfattande vindfällning än bland ägare till skog i områden 

som inte varit utsatta för omfattande vindfällning. En empirisk konsekvens är att det är 

vanligare att ha tecknat stormförsäkring i Västra Götaland och i Halland än i övriga 

delar av Götaland där dessa län motsvarar det område som drabbades värst av 

vindfällning år 1969 (Persson , 1975). 

 

Vi har använt oss av svaren på en enkät som sändes ut till skogsägare av Skogsstyrelsen inom 

projekt Stormanalys (Ingemarson med flera, 2006) för att söka svar på frågan vem som hade 

tecknat stormförsäkring vid tidpunkten för stormen Gudrun (Blennow & Ingemarson, 

manuskript). Enkätundersökningen genomfördes under sommaren 2005 efter stormen Gudrun 

och vände sig till kontaktpersoner i skogsdataregistret med mellan 5 och 8000 ha skog i 

Götaland i sin ägo. Inom denna population gjordes ett stratifierat urval inom det 

stormdrabbade området baserat på skogsfastighetens storlek och läge i förhållande till 

skadornas utbredning. Urvalet resulterade i en avsiktlig överrepresentation av stora fastigheter 

och av fastigheter nära kärnområdet av det stomdrabbade området jämfört med populationen i 

sin helhet. Syftet med det stratifierade urvalet var att få ett tillräckligt stort antal stora 

fastigheter representerade för att därigenom göra statistiska analyser möjliga med avseende på 

just fastighetsstorlek. Svarsfrekvensen uppgick till 63.5%. Analyserna av det insamlade 

materialet gjordes med hjälp av chi
2
–test och log-linjär metodik. Den senare metoden gör det 

möjligt att kontrollera för komplexa associationer mellan olika variabler. De statistiska 

testerna gjordes på 95% nivån samtidigt som vi kontrollerade för fastighetens storlek. 

 

Vi fann en statistiskt signifikant association mellan dem som hade tecknat stormförsäkring 

och storleken på deras skogsmarksareal. Bland ägare till fastigheter om minst 400 ha 

skogsmark var det ungefär fyra gånger vanligare att ha tecknat försäkring än att inte ha 

tecknat försäkring. Bland ägare till skogsmarksareal om 5-24 ha var det däremot dubbelt så 

vanligt att inte ha tecknat stormförsäkring som att ha tecknat stormförsäkring. Vi fann vi inte 
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någon association mellan försäkringstagande och hur stor den uppgivna genomsnittliga 

volymen stående skog per ha var, trots att mera skog kan blåsa ner när den stående volymen 

skog är hög och trots att sannolikheten för skada ökar med den stående volymen. Även om 

fastighetens storlek påverkar försäkringstagandet tycks alltså skogsägarna inte ha anpassat sitt 

försäkringstagande efter skogens tillstånd. Trots hushållsekonomins större sårbarhet då en hög 

andel av hushållsinkomsten kommer från det egna skogsbruket fann vi visserligen en tendens 

till men inte någon statistiskt signifikant association mellan försäkringstagande och 

hushållsekonomins sårbarhet. Av hypoteserna som baserats på kostnads- nyttoresonemang var 

alltså endast fastighetsarealens storlek signifikant associerad med graden av 

försäkringstagande vad gäller stormskador.  

 

När det gäller indikatorer för oberoende och egen erfarenhet vad gäller skogsbruk kunde 

däremot inte hypoteserna 4-6 falsifieras. Därmed kan vi inte utesluta att dessa faktorer faktiskt 

spelar roll för om man tecknat stormförsäkring eller inte. Vi fann vi en statistiskt signifikant 

association mellan andelen som tecknat stormförsäkring och hur långt tillbaka i tiden 

skogsfastigheten förvärvats. Medan det bland skogsägare som förvärvat skogsfastigheten 

1991 eller senare var vanligare att ha tecknat stormförsäkring än att inte ha gjort det, var det 

ungefär dubbelt så vanligt att inte ha tecknat stormförsäkring som att ha tecknat 

stormförsäkring bland dem som förvärvat sin skogsfastighet före 1971. Vi fann dessutom ett 

statistiskt signifikant samband mellan andelen som tecknat stormförsäkring och skogsägarnas 

allmänna utbildningsnivå. Bland skogsägare med akademisk utbildning var det dubbelt så 

vanligt att ha tecknat stormförsäkring än bland dem med grundskola som högsta utbildning. 

Härutöver fann vi en statistiskt signifikant association mellan potentiell erfarenhet av 

omfattande vindfällning där andelen som tecknat stormförsäkring var högre i det område som 

drabbades särskilt hårt av 1969 års stormar än i övriga delar av undersökningsområdet. 

Testerna gjordes samtidigt som vi kontrollerade för inflytande av variabeln fastighetens areal.  

 

Även om det är vanligare att ha tecknat stormförsäkring för stora fastigheter än för små 

fastigheter tycks valet att teckna försäkring alltså inte vara generellt sett beroende av 

skogstillståndet. Därmed fann vi inte något tecken på att skogsägare i allmänhet aktivt 

kompenserar för ett större risktagande i brukandet av skogen genom att teckna försäkring. Inte 

heller tycks den relativa sårbarheten i den privata ekonomin generellt sett spela någon 

markant avgörande roll för om skogsägare tecknat stormförsäkring eller inte. Det tycks därför 

som om beslutet att teckna försäkring i första hand baseras på annat än på en 

hushållsekonomisk kostnads-/nyttokalkyl. Det är heller inte orimligt att tänka sig att 

exempelvis försäkringsbolagens egna marknadsföringsstrategier skulle kunna ha påverkat 

utfallet. Hur mönstret i försäkringstecknande är kopplat till denna aspekt av informationsläget 

har dock inte närmare studerats inom projektet. Våra resultat visar däremot att nytillkomna 

och högutbildade skogsägare är i högre grad försäkrade än dem som ägt sin fastighet sedan 

länge och än dem som har lägre allmän utbildning. Betydelsen av erfarenhet av omfattande 

vindfällning kan heller inte uteslutas. Eftersom associationen kvarstod trots att vi 

kontrollerade för hur länge man ägt sin fastighet, tycks kunskapen ha förmedlats också till 

mera nytillkomna skogsägare som inte personligen varit ägare till fastigheten under 

stormhösten 1969. Därför skulle vi snarast kunna tala om skilda riskhanteringskulturer mellan 

det av stormarna 1969 särskilt drabbade området och övriga delar av Götaland.  

 

Enligt enkäten var ca 40% av markägarna försäkrade vid tidpunkten för stormen 

(Ingemarsson med flera, 2006). Varför hade då inte ännu fler försäkrat sig trots att premien 

för stormförsäkring uppgick endast till mindre än 10 kr/ha? En anledning kan ha varit att 

intäkterna från skogen trots allt inte spelar så stor roll i skogsägarnas hushållsekonomi och att 
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en säker fast utgift för att täcka kostnader för ett osäkert utfall inte är attraktivt. En annan 

anledning kan vara att den strävan efter oberoende som enligt Törnqvist (1995) karaktäriserar 

många skogsägares livsstil inte bara är utbredd bland dem som ägt sin skogsfastighet sedan 

länge utan den också är vanlig bland nytillkomna skogsägare. Strävan efter oberoende kan 

vara kopplad till en förväntan om att själv kunna ta hand om den vindfällda skogen, vilket i 

många fall inte var möjligt efter stormen 2005. Trots att skogsägarna i hög grad varit 

medvetna om risken för vindfällning (Ingemarsson med flera, 2006) hade de troligen 

missbedömt katastrofpotentialen.  

 

I sina rekommendationer efter stormen Gudrun understryker Skogsstyrelsen 

skogsförsäkringars betydelse som skogspolitiskt instrument både ur ett finansiellt perspektiv 

och som ett sätt att säkerställa uppröjning av vindskadad skog (Skogsstyrelsen, 2006). Trots 

att andelen stormförsäkrade var hög i ett internationellt perspektiv (Gardiner med flera, 2010) 

förväntar sig Skogsstyrelsen i framtiden en avsevärt ökad andel skogsägare som tecknat 

försäkring. Samtidigt ser man en risk att många skogsägare kommer att förbli oförsäkrade på 

grund av okunskap. Vi kan konstatera att om avsikten är att de som är mest ekonomiskt 

sårbara också är de som tecknar försäkring så behövs insatser för att i högre grad än tidigare 

nå sårbara målgrupper.  

 

Riskhantering och klimatförändringarna 

Många av de risker som förväntas öka under ett förändrat klimat skulle kunna motverkas 

genom anpassning av skogskötselmetoderna och det ekonomiska risktagandet kan för flera 

risker dessutom moduleras genom tecknande av försäkring. Hur ser då skogsägare på 

framtiden? Hur hanterar de konsekvenser av klimatförändringarna? 

 

Baserat på en enkätstudie bland privata skogsägare i Sverige har vi inom projektet visat att 

graden av hur starkt individen tror på klimatförändringen som ett globalt och långsiktigt 

fenomen liksom på sina möjligheter till anpassning är helt avgörande för att kunna förklara 

anpassningen (Blennow & Persson, 2009). Detta kan tyckas självklart men under senare tid 

har forskningen kring anpassning till ett förändrat klimat fokuserat kring politiska, 

ekonomiska och organisatoriska drivkrafter till anpassning. Inom projektet har vi dock tydligt 

kunnat visa på den stora betydelsen av hur individen uppfattar situationen. Kunskap om detta 

har visat sig vara helt avgörande för att kunna förklara den anpassning som äger rum.  

 

Naturvårdsverket har visat på en stigande trend i hur starkt svenska medborgare tror att 

klimatförändringen äger rum och att den påverkar oss som lever i Sverige. 2004 fann man att 

82% av svenska medborgare tror mycket starkt att klimatförändringen äger rum och att den 

påverkar oss som lever i Sverige. Vår enkätstudie från samma år visade att endast 28% av 

svenska privata skogsägare uttryckte samma grad av visshet vad gäller klimatförändringen 

och att denna påverkar skogen. Även om frågorna i Naturvårdsverkets och vår studie inte var 

ställda på exakt samma sätt indikerar svaren trots allt att skogsägarna tror mindre starkt på 

klimatförändringen än vad svenskar i allmänhet gör. Om så är fallet kan man förvänta sig att 

anpassning till klimatförändringar kommer att ske i mindre omfattning inom svenskt 

privatskogsbruk än inom andra sektorer där individerna är starkare förvissade om att 

klimatförändringarna äger rum (Blennow & Persson, 2009). 

 

Inom projektet har vi kvantitativt kunnat visa att anpassning till klimatförändringar bland 

privata skogsägare i Småland nästan fördubblats under femårsperioden mellan 1999 och 2004 

(Blennow, 2010). Men även om de skogsägare som vidtagit anpassningsåtgärder år 2004 hade 

vidtagit dessa på hela deras areal så hade de flesta inte alls vidtagit några anpassningsåtgärder. 
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Andelen skogsägare som anpassat sitt skogsbruk till klimatförändringen varierar inte endast 

över tiden utan också rumsligt. År 2004 var det vanligare att skogsägare vidtagit 

anpassningsåtgärder i sitt brukande av skogen i södra Sverige än i norra Sverige (Figur 1) 

(Blennow, 2010). Detta mönster kvarstod efter att ha kontrollerat för eventuella skillnader i 

hur starkt individerna tror på klimatförändringen. Vi känner dock inte omfattningen av 

anpassningsåtgärderna per fastighet, inte heller om skogsägaren motiverats till anpassning 

genom nya möjligheter till följd av klimatförändringarna, snarare än av ökade risker.  

 

 
Figur 1. Andel skogsägare som vidtagit åtgärd att anpassa sitt skogsbruk till 

klimatförändringrana (baserad på Blennow, 2010). 

 

Vilka åtgärder hade man då vidtagit för att anpassa sig? Sättet att anpassa skogsbruket var 

liknande i alla tre undersökningsområden, förutom vad gäller de åtgärder som är starkt 

kopplade till dagens klimat (Blennow, 2010). Det vanligaste sättet att anpassa skogsbruket till 

klimatförändringarna var genom att i högre grad använda sig av blandskog (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Anpassningsåtgärder som vidtagits år 2004 av privata skogsägare i Sverige (de olika 

områdens visas i Figur 1). (Baserad på Blennow, 2010.) 
 

Anapassningsåtgärd 

Frågeformulär 2004 

Västerbottens län & 

Västernorrlands län 

 (%) 

(n=50) 

Småland 

  

(%) 

(n=74) 

Skåne, Blekinge & 

Halland 

 (%) 

(n=80) 

Mera lövskog (n=27) 0 11 25 

Mera blandskog (n=117) 56 57 58 

Ser till att få ut timret ur 

skogen tidigt medan tjälen 

finns kvar (n=71) 

 

 

46 

 

 

28 

 

 

34 

Mera variation i 

beståndsstruktur, alder och 

skötsel (n=70) 

 

 

34 

 

 

39 

 

 

30 

Andra sätt (n=9) 4 8 1 

 

Nittioåtta procent av de skogsägare som hade vidtagit någon anpassningsåtgärd upplevde 

ökade klimatrisker till följd av klimatförändringarna för åtminstone en av tio listade 

riskfaktorer. Skador till följd av vind, svamp- och insektsangrepp var de risker som flest 

skogsägare som anpassat sitt skogsbruk uppfattade ökar mest. Risken för vindfällning var den 

riskfaktor som flest uppfattar ökar mycket. Mer än en tredjedel av skogsägarna i Småland som 

hade vidtagit anpassningsåtgärder var av uppfattningen att klimatförändringen leder till 
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mycket högre risk för vindfällning framöver. Särskilt i Skåne, Halland och Blekinge 

uppfattade skogsägare som hade klimatanpassat sitt skogsbruk att risken för torka ökar 

mycket till följd av klimatförändringarna. För undersökningsområdet i norra Sverige var 

andelen som uppfattar mycket högre risk störst vad gäller risken för svampangrepp.  

 

Bland dem som trodde på klimatförändringen men som inte hade anpassat sitt skogsbruk var 

det vanligare att ange som skäl att man var osäker på eller inte visste hur man kan anpassa sitt 

skogsbruk till klimatförändringen snarare än att man inte trodde tillräckligt starkt på 

klimatförändringen i sig (Blennow & Persson, 2009). Behovet av beslutsstödjande 

information tycks vara stort, särskilt i denna grupp. 

 

Aktiv riskhantering 

Riskhanteringen i allmänhet inom svenskt skogsbruk skulle på olika sätt kunna vara mera 

aktiv än vad den varit (Blennow, 2008). Aktiv hantering av risken för vindfällning i 

skogsbruket tycks hämmas både av att brukandet av skogen ofta ses som ett värdeneutralt 

förvaltarskap och att vindfällning ofta ses som ett naturligt fenomen som det inte går att göra 

mycket åt. Men risken varierar med vilka värden som står på spel och dessutom går det att på 

olika sätt påverka den. En smal forskningsagenda inom svensk skogsforskning har påverkat 

riskhanteringspolicyn. Inom svensk skogsforskning har man under lång tid särskilt fokuserat 

möjligheter att maximera skogstillväxten genom att så lång möjligt utnyttja markens 

produktionsförmåga. Man har också fokuserat skogsbruk ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv snarare än ur ett privatekonomiskt perspektiv, där skogliga rådgivare spelat en 

viktig roll som länk mellan vetenskap och praktik och mellan det allmänna och det privata. 

Dessutom ser skogsägarna många andra värden i sin skog än de som bidrar till hushållets 

inkomster. Varken lagstiftaren eller de skogliga rådgivarna hade dock före stormen Gudrun 

tydligt deklarerat hur riskerna vägts vilket tycks ha minskat måluppfyllelsen genom att: i/ på 

nationell nivå har avregleringen av Skogsvårdslagen som trädde i kraft 1994 ännu inte lett till 

markant mera diversifierade skogar och därmed avsedd ökad riskspridning, och ii/ bland 

privatskogsägare var riskhanteringen före stormen i januari 2005 i många fall inte anpassad 

till den risk skogsägaren var beredd att ta. Men risken för skada kan påverkas genom att 

anpassa skogsbruksmetoderna och risken för ekonomiska konsekvenser i händelse av skada 

kan påverkas genom att i förväg teckna försäkring. För att kunna på ett adaptivt sätt och på 

olika planeringsnivåer hantera en osäker framtid behövs såväl beslutsstödjande information 

som ytterligare kunskap om beslutsfattarnas målsättningar och om deras uppfattningar om 

framtiden och möjligheter till anpassning. 

 

Riskkommunikation 

Kunskapen om hur man aktivt kan hantera riskerna behöver komma skogsägare och 

beslutsfattare till del. Inom forskningsprojektet och i samverkan med EU-projekten 

STORMRISK och STORMS har kommunikation kring riskhanteringsfrågor med olika 

intressenter bedrivits. I samarbete med EU-projektet STORMRISK har i möten mellan 

skogstjänstemän, skogsägare och riskanalytiker formulerat relevanta alternativa 

skogsskötselstrategier för två fallstudieområden i södra Sverige. Skötselstrategierna används 

därefter som underlag för simulering av framtida skogstillstånd med hjälp av datormodellen 

The Forest Time Machine (Andersson m.fl., 2005). De framtida skogstillstånden utvärderas 

därefter med avseende på sannolikheten för vindfällning med hjälp av datormodellen WINDA 

(Blennow & Sallnäs, 2004) och visualiseras med hjälp av datoranimering. På detta sätt 

underlättas återkopplingen till skogsägarna och skogstjänstemännen och underlättar att 

bedöma om skötselstrategierna leder till önskvärda och tilltalande framtida skogstillstånd. 

Den ovan beskrivna kedjan från diskussion med markägare avseende realistiska 
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skötselstrategier till beräkning av sannolikheten för vindfällning och visualisering har 

genomförts för två fallstudieområden (i trakterna av Svenljunga och Växjö) och resultaten har 

diskuterats med markägare vid en skogskväll i november 2007. Metodiken underlättar 

återkopplingen till skogsägarna och skogstjänstemännen och gör det möjligt att bedöma om 

skötselstrategierna leder till önskvärda och tilltalande framtida skogslandskap. Resultaten 

redovisades för avnämare och intressenter vid projektet STOMRISKs slutseminarium i Borås 

i maj 2008. 

 

Tillsammans med Dr. Ylva Hillbur, SLU, och representanter från Lunds universitet anordnade 

projektledaren ett möte 25 februari 2009: Lokal och regional klimatanpassning - möte kring 

relevant forskning vid SLU Alnarp och Lunds Universitet. Till mötet hade avnämare från 

olika sektorer samt forskare från SLU i Alnarp och Lunds universitet bjudits in för att 

diskutera behov, möjligheter och svårigheter inför anpassning till ett förändrat klimat.  

 

Inom EU-projektet STORMS har ett första försök gjorts att sammanställa kunskap om 

stormskador på EU-nivå (Gardiner et al., 2010). I juni 2010 hölls en workshop i Bryssel dit 

intressenter och beslutsfattare inom Europeiskt skogsbruk bjudits in för att diskutera 

erfarenheter av och hantering av risken för vindfällning. Länsförsäkringar representerades av 

Gerry Wahlqvist. 
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Slutsatser 

 
Risker i privatskogsbruket skulle kunna hanteras mera aktivt än vad som görs idag . Aktiv 

hantering av risken för vindfällning tycks hämmas både av att brukandet av skogen ofta ses 

som ett värdeneutralt förvaltarskap och att vindfällning ofta ses som ett naturligt fenomen som 

det inte går att göra något åt. Men risken varierar med vilka värden som står på spel och 

dessutom går det att på olika sätt påverka den. Risken för skada kan påverkas genom att 

anpassa skogsbruksmetoderna och risken för ekonomiska konsekvenser i händelse av skada 

kan påverkas genom att i förväg teckna försäkring.  

 

Vid tidpunkten för stormen Gudrun var det vanligare att ha tecknat stormförsäkring bland 

privata skogsägare med stort markinnehav än bland dem med litet markinnehav. Vi finner 

dock inte tecken på att skogsägare generellt sett aktivt hade kompenserat för ett större 

ekonomiskt risktagande i brukandet av skogen genom att utnyttja möjligheten att teckna 

försäkring. Våra resultat visar däremot att relativt sett nytillkomna och högutbildade 

skogsägare i högre grad hade tecknat försäkring än dem som ägt sin fastighet sedan länge och 

än dem som hade lägre allmän utbildning. En större andel skogsägare hade dessutom tecknat 

stormförsäkring i de delar av Götaland som hade drabbats värst av stormskador år 1969 än i 

andra dela av Götaland.  

 

Privata skogsägare tycks år 2004 tro mindre starkt på klimatförändringen än vad svenskar i 

allmänhet gör. Därför kan man förvänta sig att anpassningar till klimatförändringen sker i 

mindre omfattning inom svenskt privatskogsbruk än inom andra sektorer där individerna tror 

starkare på att klimatförändringen äger rum. Inte desto mindre finner vi att anpassning till 

klimatförändringen bland privata skogsägare i Småland nästan fördubblats mellan 1999 och 

2004. Graden av hur starkt individen tror på klimatförändringen som ett globalt och 

långsiktigt fenomen liksom på sina möjligheter till anpassning är helt avgörande för att kunna 

förklara den anpassning som hade ägt rum. Men även om de skogsägare som hade vidtagit 

anpassningsåtgärder år 2004 skulle ha vidtagit dessa på hela sin areal så hade de flesta inte 

vidtagit några anpassningsåtgärder alls. År 2004 var det vanligare att skogsägare i södra 

Sverige än i norra Sverige hade vidtagit anpassningsåtgärder i sitt brukande av skogen. Det 

vanligaste sättet man hade anpassat skogsbruket på var genom att i högre grad använda sig av 

blandskog. Mer än en tredjedel av skogsägarna i Småland som hade vidtagit 

anpassningsåtgärder år 2004 menar att klimatförändringen leder till mycket högre risk för 

vindfällning framöver. Många skogsägare som hade vidtagit anpassningsåtgärder menar att 

risken för torka och svampangrepp ökar särskilt mycket under ett förändrat klimat. Behovet 

av beslutsstödjande information om hur man kan anpassa sitt brukande av skogen under ett 

förändrat klimat är stort. 

 

För att kunna på ett adaptivt sätt och på olika planeringsnivåer hantera en osäker framtid 

behövs såväl beslutsstödjande information som ytterligare kunskap om beslutsfattarnas 

målsättningar och uppfattningar om framtiden och möjligheter till anpassning. 

 

 



11 

 

Referenser 

 
Blennow, K., 2008. Risk management in Swedish forestry – policy formation and fulfilment 

of goals. Journal of Risk Research, 11(1–2):237–254. 

Blennow, K., 2010. Adaptation of forest management among private individual forest owners 

in Sweden. Forest Policy and Economics. Accepterad. 

Blennow, K. & Persson, J., 2009. Climate change: motivation for taking measure to adapt. 

Global Environmental Change, 19:100–104. 

Blennow, K., Andersson, M., Bergh, J., Sallnäs, O., & Olofsson, E. 2010. Potential climate 

change impacts on the probability of wind damage in a south Swedish forest. Climatic 

Change, 99:261–278. 

Gardiner, B., Blennow, K, Carnus, J-.M., Fleischer, P., Ingemarson, F., Landmann, G., 

Lindner, M., Marzano, M., Nicoll, B., Orazio, C., Peyron, J-.L., Reviron, J-.M., Schelhaas, 

M-.J., Schuck, A., Spielmann, M., and Usbeck, T., 2010. Destructive Storms in European 

Forests: Past and Forthcoming Impacts. Manuskript. 

Ingemarson, F., Jansson, V., Malmhäll, J., Merkell, B, Nasic, S., & Svensson, S.A., 2007. Hur 

drabbades enskilda skogsägare av stormen Gudrun? Resultat av en enkätundersökning. 

Rapport 2006:13. Swedish Forest Agency: Jönköping. 

IPCC, 2007. Fjärde rapporten från FN’s klimatpanel. Geneve. 

Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007. Sverige inför klimatförändringarna - hot och 

möjligheter, Miljödepartementet, Stockholm. SOU 2007:60.  

Mattsson, L., Boman, M. & Kindstrand, C. 2004. Privatägd skog: Värden, visioner och 

forskningsbehov. Rapport SUFOR/Brattåsstiftelsen. ISBN 91-576-6622-9. 

Persson, P., 1975. Stormskador på skogs – uppkomstbetingelser och inverkan av skogliga 

åtgärder. Rapport 36. Skogshögskolan, Stockholm. 

Skogsstyrelsen, 2006 Stormen 2005 – en skoglig analys. Meddelande Nr 1 Jönköping: 

Swedish Forest Agency.  

Skogsstyrelsen, 2007. Svenskt skogsbruk möter klimatförändringarna. Rapport 8. Jönköping: 

Swedish Forest Agency.  

Törnqvist T (1995) Skogsrikets arvingar. En sociologisk studie av skogsägarskapet inom 

privat, enskilt skogsbruk, Forskningsrapport 6. Uppsala: SAMU. 

 


