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SAMMANFATTNING 

RES-direktivet antogs av EU under 2009 i syfte att öka Europas totala andel förnybar energi 

till 20 procent. Sverige tilldelades en kvot på 49 procent och regeringen valde att höja målet 

till 50 procent. Vid ökad användning av förnybar energi kan målkonflikter uppstå. De 

förnybara resurserna kan exempelvis användas i andra syften vilket skapar konkurrens.  

Energiomställningen beskrivs som en intstitutionell utmaning som kräver politisk vilja och 

svåra avvägningar. Syftet med studien är att analysera den vertikala och horisontella 

implementeringen och integreringen av RES-direktivet i svensk politik. Därefter undersöks 

potentiella målkonflikter och synergimöjligheter. Multi level governance (MLG) och 

Environmental policy integration (EPI) är de teoretiska ansatser som används i den kvalitativa 

policyanalysen. Studien avgränsas till att undersöka hur en ökad produktion av bioenergi 

påverkar andra politikområden och är en anledning till att skogs-, naturvårds-, klimat- och 

energipolicy analyseras. Biomassa är en förnybar resurs som används till mer än energi och 

påverkas redan av policymål.  Det nya energimålet (RES) kan således hamna i konflikt med 

tidigare mål. Integreringen av energimålet går att spåra i den svenska handlingsplanen och det 

sker en integrering på flera nivåer och till olika politikområden (MLG). Den vertikala 

integreringen är tydligare i förhållande till den horisontella, men energimålet återfinns i ett 

stort antal policyområden. De studerade politikområdena har sina separata ansvarsområden 

men det går att se en överskridande målbild. Inom och mellan de olika politikområdena 

identifieras målkonflikter och synergimöjligheter. Konkurrensen om biomassan leder till 

konflikter mellan exempelvis produktionsmål och miljömål. Alla politikområden efterfrågar 

en skogstillväxt eller återväxt men agendan för biomassan och markanvändningen skiljer sig 

delvis beroende på vilket politikområde som betraktas. Skogspolitiken har ett jämställt mål för 

produktion och miljö som även skapar målkonflikter internt. Klimat- och energipolitiken vill 

minska koldioxidutsläppen med hjälp av en ökad biobränsleproduktion men även genom att 

bevara skogen (intern målkonflikt). Naturvårdspolitiken vill bevara skogen och den biologiska 

mångfalden men de vill även arbeta för klimatet genom att öka andelen förnybar energi, vilket 

är ett exempel på en synergimöjlighet mellan klimat/energi- och naturvårdspolitiken. Det 

finns flera miljövärden och varierande prioriteringar, men även samverkande mål mellan 

politikområdena. Trots en lyckad måluppfyllelse av energimålet återstår risken för att det blir 

svårt att nå högre satta mål i framtiden.  
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1. FÖRNYBAR ENERGI UR ETT MILJÖPERSPEKTIV  

“The Earth is one but the world is not. We all depend on one biosphere for sustaining our 

lives. Yet each community, each country, strives for survival and prosperity with little 

regard for its impact on others. Some consume the Earth's resources at a rate that would 

leave little for future generations. Others, many more in number, consume far too little 

and live with the prospect of hunger, squalor, disease, and early death.” (WCED, 1987, 

s. 26) 

I slutet av 1980-talet publicerade Förenta Nationerna rapporten ”Our common future” (även 

kallad Brundtlandrapporten
1
) och kunde redan då konstatera att en del länder lever över 

jordens tillgångar och att det finns en social, ekologisk och ekonomisk klyfta mellan 

samhällen runt om i världen (WCED, 1987). Begreppet hållbar utveckling fick en 

internationell spridning genom rapporten och är idag ett väletablerat och internationellt erkänt 

begrepp (Regeringen, 2012). Hållbar utveckling uppnås med hjälp av en dynamisk process 

som anpassas efter dagens och framtida generationers behov. Utvecklingen bygger på en 

kompromiss mellan social, ekologisk och ekonomisk utveckling (tre dimensioner).  

Energi från förnybara källor kan bidra till att uppnå en hållbar utveckling då det minskar 

koldioxidutsläppen och påfrestningen på klimatet och miljön. Förnybar energi ansågs ha störst 

outnyttjad potential när Brundtlandrapporten publicerades och en mer diversifierad energimix 

efterfrågades. Prioriteringar av förnybar energi betraktades som nödvändigt då utformningen 

av nationella energistrategier indirekt påverkar valet av miljöstrategi. Det finns  dock tekniska 

problem relaterade till förnybar energi då exempelvis sol och vind inte alltid är tillgängligt för 

bruk. Det finns även institutionella hinder så som brist på övergripande strategier eller en 

koordinerad förvaltning med brett deltagande.  Behovet av en institutionell förändring ansågs 

vara nödvändig för att ta sig an utmaningarna med att uppnå en ökad andel förnybar energi.  

Det sammankopplade ekonomiska och ekologiska systemet måste hanteras genom svåra 

avvägningar och en hållbar utveckling kan främjas med politisk vilja (WCED, 1987).  

Europa 2020
2
 är ett projekt med fem överordnade mål där ett av målen är att motverka 

klimatförändringen och skapa en hållbar energiförsörjning. Målet är trefaldigt med syfte att 

(a) minska utsläpp av växthusgaser med 20 %, (b) energieffektivisera med 20 % och (c) öka 

andelen energi från förnybara källor med 20 % (EU-kommissionen, 2014). Det sista målet (c) 

ska realiseras med ett direktiv kallat Renewable Energy Strategy (RES-direktivet), som är en 

övergripande strategi med syftet att koordinera medlemsländernas energiomställning. RES-

                                                 
1
 Uppkallad efter kommissionens ordförande Gro Harlem Brundtland 

2
 ”A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth” 
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direktivet är bindande för alla medlemsländer och den här uppsatsen handlar om den svenska 

implementeringen av energimålet. EU kräver att länderna upprättar nationella handlingsplaner 

för att nå den tilldelade kvoten förnybar energi. Procentsatsens nivå beslutas genom en 

sammanvägd bedömning av landets tidigare ansträngningar, BNP, brutto-energianvändning 

och energimix (Direktiv, 2009/28/EG). RES är ett radikalt direktiv som kan leda till ett nytt 

energisystem om energiomställningen uppnås (Westholm & Lindahl, 2012). Syftet med RES 

är flerfaldigt; minska koldioxidutsläppen, trygga den europeiska energitillförseln, minska 

beroendet av importerade energiresurser, skapa nya jobb och en regional utveckling. RES ska 

även underlätta för långsiktigt hållbara investeringar genom bindande regler som bidrar till 

stabilitet och lika spelregler (Direktiv, 2009/28/EG). EU:s medlemsländer skiljer sig åt och 

den nationella implementeringen ser olika ut beroende på vilket land som studeras (Westholm 

& Lindahl, 2012). Av Sveriges alla planer och åtgärder
3
, som ska främja användningen av 

energi från förnybara källor, riktas en del mot produktion samt användning av bioenergi
4
. 

Andelen bioenergi i den svenska energimixen kommer öka och därmed ökar även efterfrågan 

på biomassa, som har en multi-sektoriell inverkan: 

”We note that the use of biomass and biofuels spans over several economic sector policy 

areas, which calls for assessing and integrating environmental concerns across forest, 

agriculture, energy and transport sectors.” (Söderberg & Eckerberg, 2013, s. 112).  

 

Ett ökat uttag av biomassa förutsätter att producenterna klarar ett högre produktionstryck 

(Carneiro & Ferreira, 2012) och det är ännu oklart hur det ska realiseras utan att äventyra 

exempelvis matproduktionen, papper- och sågverksindustrin eller den biologiska mångfalden. 

Inom berörda politikområden finns redan regler som ställer krav på aktörerna att arbeta i 

enlighet med uppsatta policymål. Implementeringen av RES beror därmed på hur andra 

politikområden lyckas integrera de nya målen i befintlig policy (Söderberg C. , 2008). 

Bioenergi har jämförts med naturgas i en studie av externa miljökostnader och klassas inte 

som ett av de energislagen med lägst miljöpåverkan (Energimyndigheten, 2007). Konflikter 

skulle således kunna existera även inom den ekologiska dimensionen och inte enbart mellan 

de tre hållbarhetsdimensionerna. Fördelarna med en ökad användning av bioenergi är många 

men det finns potentiella hinder i form av intresse-, policy- och/eller målkonflikter som 

behöver utvärderas (Söderberg C. , 2008). Biomassa förekommer i flera politikområden och 

används till mer än energi. Energimyndigheten uppmuntrar till ytterligare analys av 

biobränsletillförselns miljöutmaningar och ser att en utökad produktion måste ske i balans 

                                                 
3 Handlingsplan (2010:4.1, tabell 5) 
4 Se exempelvis Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
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med andra miljömål, för att undvika målkonflikter i svensk politik (Energimyndigheten, 

2007). Kritik riktas mot Sveriges handlingsplan i ett remissvar från WWF (2009) som anser 

att regeringen bortser från viktiga förhållanden, som att trycket på skogsbruket redan har 

intensifierats och att hänsyn till andra miljömål bör beaktas. Förutsättningarna för 

bioenergiproduktion är därför ett intressant område för en studie av RES-direktivets 

implementering och integrering i svensk naturvårds-, skogs-, klimat- och energipolicy samt 

för att identifiera potentiella synergier och/eller konflikter mellan befintliga mål och de nya 

bindande policymålen. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den vertikala 

implementeringen och horisontella integreringen av RES-direktivet samt att analysera hur 

energiomställningen påverkar andra policy- och politikområden.  

1.1 Hur implementeras RES-direktivet i Sverige? 

I en studie av den svenska handlingsplanen ska RES-direktivets vertikala implementering och 

integrering i svensk energipolitik analyseras utifrån ett multilevel governance perspektiv. Syftet är att 

undersöka hur energipolitiken påverkas och om RES-direktivet influerar styrningen på olika nivåer. 

 

1.2 Hur påverkar RES-direktivet andra politik- och policyområden relaterade till 

biomassaproduktion? 

Analysen undersöker hur RES energimål integreras i skogs-, klimat/energi- och naturvårdspolicy 

(horisontell integrering). Finns det synergimöjligheter och/eller konflikter med andra mål? 

I den svenska handlingsplanen specificeras de sektorer
5
 som väntas leverera biomassa till 

bioenergi. Den här analysen riktas mot skogsbrukssektorn då det genom högre 

produktionskrav till energimarknaden finns risk för konkurrens om biomassan (skogen). 

Risken finns även inom jordbrukssektorn, vilket Söderberg (2011) har studerat i sin 

avhandling. Energimyndigheten (2007) har uppmärksammat målkonflikter mellan energi och 

de svenska miljökvalitetsmålen vilket är en orsak till att jag även vill studera naturvårds-, 

klimat- och energipolicy. Avgränsningen grundas i den tidigare beskrivna konflikten som 

växer i samband med att efterfrågan på biomassa ökar. Diskussioner kring andra 

energirelaterade konflikter, som debatten om vindkraftsparker, utelämnas helt då fokus i 

denna rapport förhåller sig till bioenergi. 

1.1 DISPOSITION 

Kapitel 2 presenterar de teoretiska ansatserna och hur jag ska använda dem i analysen. 

Därefter beskriver jag val av metod och material i kapitel 3. Uppsatsens empiriska analys och 

resultat återfinns i kapitel 4. Det avslutande kapitlet diskuterar implementering, integrering 

samt potentiella målkonflikter och synergimöjligheter. Resultaten diskuteras ur ett empiriskt 

och teoretiskt perspektiv och därefter presenteras förslag till framtida studier.  

                                                 
5 Skogsbruk, jordbruk, fiske, avfall 
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2. TEORETISK ANSATS 

2.1 MULTILEVEL GOVERNANCE (MLG) 

Governance-begreppet växte fram genom kritik mot den traditionella hierarkiska 

styrningsformen (”government”) då samhällsvetenskaperna inte lyckats förklara empiriska 

fall på ett tillfredsställande sätt (Pierre & Sundström, 2009). Perspektivet är inte entydigt och 

kan beskrivas som ett nytt sätt att analysera politiska system och processer, eller som ett 

empiriskt fenomen (Björk, Bostedt, & Johansson, 2003). I vår globala ekonomi är vi alltmer 

beroende av varandra bortom den traditionella styrningskedjan, där makten anses vara 

koncentrerad till nationalstaten. Governance kan hjälpa till att förklara den nya 

interdependensen och hur makten förskjuts vertikalt upp och ner men även horisontellt till 

statliga eller privata aktörer (Pierre & Sundström, 2009). Ett uppsving för New Public 

Management, internationaliseringen, globaliseringen och decentraliseringen bidrog till 

behovet av ett anpassat analytiskt perspektiv då governmentperspektivet kunde framstå som 

stelt och odynamiskt i en föränderlig omgivning. Governmentperspektivet förlorade 

förklaringskraft när detaljstyrning byttes mot en mer decentraliserad samverkan samtidigt som 

staten intog mer av en koordinerande roll (Gossas, 2006).  

Förskjutningen från government till governance och uppdelning av makt mellan olika 

politiska/administrativa nivåer är en av grundpelarna i Multilevel Governance (MLG), som 

har sitt ursprung i transnationella analyser av EU och dess medlemsstater. Tidigare användes 

teoretiska ansatser från studier av internationella relationer för att förklara styrningen inom 

EU, men de kunde inte ge en uttömmande analys av beslutsfattandet i ett alltmer komplext 

politiskt system (Bache & Flinders, 2004). Gary Marks (1996) utvecklade ett koncept för 

MLG i samband med en ökad integrering mellan de europeiska medlemsländerna. 

Överenskommelser som Single European Act
6
 (SEA) och framväxten av ett flernivåstyre 

ledde till att EU började analyseras som ett eget politiskt system och nationalstaternas roll 

ifrågasattes. MLG konceptet lyfter fram interdependensen mellan olika nivåer, samt använder 

insikter från policy network approach
7
. Konceptet innehöll således en horisontell och vertikal 

dimension där nationella, regionala, lokala, icke-statliga och överstatliga aktörer ansågs få 

mer inflytande i beslutsprocessen: 

”´Multi-level´ referred to the increased interdependence of governments operating at 

different territorial levels, while ´governance´ signalled the growing interdependence 

                                                 
6 Fördrag från 1987 med syfte att effektivisera beslutsfattandet inom Europeiska gemenskapen (idag EU) 
7 Beskriver hur aktörer (statliga och icke-statliga) på olika territoriella nivåer skapar övergripande policynätverk som påverkar styrningen  
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between governments and non-governmental actors at various territorial levels.” (Bache 

& Flinders, 2004, s. 3) 

Ett syfte med MLG var att utforma ett analytiskt perspektiv som går att applicera på en 

oberäknelig värld där styrningsprocessen varierar och är mer komplex (Bache & Flinders, 

2004). Rhodes (1988) beskriver flernivåstyret som en splittring av statens makt och Bache 

(2008) beskriver uttrycket ‟MLG‟ som ett komplext förhållande mellan vertikala och 

horisontella led. Nivåerna har inte någon självklar ordning och MLG-analyser kan användas 

för att förstå och kartlägga relationerna (Björk, Bostedt, & Johansson, 2003). EU:s 

miljöpolicy präglas av maktspridning mellan olika nivåer och mellan statliga och icke-statliga 

aktörer. Därför kan det ses som ett intressant område att studera i en MLG-analys (Fairbrass 

& Jordan, 2004). Stephensen (2013) har kartlagt vilka typer av MLG-analyser som 

genomförts under de senaste tjugo åren. Studier av EU och miljöpolicy utgjorde de första 

MLG-studierna och har fått ett stort utrymme i litteraturen. En studie av ett miljörelaterat EU-

direktiv kan därmed betraktas som ett lämpligt fall för en MLG-analys.  

2.1.1 OPERATIONALISERING MLG 

MLG kan öka förståelsen för hur styrningen ser ut idag och hjälpa till att kartlägga ett 

flernivåstyre (Stephenson, 2013). RES-direktivet leder till en maktspridning då ett bindande 

beslut har fattats på överstatlig nivå. Med hjälp av en MLG-analys kan jag kartlägga 

implementeringen och integreringen på olika nivåer (Patterson, Smith, & Bellamy, 2013) och 

besvara fråga 1.1. Syftet är att undersöka hur MLG aktualiseras i detta empiriska fall och hur 

energimålet påverkar svensk energipolitik. Med hjälp av frågorna nedan ska jag undersöka 

hur RES införlivats i den nationella handlingsplanen och därigenom analysera den vertikala 

integreringen och ansvarsspridning på olika nivåer: 

a. Hur integreras RES energimål i den svenska handlingsplanen? 

i. Vilka hänvisningar till RES-direktivet, och/eller nationella policymål kring förnybar energi, finns i den 

svenska handlingsplanen? 

ii. Vilka lagar, regler, föreskrifter och råd berörs av RES energimål eller påverkar redan delar av svensk 

energipolitik enligt den svenska handlingsplanen? 

iii. Vilka aktörer på olika nivåer presenteras i handlingsplanen? Finns det en ansvarsspridning? 

b. Finns det policy (exempelvis handlingsplaner, strategier, åtgärder, styrmedel) för en ökad produktion av 

förnybar energi och/eller för hur målen i RES ska realiseras i Sverige? 

i. Hur ser policyn på energiområdet ut? 

ii. Har det planerats/antagits policy i och med att RES blev bindande för medlemsländerna? 

c. Finns det tidsbegränsade och kvantitativa mål för att öka andelen förnybar energi? 

Genom att identifiera aktörer och berörda lagar/regler/föreskrifter/policy kan relationer på 

olika nivåer kartläggas. Svaren ska användas för att få en förståelse för den vertikala och 

horisontella komplexiteten. 
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2.2 ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION (EPI)  

En viktig princip som har identifierats i Brundtlandrapporten samt erkänts inom FN och EU är 

Environmental policy integration (EPI). EPI har blivit en hörnsten i hållbarhetskonceptet och 

syftar till att integrera miljömål, krav och hållbara ambitioner i olika sektorer. Det främsta 

syftet är att undvika en bortprioritering av den ekologiska dimensionen (Söderberg C. , 2011) 

när begränsade resurser kan leda till målkonflikter mellan de tre dimensionerna (WCED, 

1987). Behovet av en institutionell anpassning och en integrering av ekonomi och miljö i 

beslutsfattandet diskuteras: 

”The common theme throughout this strategy for sustainable development is the need to 

integrate economic and ecological considerations in decision making. They are, after all, 

integrated in the workings of the real world. This will require a change in attitudes and 

objectives and in institutional arrangements at every level.” (WCED, 1987, s. 48) 

De rådande institutionella arrangemangen kritiserades för att vara fragmenterade, stela och 

isolerade till specifika ansvarsområden med slutna beslutsprocesser. Miljöfrågor hanterades 

ofta som en separat aspekt och Brundtlandkommissionen ansåg att institutioner och policy 

måste anpassas efter världens sammankopplade socio-ekonomiska och ekologiska system: 

“Many of the environment and development problems that confront us have their roots in 

this sectoral fragmentation of responsibility. Sustainable development requires that such 

fragmentation be overcome. (WCED, 1987, s. 48) 

Koncept som uppmuntrar till policykoordinering har utvecklats i organisationsteorier, som 

nätverksstyrning eller ”inter-organisational co-operation”, vilka har haft betydelse för ansatser 

som policy integration (PI). Dock skiljer sig PI från organisationsteori genom att det finns 

krav på en högre grad av integrering, som ofta sker mellan flera sektorer. Meijers & Stead 

(2004) har undersökt hur PI kan hantera sektorsövergripande problem i en samordnad policy 

och gemensam politik, anpassad efter flera sektorer. Underdal (1980) definierar PI som en 

uppskattad sammanlagd nytta där olika intressen vägs samman för att nå en pareto-optimal
8
 

lösning. Genom att ta hänsyn till ett större antal policykonsekvenser kan överensstämmelsen 

öka mellan berörda sektorer. Samhällsutvecklingen har dock lett till en förändrad styrning  

och ansvarsspridning (se MLG kap 2.1) som komplicerar koordineringen, men gör det även 

mer betydelsefullt att lyckas med policyintegrering (Meijers & Stead, 2004). EPI har 

konceptuella likheter med PI men Persson (2004) identifierar skillnader och förtydligar 

behovet av EPI och dess teoretiska utveckling. En framträdande skillnad är att PI försöker 

integrera existerande policy till en enhetlig och heltäckande policy medan EPI fokuserar på 

integreringen av miljöaspekter.  

                                                 
8 Ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre, det sker en effektiv användning av tillgängliga resurser 
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EPI är ett koncept som tagit form allteftersom det ställts högre krav på en integrering av 

miljöaspekter inom andra policyområden. Uttrycket EPI upptäcks i texter från 1980-talet men 

konceptets innebörd har varit aktuellt långt innan. I EU:s energiplan från 1973 finns idéer om 

en integrering av miljöaspekter genom en mer holistisk syn på miljöproblemen. Tidigare 

fanns en tydlig och traditionell hierarki av politiska mål men idag används en mer horisontell 

integrering. Miljömålen är inte längre lågt prioriterade utan ses som ett centralt inslag som ska 

integreras inom många policyområden. EPI har blivit en hörnsten i hållbarhetskonceptet och 

1997 antogs principen i Amsterdamfördragets
9
 sjätte artikel. EU är således en viktig aktör i 

arbetet med EPI och har skapat en konstitutionell grund för integreringsarbetet. Cardiff-

processen
10

 ska införliva artikel 6 i praktiken och står för den senaste och mest omfattande 

utvecklingen av EPI, som står högt på EU:s politiska agenda (Lafferty & Hovden, 2003). 

Kritik riktas emellertid mot EPI då integreringen av miljömål i sig inte anses leda till hållbar 

utveckling. Målen kan vara snäva och bortse från dimensioner som krävs för en hållbar 

utveckling (Lafferty & Hovden, 2003). EPI kan exempelvis betraktas som ett paradigmskifte 

mot ett ekologiskt och modernt samhälle, som en uppsättning policyverktyg eller som en 

princip. Persson (2007) väljer att definiera och betrakta EPI som en princip med syfte att 

främja ett hållbart samhälle, där idéerna från Brundtlands hållbarhetskoncept implementeras 

och institutionaliseras. Miljömål måste vägas mot andra sektorsspecifika mål likt de tre 

dimensionerna i hållbar utveckling (Persson, 2007). Det finns även konkurrerande perspektiv 

inom EPI-fältet i form av organisatoriska och normativa EPI-motiv. Det senare innebär att 

den ekologiska dimensionen bör ges företräde då miljön underprioriterats under en längre tid 

(Persson, 2007). Lafferty & Hovden (2003) tillhör dem som argumenterar för ett normativt 

synsätt och anser att miljödimensionen måste prioriteras och integreras i det politiska arbetet 

för att nå en hållbar utveckling. Collier (1997) definierar EPI som integrering vilken kan nås 

genom att motverka policykonflikter mellan och inom olika typer av policy, uppnå 

ömsesidiga fördelar (inklusive samverkande policy), förhindra miljöförsämring och uppnå en 

hållbar utveckling. Persson (2007) definierar varje ord i EPI-begreppet för att förtydliga fler 

komplicerade aspekter som är bra att ta hänsyn till i en EPI-analys. Definitionen nedan blir 

vägledande i denna studie och används till att utforma frågor som används i policyanalysen 

samt till de antaganden som görs (se 2.2.1). 

                                                 
9 Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa 

akter som hör samman med dem (http://www.ne.se/amsterdamf%C3%B6rdraget)  
10 Uppkallad efter EU-toppmötet i Wales 

http://www.ne.se/amsterdamf%C3%B6rdraget
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i. Environmental: Vilka miljöobjekt ska integreras och vilka utmaningar ligger till 

grund? Det finns en risk för målkonflikter mellan miljöaspekter då uppfattningar 

skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Prioritering av problem kan således 

påverka vilka miljöobjekt som integreras.  

ii. Policy: Vad omfattar policyn i en specifik situation? Policy har inte alltid klara 

avgränsningar och kan se ut på många olika sätt beroende på syfte (exempelvis 

strategier, policyinstrument, teknisk guidning för implementering).  

iii. Integration: Sammanfogas flera delar som resulterar i ömsesidiga fördelar (win-win) 

eller delvis fördelaktigt resultat (win-lose). Beroende på vilken del som får störst 

utrymme i integreringsprocessen kan utfallet variera.  

Jordan och Lenschow (2008, 2010) har kategoriserat EPI med hjälp av tre analytiska 

perspektiv. Det institutionella perspektivet betraktar policykoordinering som det mest 

väsentliga för att uppnå EPI och fokus ligger på policymål. En institutionell analys kan 

användas till att studera hur integreringsprocesser går till (Kautto & Peck, 2012), vilket är en 

anledning till att jag valt att studera policy. Söderberg (2011) har i fyra studier använt EPI och 

kartlagt tidigare forskning som till större del har koncentrerat sig på fallstudier inom en 

sektor. Enligt Söderberg, kan framtida EPI-studier med fördel genomföra multisektoriella- 

och flernivåstudier för att bidra med teoretisk kunskap inom exempelvis multi-sectoral EPI 

(Söderberg C. , 2011). Ett multisektoriellt policyområde, som bioenergiproduktion, har en 

högre grad av komplexitet och är ett intressant område för en EPI-analys då en 

policykoordinering är nödvändig. Policy som rör bioenergi spänner över flera sektorer som 

står inför diverse miljöutmaningar då det råder en osäkerhet kring bioenergins potential och 

effekter. Verklighetens komplexitet innebär att flera miljömål kan behöva integreras 

samtidigt, vilket är en utmaning för EPI som traditionellt integrerar miljöaspekter utan att 

rangordna olika miljömål (Nilsson, Eckerberg, & Persson, 2007). Tidigare forskning om 

bioenergi (se Söderberg, 2011; Söderberg & Eckerberg, 2013) konstaterar att det finns 

målkonflikter. Lindahls och Westholms (2011) studie av den svenska skogssektorn visar att 

det finns en konflikt bland nyckelaktörer då de har olika uppfattning om 

markanvändningspotential och produktionsmöjligheter. 

“A major division separates actors who perceive biomass supply as unlimited, or at least 

not constraining, and those who stress scarcity and re-distribution of resources. This 

difference, or frame conflict, is reflected in actors’ forest related strategies and may fuel 

future forest debates and conflicts.” (Lindahl & Westholm, 2011, s. 1) 
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Framtida och pågående konflikter har identifierats med hjälp av frame-analyser, 

integrationsteori och EPI men tidigare studier har framförallt belyst policykonflikter och/eller 

synergimöjligheter ur ett aktörsperspektiv (se Andersson, 2007; Söderberg, 2011; Beland 

Lindahl & Westholm, 2011; Naturvårdsverket 2011). En policyanalys med fokus på 

målformuleringar och utmaningar kan bidra med ett annat perspektiv och möjligtvis nyansera 

bilden av konflikterna. Redan identifierade målkonflikter har framförallt berört mål om 

biologisk mångfald i förhållande till mål om en förändrad markanvändning eller mål om 

minskade koldioxidutsläpp samt ökad försörjningstrygghet (Söderberg C. , 2011). Det har 

identifierats brister i integreringsprocesser mellan nationell och regional nivå (Kautto & Peck, 

2012) vilket även motiverar flernivåanalysen. Ovan nämnda studier visar att det kan finnas en 

otillräcklig miljöintegrering och/eller målkonflikter inom bioenergipolitiken. RES-direktivets 

implementering kan utmana prioriteringar inom politikområdena, med risk för målkonflikter. 

Det är därmed ett intressant område för vidare studier och är en anledning till mitt val av 

metod och teoretiska ansatser. Mitt empiriska bidrag består i att utöka den multi-sektoriella 

analysen till ytterligare en sektor (skogssektorn) och mitt fokus på policymål och konflikter 

mellan/inom policydokument kan pröva hur väl EPI fungerar till att studera ett komplext och 

multi-sektoriellt område ur ett institutionellt perspektiv.  

2.2.1 OPERATIONALISERING EPI 

Jag anser att integreringen av RES kan analyseras ur ett EPI-perspektiv eftersom ett 

bakomliggande syfte med RES är att ta hänsyn till miljön och undvika koldioxidutsläpp som 

leder till klimatförändringar (Direktiv, 2009/28/EG). Genom att begränsa analysen till att 

undersöka integreringen av RES inom utvald policy förhåller jag mig till EPI-ansatsen genom 

att göra antaganden om vad som integreras med vad, vilket är viktigt i en EPI-studie (Persson, 

2007). Studien bygger således på antagandet att RES kan betraktas som ett miljörelaterat 

energimål
11

 i denna specifika situation och grundar sig i Energimyndighetens definiering av 

energi som en miljöfråga. Tidigare förknippades inte energi med miljömål men i och med 

kärnkraftsdebattens uppblossande under 1970-talet uppstod en förändrad syn på energi varför 

miljöaspekter fick en tydlig plats på agendan. Efter den andra oljekrisen på 1980-talet 

förflyttades fokus till försörjningstrygghet och energifrågan relaterades istället till 

säkerhetsfrågor. På 2000-talet återupptogs miljödebatten och denna gång vann klimatfrågor 

politisk kraft (Energimyndigheten, 2007). RES-direktivets mål spänner över flera av dessa 

områden men det är kopplingen till klimatfrågan som används i policyanalysen. Hur RES 

                                                 
11 Med syfte att uppnå en ökad andel förnybar energi och därmed minska koldioxidutsläppen och klimatpåverkan 
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integreras i utvalda politikområden och hur det påverkar andra policymål (fråga 1.2) kan ge en 

indikation om EPI har uppnåtts. I den här studien analyseras nationell policy för att ta reda på 

vilka miljöobjekt som premieras och om det finns hinder inom/mellan olika politikområden. 

Mitt fokus ligger därmed på policyns design i form av mål eller prioriteringar för att analysera 

om det skett en integrering och/eller en samordning mellan olika politikområden och 

policymål. Perssons definition
12

 används till att utforma frågorna som ska besvara fråga 1.2: 

d. Vilka policymål finns i utvalda policydokument inom respektive sektor? 

i. Finns det mål som går att förknippa med RES-direktivet? 

ii. Finns det andra mål som går att förknippa med social eller ekonomisk utveckling? 

iii. Finns det andra mål som går att förknippa med ekologisk utveckling?  

e. Vilka (miljö)utmaningar identifieras i utvald policy inom respektive politikområde? 

f. Hur beskrivs styrningen av och/eller förutsättningarna för produktionen av skog, biomassa eller bioenergi? 

g. Framgår det i texten eller förs det en diskussion kring olika mål och hur de förhåller sig till varandra?  

i. Finns medvetna prioriteringar med hänsyn till olika och flera (miljö)mål inom respektive sektor?  

I analysen undersöks även hur mål (utmaningar) ställs mot varandra och om 

energiomställningen ges principiellt företräde. I detta empiriska fall finns det en risk för 

målkonflikter, vilket innebär att ett mål motverkas i och med att ett annat uppnås 

(Naturvårdsverket, 2011). Risken för målkonflikter analyseras genom att ta reda på vilka mål 

som får störst utrymme i de olika politikområdena. Naturvårdsverkets (2011) 

begreppsdefinitioner av (mål)konflikt och synergi(möjlighet) används till att analysera svaren 

till frågorna ovan. En synergimöjlighet uppstår när mer än ett (miljö)mål uppnås genom en 

åtgärd eller i och med att ett annat (miljö)mål uppnåtts. Två eller flera faktorer (exempelvis 

policymål) samverkar och strävar mot samma riktning så att resultatet blir större 

(Naturvårdsverket, 2011). Konflikt definieras som en sammanstötning eller motsättning
13

, där 

effekten blir negativ och kräver en lösning (Nationalencyklopedin, Konflikt, 2014). Syftet 

med begreppsdefinitionerna är att tydliggöra vad som betraktas som en synergi och konflikt 

samt för att möjliggöra en konsekvent och likvärdig analys. Jag söker alltså efter 

motsägelsefulla, oförenliga eller samverkande mål. I textanalysen ska jag även identifiera de 

utmaningar som presenteras i policydokumenten då en förståelse för situationen i respektive 

politikområde kan förklara prioriteringar bättre (Swartling, Nilsson, Engström, & Hagberg, 

2007).  

  

                                                 
12 Se sid 8 (i-iii) Persson (2007) 
13 Se även win-win/win-lose i Perssons definition av ”Integration” 
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3. METOD OCH MATERIAL 

Jag vill utforska hur RES energimål implementeras och integreras i den svenska 

handlingsplanen samt utvalda politikområden. Studien bygger vidare på och drar nytta av 

tidigare forskning om MLG, PI och EPI. Implementeringsprocessen studeras med hjälp av en 

kvalitativ policyanalys, vilket är passande då jag studerar EPI ur ett institutionellt perspektiv.  

Detta rekommenderas när delar av texten står i fokus för att nå en djupare förståelse 

(Esaiasson, 2009).  Policydokument hämtas från de berörda politikområdena och det är främst 

policymålen jag är intresserad av. Då jag vill skapa en djupare förståelse för hur svensk 

energipolitik påverkas studeras handlingsplanens delar som hänvisar till RES-direktivets 

energimål. Min förhoppning är att detta kan bidra till att kartlägga svenskt agerande utifrån 

den överstatliga initieringen från EU. Policymål, utmaningar och förutsättningar för 

produktion av biomassa är av intresse för att analysera integreringen och potentiella 

synergier/konflikter. Återkommande målformuleringar väntas påverka prioriteringar och 

förutsättningar för en ökad produktion av biomassa till energisektorn. Genom att ringa in 

underliggande problem samt policymål i de berörda politikområdena ska jag analysera och 

jämföra områdenas prioriteringar i förhållande till varandra och till RES energimål.  

Metoderna för en kvalitativ analys är många men i den här uppsatsen ger teorierna stöd för att 

dra slutsatser i det empiriska fallet. Tolkningen av materialet sker med hjälp av teoriernas 

begrepp och definitioner (Sadovnik, 2007). MLG och EPI används därmed till att konstruera 

frågor (se bilaga 1) som styr policyanalysen och som ska hjälpa mig att lyfta fram den text 

som kan förklara hur integreringen och implementeringsprocessen ser ut. Dock är det viktigt 

att vara medveten om att den kvalitativa metoden medför en begränsad generaliserbarhet, då 

ett mindre antal fall studeras (Ekengren & Hinnfors, 2012). I detta fall är möjligt att 

argumentera för analytiska (teoretiska) generaliseringar även om de inte är representativa:  

”(...) genom att analytiskt generalisera resultaten till en teori lyfter man fram 

allmängiltiga aspekter som kan förväntas säga något väsentligt om också övriga 

närliggande fall i populationen.” (Esaiasson, 2009, s. 159)  

Enligt Yin (2006) kan datainsamlingen vara flexibel och informationen tolkas under tiden för 

att upptäcka om ytterligare data behövs för att svara på frågorna. Mitt urval utgår från RES-

direktivet/Handlingsplanen och ska därefter vara flexibelt. Jag har valt att utgå från policy 

som har initierats genom statlig verksamhet för att undvika en alltför stor bredd och variation i 

materialet. Studien avgränsas till att analysera handlingsplanen och tre politikområden (se 

inledning för avgränsning och motivering) vilket innebär att analysen bygger på ett relativt 
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snävt materialurval. Fördelen med att fånga in ett stort antal källor som bidrar till en bredare 

bild går förlorad, men ett snävt perspektiv koncentrerar och ger studien ett fokuserat djup 

(Esaiasson, 2009). Med tanke på omfattning och tid har jag valt att riskera den bredare bilden 

för att istället behålla fokus för en djupare förståelse av situationen.  

Frågorna som används vid policyanalysen hjälper till att kategorisera svaren, som jag 

sammanställt i matriser (se bilaga 2). Därmed systematiseras texten i syfte att lyfta fram den 

information som är väsentlig för studien. Policymålen klassificeras i överblickbara 

grupperingar (se Esaiasson, 2009) i tre olika kategorier. Utifrån de tre dimensionerna i 

hållbarhetskonceptet (se inledning) och med hänsyn till mitt empiriska fokus har jag valt att 

dela upp policymålen i mål som kan förknippas med RES och biomassa, ekonomiskt/socialt 

mål eller ekologiskt mål. Frågeställningarna är vägledande i metod- och materialvalet 

(Ekengren & Hinnfors, 2012) och de påverkar både analys och resultat genom att begränsa 

undersökningen till det som efterfrågas. Svaren kan sedan ge en förklaring till det 

identifierade problemet (Esaiasson, 2009).  

Relevanta policydokument bör innehålla målformuleringar och beskriva förutsättningar eller 

utmaningar för styrningen av biomassa- och bioenergiproduktion. EU-beslutet om att öka 

Sveriges andel förnybar energi har varit vägledande vid urvalsprocessen där jag selektivt har 

spårat den policy som påverkas av RES eller som diskuterar förnybar energi (Yin, 2006). Mitt 

fokus på bioenergi leder mig till policy som rör biomassaproduktion och markanvändning. 

Policydokumenten  ska därför innefatta ett eller flera av följande kriterier: 

1. Hänvisning till policyn genom RES-direktivet eller den svenska handlingsplanen 

2. Centralt dokument för produktion av biomassa med målformuleringar om biomassa, 

markanvändning eller bioenergi 

3. Centralt dokument för de utvalda politikområdena med målformuleringar om förnybar energi 

eller andra mål som går att relatera till hållbarhetskonceptet 

4. Policy innehållande utmaningar för markanvändning eller bioenergins potential 

Kriterierna är vägledande i materialurvalet då de utformats efter frågeställningarna och kan 

öka möjligheterna till innehållsrika svar (se Esaiasson, 2009). Tidpunkten kommer även spela 

in då jag är intresserad av policy som utvecklats efter att RES-direktivet antagits. De mest 

centrala dokumenten kommer dock analyseras oavsett när de skrevs. 

Textanalysen tar sin utgångspunkt i RES och den nationella handlingsplanen som båda är 

högst centrala dokument och uppfyller alla kriterier. Med hjälp av ett snöbollsurval
14

 har jag 

                                                 
14 Via utvald policy (i detta fall RES-direktivet och handlingsplanen) identifieras nya policydokument till materialurvalet 
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identifierat policy som uppfyller ett eller flera urvalskriterier (se Esaiasson, 2009). På grund 

av tidsbegränsning har jag inte kunnat studera alla policydokument som identifierats med 

hjälp av snöbollsurvalet, utan har fått återgå till kriterierna för att välja ut den policy som 

verkar vara mest central och/eller återkommande (alternativt har en tydlig centrering vid 

biomassa eller markanvändning).  Den studerade policyn kategoriseras efter vilket 

politikområde den är mest förknippad med: 

Klimat- och energipolicy 

- Renewable Energy Strategy (RES) (Direktiv, 2009/28/EG). Utgår från RES för en övergripande bild. 

- Sveriges Nationella Handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG 

(Handlingsplan, Sveriges Nationella Handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 

2009/28/EG och Kommissionens beslut av den 30.6.2009, 2010) är det mest centrala policydokumentet 

för fråga 1.1 då jag är intresserad av hur Sverige har valt att hantera kraven från EU.  

- Regeringens proposition (2009/10:128) om genomförandet av RES 

- Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen studeras för att 

komplettera och uppdatera handlingsplanen då hållbarhetskriterierna publicerats vid ett annat tillfälle. 

- En sammanhållen klimat- och energipolitik (Prop.2008/09:162) 

Naturvårdspolicy 

- En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141) regeringens 

samlade strategi med betydelse för miljökvalitetsmål, internationella mål samt EU:s strategi 2020  

- Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – med syfte att nå generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen (dir. 2011:91) 

- Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1. Delbetänkande av miljömålsberedningen (SOU 2013:43) 

Skogsrelaterad policy 

- Skogsvårdslagen SFS (1979:429)   
- Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – förslag och ställningstaganden (Claesson, 

Janse, Karlsson, & Lundblad, 2013) 

- En skogspolitik i takt med tiden (prop. 2007/08:108) 

- Skogsriket – med värden för världen (Landsbygdsdepartementet, 2011) Handlingsplan  

Policyn ovan består av allt ifrån direktiv till strategier och utredningar. Propositionerna, 

lagarna och direktivet har jag valt att ge mer tyngd än utredningarna, samtidigt som jag är 

intresserad av hur handlingsplaner och framtida prioriteringar ser ut i betänkanden eller 

strategier. Jag vill försöka skapa en sammanvägd bild av varje politikområde och förväntar 

mig exempelvis att strategier kan innehålla mer information om mål och utmaningar, i 

jämförelse med vad en lag innehåller. Om det finns skillnader och likheter mellan exempelvis 

energipolicy och naturvårdspolicy kan det ge generella insikter som kan undersökas på fler 

områden eller för andra EU-direktiv.  
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Naturvårdspolicyn diskuterar exempelvis de olika miljökvalitetsmålen som påverkas av 

markanvändning. I Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 (SOU 2013:43), presenteras 

etappmål som kan ge en helhetssyn av vad som behöver göras för att uppnå 

miljökvalitetsmålen. Istället för att gå in i varje enskilt miljökvalitetsmål har jag valt att enbart 

analysera SOU 2013:43 som presenterar åtgärder för hur flera miljömål ska kunna uppnås.  

Kriterier för att tolka resultat är svåra att på förhand definiera (Yin, 2006) men tolkningen av 

en eventuell målkonflikt eller synergi ska i möjlig utsträckning utgå från begreppsdefinitionen 

av synergimöjlighet och konflikt (Nationalencyklopedin, 2014). Dock finns alltid ett 

subjektivt bagage hos varje analytiker som jag måste förhålla mig till med hjälp av en öppen 

argumentation, probleminsikt och generös tolkning (Esaiasson, 2009). Sadovnik (2007, s. 

420) beskriver det som att: ”understanding is something that is produced in the dialogue of 

research”. Kriterier för att tolka resultaten ska utgå från de teoretiska resonemangen som 

ligger till grund för frågorna, men genom analysen kan jag få ny information som kan 

förändra min bild av situationen och göra frågor mer eller mindre viktiga.  

4. ANALYS OCH RESULTAT 

4.1 IMPLEMENTERING AV RES - VERTIKAL INTEGRERING 

EU fick möjlighet att använda juridiska styrmedel mot klimatförändringarna när 

Lissabonfördraget
15

 trädde i kraft 2009.  Målet om ett samhälle med mindre koldioxidutsläpp 

förespråkas i nuvarande energipolicy och Lissabonfördraget har öppnat upp för en 

policyintegrering mellan miljö- och energiaspekter (Tosun & Solorio, 2011). Variationen av 

miljöobjekten som kan integreras i enlighet med EPI är stor, med alltifrån restriktioner till 

möjligheter, och kan vara exempelvis tidsbegränsade och kvantifierade mål (Persson, 2007). I 

detta fall ska Sveriges andel energi från förnybara källor öka med cirka tio procent till år 2020 

för att uppnå målen i RES (Handlingsplan, 2010).  

”Den svenska energipolitiken bygger på samma grundpelare som energisamarbetet i EU 

och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 

försörjningstrygghet.(...) Sverige har länge haft en politik för främjande av förnybar 

energi som en del i en övergripande politik för hållbar utveckling och effektiv 

resursanvändning. (...)Även om politik för främjande av förnybar energi i sig inte är en 

nyhet, så finns det nya komponenter med bindande europeiska mål. Svenska mål finns och 

har funnits.” (Handlingsplan, 2010, s. 3). 

                                                 
15 Ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (http://lissabonfordraget.se/) 
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Tidigt i den svenska handlingsplanen konstateras att Sverige har bedrivit en energipolitik för 

att öka andelen förnybar energi under en längre tid. Citatet visar dock att det finns delar i RES 

som resulterat i ny svensk policy, vilken presenteras närmre i regeringens proposition 

(2009/10:128) om genomförandet av RES. Under rubriken Vad Sverige behöver åstadkomma 

i lag beskrivs de områden och artiklar i RES som Sverige behöver komplettera med nationell 

lagstiftning. Artiklarna 13-16 är mest aktuella för Sveriges del och innehåller mål om 

administrativa förfaranden, regler och normer (artikel 13). Artikel 14 behandlar information 

och utbildning, artikel 15 efterfrågar en ny lag för ursprungsgarantier med syfte att säkerställa 

den förnybara elens ursprung. Till sist ges förslag om ändringar i ellagen och naturgaslagen 

för åtkomst och drift av el- och gasnäten där ett syfte är att ge tydlig information om 

kostnader för anslutning till näten och för att göra det lättare för små elproducenter att sälja 

överskottsel (artikel 16). Tanken är att artiklarna ska vara implementerade i slutet av 2014 

(Proposition, 2009/10:128). Naturgaslagen kompletterades 2011 med hänsyn till inmatning 

och överföring av biogas. Det ges även förslag på ändringar för vissa punktskattefrågor (se 

prop. 2009/10:133) för att nå energimålet. Ytterligare planerade åtgärder ska exempelvis 

vidareutveckla och höja målet för elcertifikatsystemet (Handlingsplan, 2010). Lag (2010:598) 

om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen har antagits för att garantera 

att RES krav om hållbara energigrödor uppfylls i Sverige. Kriterierna påverkar i sin tur lagar 

som rör markrätten, exempelvis Miljöbalken (MB) och Skogsvårdslagen (SVL). 2Kap 2§ i 

SVL definierar vilken mark som anses vara viktig att bevara, exempelvis naturskog med 

inhemska arter eller gräsmark med stor biologisk mångfald, och som därmed inte får 

användas till produktion av biobränsle. 2Kap 1§ sätter upp långsiktiga mål om minskade 

utsläpp av växthusgaser genom produktionskedjan för att garantera biobränslets hållbarhet 

(SFS, 2010:598).  

 

Det nationella målet för värme och kyla är satt till 62 % förnybar energi till 2020, varav 90 % 

baseras på biomassa (Handlingsplan, 2010, s. 10). Enligt regeringen bör skogstillväxten kunna 

intensifieras genom ett aktivt arbete samt möjliggöra för ett ökat uttag av både energi- och 

industrivara.  Inom skogsbruket finns det skötselåtgärder som redan är i drift men som ska 

utökas (exempelvis skogsgödsling, förädlat plantmaterial och dikesrensning). Det sker en rad 

satsningar på energiforskning där en del riktas till produktionen av andra generationens 

biodrivmedel. Det görs även satsningar på teknikutveckling för skogsbränslehantering och ett 

investeringsstöd för energiskog har pågått mellan 2007-2013 (Handlingsplan, 2010). Dessa 

exempel utgör ett axplock av all policy som används inom diverse politikområden för att 
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driva på en energiomställning. Den vertikala integreringen går att hitta i olika typer av policy, 

lagar, regler, föreskrifter och råd, vilka nämns i handlingsplanen (se bilaga 2, fråga a. ii) och 

som påverkar delar av svensk energipolitik för en hållbar energianvändning. De berör diverse 

politikområden som reglerar alltifrån naturvård och skydd av miljön, genom exempelvis MB 

och miljömålssystemet (naturvårdspolitik), till planeringsinsatser av vindkraft eller stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder (energi- och jordbrukspolitik). Utifrån en analys av den 

svenska handlingsplanen och en kategorisering av de politikområden som berörs av 

energiomställningen, framträder fem återkommande politikområden:  

 

Figur 1: Implementering av RES och några berörda politikområden 

Integreringen av energimålet (RES) går att spåra i den svenska handlingsplanen och ut till de 

olika politikområdena, med förtydligandet att många lagar/policy redan var i bruk innan RES 

bindande mål blev aktuella. Vägarna till en energiomställning är således flera men det är 

klimat- och energipolitik som får störst utrymme om antalet lagar/regler/policy vägs samman.  

Marks & Hooghe (2004) menar att fler ska kunna delta i beslutsprocessen vid ett MLG-styre 

och i analysen av handlingsplanen identifierades flertalet aktörer med diverse uppdrag på 

olika nivåer (se bilaga 2, fråga a. iii). Det finns nationella myndigheter som bidrar till att 

genomföra svensk energipolitik. Näringsdepartementet är den myndighet som skapar ett 

verkställande regelverk för regeringens energipolitik och har exempelvis ansvar för 

hållbarhetskriterierna. De har även ansvar för Energimyndigheten som i sin tur har en 

koordinerande roll för energiomställningen. De har tillsammans med Naturvårdsverket, 

jordbruksverket och transportstyrelsen uppdraget att utveckla en sektorsövergripande 

biogasstrategi. Miljödepartementet har en central roll för miljöpolitik och miljölagstiftning där 
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de ska främja en hållbar samhällsplanering. Naturvårdsverket är förvaltningsmyndigheten på 

miljöområdet som ska vägleda, samordna och utvärdera miljö- och tillsynsarbetet samt 

tillämpning av miljöbalken. Finansdepartementet har ansvar för länsstyrelserna och lägger 

förslag om exempelvis energiskatter. Boverket ansvarar för byggd miljö, fysisk planering 

samt ska tillhandahålla råd och riktlinjer till kommuner och länsstyrelser. Det finns även 

nätföretag som ansvarar för att ansluta förnybar energi till näten och privata aktörer som kan 

påverka utvecklingen genom att exempelvis söka statligt stöd till utbyggnad av solceller. 

Tillsyn av markrätten kontrolleras av kommuner, länsstyrelser och Skogsstyrelsen. Naturvård 

och beslut om skyddsområden styrs och kontrolleras av flera aktörer. Sveriges 

lantbruksuniversitet utför stickprovsundersökningar av markens och skogens förändring över 

tid vilket ska användas till att följa upp hållbarhetskriterierna (Handlingsplan, 2010).  

 

På den regionala nivån finns länsstyrelserna som ska verka för att nationell politik 

implementeras. Regionala myndigheter arbetar sektorsövergripande och har en koordinerande 

roll i exempelvis frågor om energi och klimat. Samtidigt som de skapar samverkan mellan 

samhällsintressen och statliga myndigheter ska de ta hänsyn till regionala förutsättningar och 

förhållanden samt upprätta klimat- och energistrategier där förnybar energi ska premieras. På 

den kommunala nivån finns kommuner med stor självständighet till att exempelvis fatta 

beslut om den fysiska planeringen. Kommunala energiplaner och översiktplaner för 

markanvändning ska upprättas och de har vetorätt till att besluta om anläggningar som kräver 

tillstånd enligt MB (Handlingsplan, 2010).  

4.2 HORISONTELL INTEGRERING 

Handlingsplanen (2010) beskriver hur den långsiktiga energipolitiken ska bryta potentiella 

institutionella hinder för att premiera en hållbar energianvändning. Energimålet och en 

effektivare energianvändning ska enligt regeringen kunna uppnås till lägsta möjliga 

samhällsekonomiska kostnad genom sektorsövergripande incitament. Frågan är hur den 

långsiktiga energipolitiken integrerats i klimat/energi-, skogs- och naturvårdspolitiken.  

4.2.1 SKOGSPOLITIK 

I den studerade skogspolicyn går det att se hänvisningar till energiomställningen utifrån ett 

perspektiv där skogen beskrivs som en förnybar resurs, exempelvis i SVL 1§ (SFS, 

Skogsvårdslag, 1979:429). I den nyligen utarbetade handlingsplanen Skogsriket ska 

produktionen av bioenergi främjas med hjälp av skogen och generella styrmedel, då det finns 

utvecklingspotential inom grön energi och ny teknik (Landsbygdsdepartementet, 2011). 
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Biobränsleproduktion beskrivs i propositionen En skogspolitik i takt med tiden som ett 

hjälpmedel till att motverka klimatförändringar, vilket stämmer väl in med de bakomliggande 

orsakerna till antagandet av RES (Proposition, 2007/08:108). Målet om en energiomställning 

påverkar skogpolitiken i och med att det ökar efterfrågan på råvara och anspråken på skogen. 

Regeringen anser att det finns potential att använda och effektivare tillvarata GROT (grenar 

och toppar) eller möjligtvis använda stubbutvinning för att möta en högre efterfrågan på 

biomassa (Proposition, En skogspolitik i takt med tiden, 2007/08:108).  

4.2.2 NATURVÅRDSPOLITIK 

De nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet är Sveriges övergripande strategi för 

miljöpolitiken och berör många olika politikområden. God bebyggd miljö är ett av de 

miljökvalitetsmål som presenteras i handlingsplanen (2010) och som ska minska 

resursanvändningen och öka användningen av förnybar energi. I ett delbetänkande från 

miljömålsberedningen beskrivs förnybar energi som ett medel för att begränsa 

klimatpåverkan, genom att ersätta fossila bränslen med biomassa och klimatsmarta 

biobaserade bränslen (SOU, 2013:43). För att minska miljöpåverkan kan andelen förnybar 

energi ökas, vilket är ett syfte med generationsmålet som är det övergripande målet för svensk 

miljöpolitik (Generationsmålet, 2014). Skogen väntas bidra till energiomställningen genom att 

tillhandahålla biomassa och i En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

beskrivs ett nationellt skogsprogram som ett sätt för att hantera avvägningar mellan 

samhällsmål; där samband mellan skogsbruk, ekosystemtjänster samt mål inom 

energiområdet behöver beaktas (Proposition, 2013/14:141). 

4.2.3 KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK 

Tydligast avtryck gör RES-direktivet inom klimat- och energiområdet, då det är en del av 

svensk energipolitik. Det finns en sammanhållen klimat- och energistrategi för att minska 

utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 (Proposition, 2008/09:162). 

Klimatproblematiken måste enligt regeringen mötas med insatser för att minska användningen 

av fossila bränslen, exempelvis genom en ökad användning av bioenergi och biobränslen. 

Långsiktiga prioriteringar och markanvändningsåtgärder ska tillsättas till 2020 för att minska 

användningen av fossila bränslen. Det förs dock en diskussion om prioriteringarna då ett 

intensivt skogsbruk kan leda till kolläckage och minskad kollagring
16

 i obrukad skog och 

mark (Proposition, 2008/09:162). Enligt regeringen kan skogspolitiken bidra till en 

kostnadseffektiv måluppfyllelse av klimatmålet (minska koldioxidutsläppen), som måste tas 

                                                 
16 Kollagring i skog innebär att koldioxid binds i biomassa och dess motsats är kolläckage, där koldioxid frigörs. 
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på allvar. En ökad produktion av biomassa och det långsiktiga klimatmålet prioriteras 

samtidigt som skogspolitikens jämställda mål (se 4.3.1) bör beaktas, exempelvis genom att 

välja grödor med stor potential till kollagring. Miljödepartementet har ansvarat för arbetet 

med propositionen och vill se ett hållbart skogsbruk med ytterligare ansvar för en 

kostnadseffektiv produktion av bioenergi. Återigen finns en tydlig koppling mellan de olika 

politikområdena och klimat- och energipolitiken är beroende av hur andra sektorer väljer att 

hantera målet om en energiomställning (Proposition, 2008/09:162). I handlingsplanen 

diskuteras behovet av ytterligare analyser för att ta reda på hur den svenska energi- och 

skogsindustrin kan påverkas av att fossilt baserade råvaror byts ut mot förnybara råvaror 

(Handlingsplan, 2010). Kopplingen mellan naturvårds-, skogs-, klimat- och energipolitik är 

därför intressant att undersöka närmare för att besvara fråga 1.2 om synergier och konflikter. 

4.3 UTMANINGAR, SYNERGIMÖJLIGHETER OCH KONFLIKTER 

I kommande avsnitt ska jag analysera synergimöjligheter och/eller konflikter mellan målet om 

en energiomställning och andra policymål. För att få en överblick av förutsättningarna ska 

utmaningar och mål inom respektive politikområde identifieras.  

4.3.1 SKOGSPOLITIKENS UTMANINGAR OCH MÅL 

I SVL konstateras att skogen måste förvaltas väl för att undvika att den biologiska 

mångfalden utarmas eller att produktionens goda avkastning riskeras (SFS, 1979:429). 

Skogspolitiken arbetar efter två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål, där det 

första innebär att skogen ska brukas effektivt och ansvarsfullt. Miljömålet innebär att 

produktionsförmågan ska bevaras, sociala värden ska värnas, genetisk variation och biologisk 

mångfald säkras samt att hotade arter och ekosystem ska skyddas. Landsbygdsdepartementet 

(2011) skriver att ekosystemtjänster, som den biologiska mångfalden, vatten och våtmarker, 

lätt kan tas för givna. Trots att Skogsstyrelsen och skogssektorn samverkar för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Levande Skogar (Landsbygdsdepartementet, 2011) är bedömningen att 

målet inte nås till 2020 med dagens planerade och beslutade styrmedel (Miljökvalitetsmål, 

2014). Skogspolitikens två jämställda mål står inför en utmaning då miljöhänsynen inte nått 

en acceptabel nivå. Det finns motstridiga intressen i skogen som behöver jämkas och 

skogsbruket utarmar fortfarande den biologiska mångfalden. Landsbygdsdepartementet 

(2011) anser att föryngringarna inte är tillräckliga och vill åtgärda ungskogsskötseln för att vi 

i framtiden ska kunna bruka skogarna. Utan gammal skog eller möjlighet till ett hållbart 

skogsbruk kommer miljön, rennäring och produktion av exempelvis virke eller biobränsle att 

påverkas negativt. 
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När den svenska bioenergisektorn i allt högre grad konkurrerar om råvaran med 

skogsindustrin kan det leda till högre marginalkostnader mot omvärlden. Enligt regeringen 

blir effekterna av en ambitiös svensk klimat- och energipolitik att skogsindustrins 

internationella konkurrenskraft sjunker. Dock finns en överhängande klimatutmaning som 

leder till ett ökat behov av biomassa då skoglig tillväxt motverkar klimatförändringar, både 

genom ökad biobränsleproduktion och kollagring. Högre efterfråga på bioenergi måste mötas 

med en större virkesproduktion, där en lösning som presenterats är intensivskogsbruk. Dock 

återstår en del oklarheter kring hur det skulle påverka skogspolitikens möjlighet att nå deras 

miljömål, då det kan ge en ökad belastning på ekosystemet. Regeringen skriver att 

skogspolitikens utmaning består i att kunna kombinera miljömålet med produktionsmålet och 

att få mer kunskap om alternativa brukningsformer (Proposition, 2007/08:108).  

I förstudien till ett nationellt skogsprogram diskuteras förutsättningar för kompromisser 

mellan olika intressen. En utmaning som identifieras är klimatet då debatten blivit polariserad 

med låsta positioner och en tvärsektoriell process
17

 ses som en möjlig väg för att uppnå 

synergieffekter (Claesson, Janse, Karlsson, & Lundblad, 2013). 

Återkommande målformuleringar i skogspolicyn: 

 Uthållig användning som ger god avkastning 

 Öka produktion, kvalitet, konkurrenskraft, tillväxt, förädlingsvärde och export 

 Ökad skogstillväxt och röjningsintensitet  

 Ansvarsfullt hållbart skogsbruk och skogsskötsel, bevara biologisk mångfald, gammal skog och genetisk 

variation, föryngringsåtgärder 

 Sociala värden; tillgång till natur/friluftsliv, allemansrätten, undvik skador på värdefulla kulturlämningar 

 Motverka globala uppvärmningen och klimatförändringar med kollagring/kolsänkor/biobränsleproduktion 

 Fjällnära skog, naturvård, kulturmiljövård 

 Samråd med samebyarna om rennäring vid avverkning inom året-runt-marker (SVL 20§)   

4.3.2 NATURVÅRDSPOLITIKENS UTMANINGAR OCH MÅL 

Den nyligen publicerade strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Proposition, 

2013/14:141) lyfter fram ett stort antal utmaningar. Miljödepartementet skriver att problemen 

kan vara rent organisatoriska, som att markanvändningsfrågor hanteras av flera statliga 

myndigheter. Den sektoriserade förvaltningen av naturresurser inom olika politikområden kan 

resultera i en otillräcklig hänsyn till helheten (exempelvis till andra samhällsmål och 

sektorer). Den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen är beroende av kapaciteten hos 

viktiga ekosystemtjänster vilket innebär att företagens negativa miljöeffekter indirekt kan 

påverka deras produktionsmöjligheter om ekosystemtjänsterna försvagas (Proposition, 

2013/14:141). Kunskapen om komplexa samspel mellan natur och människa är dock 

                                                 
17 Avvägningar inom och mellan skogspolitiken och andra politikområden 
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begränsad (SOU, 2013:43). Skogsbrukets naturvårdshänsyn brister och leder till att skogar 

med höga naturvärden blir mindre och färre. Regeringen bedömer att fler frivilliga 

naturvårdsavtal bör användas i arbetet med skyddet av skogen (Proposition, 2013/14:141). 

Dikning har lett till sämre hydrologi vilket kan skapa problem för skogstillväxten. Den 

biologiska mångfalden är en annan stor utmaning för skogsbruket då cirka 800 skogslevande 

arter är rödlistade.  

”En målkonflikt mellan målen för biologisk mångfald och begränsad klimatpåverkan kan 

uppstå genom ett ökat uttag av biomassa från skogen för exempelvis användning för 

energiutvinning. En ökad efterfrågan på råvara från skogen kan förstärka behovet av att 

väga olika samhällsintressen (t.ex. produktions- och miljöintressen) mot varandra på ett 

balanserat sätt.” (Proposition, 2013/14:141, s. 118) 

Naturvårds- och miljöhänsyn brister även på grund av otillräcklig tillsyn och utvärdering. 

Trots höga ambitionsnivåer finns kvarstående brister och skogsbruket behöver arbeta med att 

begränsa markskador och skador på kulturlämningar samt ta större hänsyn till vatten och 

andra viktiga ekosystemtjänster. För tillfället görs inte tillräckligt för att trygga skogens 

återväxt och det finns ett behov av en effektivare tillsyn för att se över utförda föryngringar. 

De frivilliga insatserna för områdesskydd och avsättningar måste öka då den lagstadgade 

lägsta nivån för miljöhänsyn i skogsbruket inte räcker för att nå miljökvalitetsmål eller till att 

bevara biologisk mångfald (Proposition, 2013/14:141).   

Det behövs kunskapsspridning om exempelvis nyckelbiotoper och en vacklande skoglig 

planering är i behov av effektivisering och enhetlig information. Miljödepartementet skriver 

att SVL inte räcker till för att uppnå både miljö- och produktionsmålet. Det krävs att 

skogsägarna gör mer långtgående åtaganden utanför vad som är lagstadgat. Därutöver kan en 

definierad och långsiktig äganderätt samt ett förtydligande av det delade ansvaret mellan 

näring och myndighet underlätta måluppfyllelse. För att bekämpa klimatförändringen krävs 

ett större uttag av biomassa till bioenergi, vilket utmanar konkurrensförhållanden och 

marknadsförutsättningar för skogsnäringen (Proposition, 2013/14:141). 

Återkommande målformuleringar i naturvårdspolicyn: 

 Uthålligt, ansvarsfullt och hållbart skogsbruk  

 Ansvarsfull användning av biomassa 

 Ökad skogstillväxt 

 Fler frivilliga och formella avsättningar till skyddsområden 

 Storslagen fjällmiljö 

 Bevara biologisk mångfald, livskraftig gammal skog och genetisk variation 

 Sociala värden; tillgång till natur/friluftsliv, tillgodose natur- och kulturmiljöintressen till 100 % 

 Breddad samsyn på skogens ekonomiska, sociala och ekologiska värden 
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4.3.3 KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIKENS UTMANINGAR OCH MÅL 

Regeringen beskriver klimatförändringen som en stor utmaning och skogen är en viktig resurs 

för att hålla nere koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Styrmedel som leder till kolsänkor är 

därför intressanta. Anpassningsåtgärder och sårbarhetsanalyser bör ställas i relation till andra 

förhållanden och samhällsmål då det finns kunskapsluckor kring flöden av växthusgaser. 

Några områden som bör beaktas är biobränsleanvändningen, skogsnäringen och bevarandet av 

biologisk mångfald (Proposition, 2008/09:162). Klimatpolitiken kan gynna den biologiska 

mångfalden genom en aktiv politik för naturvård: 

”En aktiv naturvårdspolitik bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Välmående 

ekosystem och rik biologisk mångfald är viktiga för att mark och biomassa ska kunna 

binda mer koldioxid” (Proposition, 2008/09:162, s. 121) 

Därmed kan kolläckage undvikas med hjälp av ett hållbart skogsbruk. Målkonflikter har dock 

identifierats mellan biomassaproduktion och miljömålet Levande skogar. Samtidigt finns 

långsiktiga miljövinningar med bioenergi som kan leda till att mål inom klimatområdet 

uppnås (Energimyndigheten, 2007).   

”Ett långsiktigt hållbart skogsbruk med hög tillväxt och ökad biomassaproduktion ökar 

dessutom möjligheterna att använda biomassa som ersättning för fossila råvaror, både 

till energi och andra ändamål.” (2008/09:162, s. 117) 

”Åtgärder som främjar kolsänkor kan också öka utbudet av biomassa för användning i 

skogsindustrin eller som biobränsle” (2008/09:162, s. 120) 

Återkommande målformuleringar i klimat- och energipolicyn: 

 Metoder och åtgärder för en ökad biomassaproduktion för att binda koldioxid i skogen eller i trä- och 

pappersprodukter 

 Ökat nettoupptag i kolsänkor, kollagring 

 Ökad biobränsleproduktion, ersätta fossila bränslen med förnybar energi 

 Integrering av strategier och samhällsmål för att öka koldioxidupptaget i skogsnäringen 

 Kunskapshöjning; klimatscenarier med effekter på skogsekosystem och dess tillstånd samt skogsskötselns 

anpassningsförmåga  

 Möta behov som klimatförändringen skapar 

 Hållbart skogsbruk och anpassningsåtgärder för en minskad klimatpåverkan 

5. DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att undersöka den vertikala och horisontella integreringen av RES-

direktivet och att identifiera potentiella målkonflikter och synergimöjligheter. Nedan 

diskuteras resultatet av analysen. 

5.1 VERTIKAL OCH HORISONTELL INTEGRERING 

Enligt Marks & Hooghe (2004) finns det olika typer av MLG där en kategori ser EU som en 

territoriellt uppdelad struktur mellan ett begränsat antal nivåer som i många fall har ett 
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enhetligt regelverk för alla medlemsländer. RES-direktivet är enhetligt i den aspekten att alla 

medlemsländer påverkas av beslutet om energiomställningen. Medlemsländernas bindande 

mål är anpassade efter landets tidigare andel förnybar energi, specifika utgångsläge och 

potential (Direktiv, 2009/28/EG). Beslutet om bindande mål fattas således på en överstatlig 

nivå men medlemsländerna får välja hur de vill uppnå målen, vilket tyder på en 

maktuppdelning då fler aktörer tar del i beslutsprocessen. Sverige valde att skärpa de 

nationella målen med en procent (från 49 till 50 %) och regeringen vill skapa en mer 

sammanhållen klimat- och energipolitik. Flera aktörer på olika nivåer (som 

Energimyndigheten, nätföretag, kommuner) har makt att påverka spelreglerna samt möjlighet 

att ta kollektiva beslut, men väntas inte utmana den statliga styrningen (se Marks & Hooghe, 

2004). Det står uttryckligen i Handlingsplanen (2010) att det finns bestämda mål och planer 

på energiområdet från statlig till lokal nivå och det sker således en parallell styrning på olika 

nivåer vilket styrker MLG perspektivet. De nationella myndigheterna har dock ett mer 

övergripande ansvar då exempelvis Näringsdepartementet ansvarar för det regelverk som ska 

verkställa energipolitiken. Den teoretiska ansatsen har hjälpt till att kartlägga och förklara hur 

energipolitiken styrs från flera nivåer. Det har dock inte gått att dra några slutsatser om en 

eventuell maktkoncentrering till en viss aktör eller nivå. 

 

EU är en viktig aktör i arbetet med EPI och 1997 antogs principen i Amsterdamfördraget
18

 

(artikel 6) vilket har skapat en konstitutionell grund för integreringsarbetet (Lafferty & 

Hovden, 2003). Persson (2007) beskrev EPI som att en ny del (miljöaspekt) integreras i 

befintliga delar (sektorer). Trots att RES energimål inte nödvändigtvis behöver betraktas som 

en helt ny del i svensk politik, då arbetet med att öka andelen förnybar energi pågått sedan 

tidigare (se kap 4.1), går det att se förändringar. I kapitel 4.2 presenteras de åtgärder som ska 

integreras i svensk politik. Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel är ett tydligt exempel på 

hur RES har integrerats i svensk politik och resulterat i en ny lag som även påverkar 

markrätten (MB, SVL) och andra politikområden.  

I inledningen diskuterades den institutionella fragmenteringen och ansvarsuppdelningen som 

ett hinder mot att uppnå en hållbar utveckling. De studerade politikområdena (klimat/energi-, 

naturvårds- och skogspolitik) har förvisso sina separata ansvarsområden men det går även att 

se en överskridande målbild. Analysen kunde påvisa en viss grad av integrering inom och 

mellan de olika politikområdena. Förnybar energi och bioenergiproduktion diskuteras men 

                                                 
18 Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa 

akter som hör samman med dem (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1058)  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1058
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med lite varierande perspektiv beroende på vilken policy eller vilket politikområde som 

studeras (se bilaga 2). Exempelvis hänvisar SVL till att ägaren av den produktiva marken har 

frihet att välja vad skogen/biomassan används till. Naturvårdspolicyn framhäver att bioenergi 

och virke är två av flera ändamål med skogen och att det påverkar vårt beroende av fossil 

förbränning. Klimat- och energipolitiken vill se en ökad användning av förnybar energi 

genom en hög skogstillväxt som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. 

Hänsyn till flera samhällsintressen eftersträvas inom alla politikområden men det finns även 

varierande prioriteringar och mål. Meijers & Stead (2004) menade att sektorsövergripande 

problem kräver en samordnad policy för att uppnå en policyintegrering. Detta saknas för 

biobränsleproduktion och kan vara en potentiell förklaring till spridda prioriteringar. MLG  

kan leda till koordineringsproblem vilket skulle kunna förklara varför det inte sker mer 

samordning. Brist på tydliga nationella direktiv kan vara ytterligare en anledning till att den 

horisontella implementeringen inte beaktat nödvändiga avvägningar mellan mål inom och 

mellan respektive politikområde. Nilsson et al (2007) beskriver möjligheter till att rangordna 

och nå flera miljömål samtidigt som en utmaning för EPI-ansatsen. Detta överensstämmer 

med analysen av den horisontella integreringen då utmaningen för energiomställningen inte 

enbart ligger i en konflikt mellan ekonomiska, ekologiska och sociala värden, utan snarare 

inom den ekologiska dimensionen. Det görs anspråk på att uppnå flera miljömål samtidigt och 

varje politikområde tenderar att prioritera en viss typ av miljömål framför andra (se 4.3). 

Exempelvis vill naturvårdspolitiken bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 

skogspolitiken vill trygga skogens återväxt och klimat- och energipolitiken vill minska 

koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Det finns även ekonomiska och sociala målkonflikter 

för markanvändningen då det exempelvis finns mål som efterfrågar skogstillväxt för en högre 

omsättning, medan andra mål poängterar det sociala värdet av tillgång till skog och friluftsliv.  

Om RES betraktas som det miljöobjekt som ska integreras i svensk politik behöver det inte 

nödvändigtvis leda till en hållbar utveckling då andra (miljö)värden kan riskeras. Mål om att 

bevara den biologiska mångfalden genom fler skogsavsättningar och mål om att öka 

bioenergiproduktionen är båda miljömål men oförenliga då skogen inte kan växa och 

användas i större utsträckning samtidigt. EPI skulle i detta fall haft större förklaringskraft om 

ansatsen kunnat beakta olika miljömål inom den ekologiska dimensionen. För att förstå 

miljöproblematiken kan avvägningar vara nödvändiga alternativt behöver målen inom 

politikområdena ta hänsyn till resursbristen. RES mål uppnås idag (Regeringen, 2014) men 

med större anspråk på marken och högre satta mål i framtiden, kan det bli svårt att nå en 
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lyckad miljöintegrering (EPI).  Möjligtvis måste EPI kompletteras med en diskussion om 

frågor som rör konsumtionsnivåer, energieffektivisering eller andra möjliga lösningar till 

resursproblematiken. Trots att energimålet nås återstår målkonflikter som kan leda till en 

ohållbar markanvändning i framtiden.  

5.2 KONFLIKTER OCH SYNERGIER INOM OCH MELLAN POLITIKOMRÅDENA 

En synergimöjlighet anses uppstå när två eller flera faktorer (exempelvis policymål) 

samverkar och strävar mot samma riktning så att resultatet blir bättre (Naturvårdsverket, 

2011). Konflikter uppstår vid en sammanstötning eller motsättning, där effekten blir negativ 

och kräver en lösning (Nationalencyklopedin, 2014). Handlingsplanen tar upp behovet av att 

undersöka hur energi- och skogsindustrin skulle påverkas av ett större anspråk på marken. 

Skogspolitiken går under devisen frihet under ansvar vilket innebär att markägarna väljer vad 

de använder sin skog till men de måste samtidigt ansvara för en effektiv och uthållig 

produktion (Proposition, 2013/14:141). Det finns en risk för att produktionsmålet prioriteras 

framför miljömålet (Proposition, 2007/08:108) och som tidigare konstaterats uppnås inte en 

tillräcklig miljöhänsyn. Målens samexistens premieras, men skogsnäringens betydelse för 

ekonomin poängteras (Landsbygdsdepartementet, 2011). Om det är ett uttryck för att 

produktion gynnas framför miljö lämnar jag öppet för egen tolkning. Samtidigt ger policyn 

uttryck för att produktionsmålet enbart kan uppnås med ett hållbart skogsbruk (miljömålet) 

och i teorin finns det därmed synergimöjligheter mellan skogsbrukets två jämställda mål. För 

att få god avkastning är en långsiktig och hållbar virkesproduktion av stor vikt.  

Energipolitikens effekt på industrins råvarutillgång kan leda till en hårdare konkurrens 

(nationellt och internationellt) då biomassan används till mer än virkesproduktion. Uttaget av 

skogsråvara till bioenergi ska ske inom skogspolitikens ramar (de jämställda målen) och med 

hänsyn till den biologiska mångfalden. Regeringen anser att intensivskogsbruk och gödsling 

kan användas i begränsad utsträckning för att möta klimatförändringarna, men är medvetna 

om att det kan leda till negativa miljöeffekter i form av övergödning, näringsläckage och 

utarmad biologisk mångfald (Proposition, 2007/08:108).  Detta kan ses som några av 

skogspolitikens interna motsättningar, vilka delvis liknar målkonflikter mellan de övriga 

politikområdena. Skogspolitikens miljömål går att relatera till både naturvårdsmål samt 

klimat- och energimål. Exempelvis är bevarandet av den biologiska mångfalden mål för både 

skogs- och naturvårdspolitiken. Det finns en samverkan mellan mål i policydokumenten vilket 

innebär att politiken kan sträva i samma riktning i teorin. Bevarandet av viktiga 

ekosystemtjänster (ett mål för naturvårdspolitiken) är avgörande för en långsiktig 
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råvarutillgång (en del av skogspolitikens produktionsmål). Miljödepartementet anser att 

skogsavsättningar bör stimuleras och öka generellt (skogspolitik). Frivilliga insatser ses som 

avgörande för att uppnå en bättre miljöhänsyn och för att nå miljökvalitetsmålen 

(naturvårdspolitik). Om dessa synergimöjligheter får samma uttryck i praktiken är svårt att 

svara på med hjälp av en policyanalys då den främst undersöker situationen på en 

institutionell och teoretisk nivå. Problemen med en otillräcklig miljöhänsyn kvarstår och det 

har upptäckts att det finns en varierande målbild mellan näringen och myndigheter gällande 

vad bra miljöhänsyn är (Proposition, 2013/14:141). De frivilliga avsättningarna återgår till 

devisen om frihet under ansvar och det finns en stor tilltro till modellen. Om den bristande 

miljöhänsynen beror på en otillräcklig naturvård eller problem med modellen (frihet under 

ansvar) är dock svårt att säga utifrån materialet som studerats. En analys av bakomliggande 

intressen inom respektive politikområde skulle kunna ge ett bredare perspektiv till 

problematiken vid en horisontell integrering. 

Den tydligaste konflikten rör det växande anspråket på biomassa, vilket kan leda till 

markkonflikter (SOU, 2013:43). Markanvändningen påverkar förutsättningar för ett 

långsiktigt hållbart brukande och har betydelse för generationsmålet och miljökvalitetsmålen 

(Miljödepartementet, 2011:91). Ett växande anspråk ger även konsekvenser för olika näringar, 

som energi- och virkesproduktion. En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster (Proposition, 2013/14:141) diskuterar avvägningar mellan samhällsmål. 

Utmaningarna förutses öka då internationella överenskommelser och EU-politik får större 

inverkan på nationell skogspolitik. Angränsande politikområden kommer även efterfråga 

avvägningar mellan skogspolitik och annan politik. Samband mellan skogsbruk, miljö och 

ekosystemtjänster behöver, enligt Miljödepartementet, betänkas. Samma markområde kan 

behöva användas till diverse förenliga och oförenliga behov. För att nå en helhetssyn behöver 

markanvändning balanseras mellan allt ifrån produktion av skogsråvaror, friluftsliv, 

kulturmiljövård, naturskydd till bebyggelse och infrastruktur (Miljödepartementet, 2011:91).  

Klimatförändringar påverkar även markanvändningen och chanserna att nå 

miljökvalitetsmålen (SOU, 2013:43). De framträdande konflikterna ligger i markhanteringen;  

den biologiska mångfalden utarmas och skogstillväxt samt sociala värden är två mål som 

missgynnas av ett ökat uttag av biomassa. Det går därför att argumentera för motsättningar 

mellan energimålet (exempelvis ökad biobränsleproduktion) och mål som efterfrågar en 

skogstillväxt eller återväxt (vilket går att finna inom samtliga politikområden).  
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En sammanhållen klimat- och energipolitik (2008/09:162) presenterar synergimöjligheter för 

skogsbruk och bioenergiproduktion trots att det finns en utmaning i att balansera 

koldioxidupptag, skogsbruk och naturvård. Ett hållbart skogsbruk, som tar hänsyn till 

miljömålet, kan med hjälp av en hög skogstillväxt producera biobränsle för att motverka 

klimatförändringen. Skogstillväxt är även förenligt med en minskad klimatpåverkan genom 

ett större upptag av koldioxid och med en del av skogssektorns produktionsmål. Nedan 

sammanfattas de mest framträdande konflikterna/synergierna som identifierats i utvald policy: 

Framstående konflikter: 

 Produktion/ekonomi – miljö (ex biologisk mångfald, gammal skog) 

 Papper/massa/virkesproduktion – bioenergi 

 Produktion – vattenkvalitet (övergödning) 

 Hårdare konkurrens – bioenergi 

 Produktion – rennäring  

 Produktion eller klimat/energimål – sociala värden och rekreation 

 Biologisk mångfald – klimat/energimål (vid målet för en ökad biobränsleanvändning) och produktion 

Framstående synergier: 

 Produktion/ekonomi – miljö, naturvård (ex säkrad produktionsförmåga)  

 Produktion (biobränsle) – klimat/energimål  

 Skogstillväxt – klimatmål (kollagring och biobränsleproduktion) och miljömål skogspolitik 

 Naturvård (ökad skogstillväxt för den biologiska mångfalden) – klimatmål (kollagring och kolsänkor) 

 Sociala värden (bevara skogen) – klimatmål (kollagring och kolsänkor) och miljömål skogspolitik 

Vid en jämförelse av politikområdenas övergripande mål framträder ett återkommande 

mönster. De olika policydokumenten presenterar ett stort antal mål där det på ett övergripande 

plan finns synergier mellan politikområdena. Det finns dock en fortsatt prioritering av en del 

mål framför andra. Trots diskussioner om avvägningar för ett helhetsperspektiv återstår 

motsättningar mellan målen. För skogspolitiken finns det interna policykonflikter mellan 

miljö- och produktionsmål. Inom klimat- och energipolitiken finns en intern konflikt mellan 

målet om ökad biobränsleproduktion (som kan leda till kolläckage) och målet om en ökad 

skogstillväxt (kollagring och kolsänkor).  Politikområdenas återkommande målformuleringar 

ger en antydan om den huvudsakliga inriktningen för respektive område. Skogspolitiken vill 

framförallt se ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till miljömålet men samtidigt ger god 

avkastning och tillväxt. Naturvårdspolitiken vill se ett hållbart skogsbruk med skogstillväxt 

men där det framförallt är den biologiska mångfalden och naturvärden som ska garanteras, 

inte produktionen. Klimat- och energipolitiken vill se ett hållbart skogsbruk i syfte att öka 

koldioxidupptaget, antingen i skogen eller genom att ersätta fossila bränslen med bioenergi.  

Det finns synergimöjligheter mellan politikområdena då alla vill se en skogstillväxt/återväxt 

men av (delvis) olika anledningar.  De identifierade konflikterna och synergierna belyser en 
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viktig aspekt för implementeringen av ett överstatligt direktiv som RES-direktivet. När flera 

politikområden berörs av ett beslut kan det uppstå målkonflikter som påverkar utfallet, men 

det går även att se synergimöjligheter som kan utnyttjas.  

5.3 BEGRÄNSNINGAR 

Det relativt snäva materialurvalet, som motiverades med begränsat tidsutrymme, har lett till 

en viss osäkerhet i resultaten då jag inte kunnat fullfölja snöbollsurvalet. Den vertikala 

implementeringen var lättast att identifiera i den nationella handlingsplanen då kopplingen 

mellan dokumenten var tydlig. Den horisontella integreringen var inte lika klart uttryckt i 

dokumenten och alla politikområden har inte specifika energimål som går att jämföra med 

RES energimål. Mitt val att operationalisera EPI till frågor om mål och utmaningar ledde till 

en del osäkerheter då inte all policy uttrycker vilka målen är. Tolkningen av texten kan ha 

påverkats av den subjektiva begränsningen som varje analytiker har. Analysen och min 

tolkning av materialet baseras på de delar av texten som sammanställts i matriserna (bilaga 2).   

5.4 FRAMTIDA BIDRAG TILL LITTERATUREN 
Framtida studier kan med fördel fortsätta analysera hur lyckad miljöintegrering (EPI) är ett 

tecken på hållbar utveckling. Analysen visar att RES energimål har integrerats men det kan 

samtidigt stå i konflikt med andra mål som identifierats i övriga politikområden. Vid EPI-

analyser av multisektoriella och komplexa energi- och miljöfrågor kan det vara nödvändigt att 

ta ställning till olika utmaningar i berörda politikområden. För att bidra till en hållbar 

utveckling krävs att andra mål inte bortprioriteras. Framtida energimål kan mötas av större 

motstånd när målkonflikterna ökar och markanspråken blir större. Ytterligare analyser av 

målkonflikter mellan och inom politikområden kan vara en nyckel till ett helhetsperspektiv 

och hållbara lösningar.  
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BILAGOR 

BILAGA 1: SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH FRÅGOR TILL ANALYSEN 

 

1.1 Hur implementeras RES-direktivet i Sverige? 

I en studie av den svenska handlingsplanen ska RES-direktivets vertikala implementering och 

integrering i svensk energipolitik analyseras utifrån ett multilevel governance perspektiv. 

Syftet är att undersöka hur energipolitiken påverkas av RES och om direktivet influerar 

styrningen på olika nivåer.  

Frågeställning 1.1 operationaliseras till dessa frågor som ställs till policyn: 

a. Hur integreras RES energimål i den svenska handlingsplanen? 

i. Vilka hänvisningar till RES-direktivet, och/eller nationella policymål kring förnybar energi, finns i den 

svenska handlingsplanen? 

ii. Vilka lagar, regler, föreskrifter och råd berörs av RES energimål eller påverkar redan delar av svensk 

energipolitik enligt den svenska handlingsplanen? 

iii. Vilka aktörer på olika nivåer presenteras i handlingsplanen? Finns det en ansvarsspridning? 

b. Finns det policy (exempelvis handlingsplaner, strategier, åtgärder, styrmedel) för en ökad produktion av 

förnybar energi och/eller för hur målen i RES ska realiseras i Sverige? 

i. Hur ser policyn på energiområdet ut? 

ii. Har det planerats/antagits policy i och med att RES blev bindande för medlemsländerna? 

c. Finns det tidsbegränsade och kvantitativa mål för att öka andelen förnybar energi? 

 

1.2 Hur påverkar RES-direktivet andra politik- och policyområden relaterade till 

produktionen av biomassa? 

Analysen undersöker hur RES energimål integreras i skogs-, klimat/energi- och 

naturvårdspolicy (horisontell integrering). Finns det synergimöjligheter och/eller konflikter 

med andra mål? 

Frågeställning 1.2 operationaliseras till dessa frågor: 

d. Vilka policymål finns i utvalda policydokument inom respektive sektor? 

i. Finns det mål som går att förknippa med RES-direktivet? 

ii. Finns det andra mål som går att förknippa med social eller ekonomisk utveckling? 

iii. Finns det andra mål som går att förknippa med ekologisk utveckling?  

e. Vilka (miljö)utmaningar identifieras i utvald policy inom respektive politikområde? 

f. Hur beskrivs styrningen av och/eller förutsättningarna för produktionen av skog, biomassa eller bioenergi? 

g. Framgår det i texten eller förs det en diskussion kring olika mål och hur de förhåller sig till varandra?  

i. Finns medvetna prioriteringar med hänsyn till olika och flera (miljö)mål inom respektive sektor?  
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BILAGA 2: MATRIS – EMPIRI (SVAR PÅ FRÅGA A-G) 

Syfte 1.1 fråga a  

a.  
Hur integreras 
RES i svensk 
energipolitik? 

i. 
Hänvisningar till RES och/el 
nationella policymål kring 
förnyelsebar energi? 

ii.  
Vilka lagar/regler/föreskrifter/råd berörs 
av RES eller påverkar redan delar av 
svensk energipolitik? 

iii.  
Vilka  aktörer på olika nivåer 
presenteras?  
Ansvarsspridning? 

Sveriges 
Nationella 
Handlingsplan 
för främjande 
av 

förnybar energi 
enligt Direktiv 
2009/28/EG  

” Den svenska 

energipolitiken bygger på 

samma grundpelare som 

energisamarbetet i EU och 

syftar till att förena 

ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och 

försörjningstrygghet.(...) 

Sverige har länge haft en 

politik för främjande av 

förnybar energi som en del i 

en övergripande politik för 

hållbar utveckling och 

effektiv resursanvändning. 

(...)Även om politik för 

främjande av förnybar 

energi i sig inte är en nyhet, 

så finns det nya 

komponenter med bindande 

europeiska mål. Svenska mål 

finns och har funnits.” (s. 3) 

 

Även nationell vision 2050: 

hållbar och resurseffektiv 

energiförsörjning 

Hänvisning till EU:s 

nya bränslekvalitetsdirektiv  

(möjlighet att blanda in upp 

till 10 % etanol i bensin 

respektive 7 % FAME i 

dieselolja) med syfte att göra 

det till nationell policy 

 

Miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö har i syfte att 

minska resursanvändningen 

och främst anv FE  

samhällsbyggande ska från 

2010 grundas i en effektiv 

energianvändning där FE tas 

tillvara och främjas  

 

Hänvisning till Artikel 13.4 

där medlemsstaterna 

förväntas kräva 

miniminivåer av FE i nya 

byggnader och vid stora 

renoveringar, senast i 

December 2014 

 

Informationsbestämmelse 

enligt artikel 14 – 

Energimyndigheten samlat 

ansvar nationell nivå, 

- Miljöbalken  

- Skogsvårdslagen 

- Luftfartslagen 

- Väglagen 

- Kulturminneslagen 

- Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

- Plan- och bygglagen (1987:10) = PBL 

 “Kommunala planmonopolet” 

- Byggnadsverkslagen (1994:847) 

- Ellagen 

 rapporten Förnybara 

energikällor - Åtkomst till och 

drift av näten, EI R 2009:10 

 lagstiftningsförslag, prop. 

2009/10:51 Enklare och 

tydligare regler för 

förnyelsebar elproduktion 

- Elcertifikatsystemet regleras av lagen 

(2003:113) om elcertifikat, 

förordningen (2003:130) om certifikat 

och Statens energimyndighets 

föreskrifter och allmänna råd om 

elcertifikat (STEMFS 2009:3) 

- Förordningen (2007:160) om stöd till 

planeringsinsatser för vindkraft 

- Boverkets föreskrifter om stöd till 

planeringsinsatser för vindkraft (BFS 

2007:13 VIND 1) 

- Miljökvalitetsmål 

 God bebyggd miljö inklusive 

delmål 

- Förordningen 2008:1407 om statligt 

stöd för hållbara städer 

- Naturgaslagen (2005:403) 

- Skydd av områden i nationella, 

europeiska och internationella 

skyddsordningar: 

 Nationell skyddsordning; 

Miljöbalken 

 Del av europeiska 

- Det står uttryckligen att det 

finns bestämda mål och 

planer från statlig till lokal 

nivå  

 

- Ökade anslag till 

universitet/högskolor på 

energiområdet ca 50 

miljoner årligen 2010-2012 

 

- Delegationen för Hållbara 

Städer får besluta om 340 

miljoner kr i bidrag till 

hållbar stadsutveckling 

inkl stöd till FE (år 2009-

2010) 

 

Regionala aktörer 

- Energikontor - 

informationsspridning 

 

- Länsstyrelser har ett 

regionalt ansvar inom ex 

miljöområdet för att 

genomföra och samordna 

uppdrag från statliga 

myndigheter, de har 

främjandeuppgifter där de 

ger råd till regionens 

kommuner, administrerar 

stöd – ex till 

energieffektivisering och 

energiomställning 

 

Kommuner 



 

38 

 

regleringsbrev om FE och 

energieffektivitet 

 

Enligt artikel 16 punkt 2 c) 

ska driftåtgärder (för nät och 

marknad) genomföras i syfte 

att behålla el från FE 

 

Hållbarhetskriterierna enligt 

artikel 17-19 i RES beskrivs 

som en del av svenska lagen 

Lag (2010:598) om 

hållbarhetskriterier för 

biodrivmedel och flytande 

biobränslen  påverkar 

lagar i svenska markrätten; 

MB och skogsvårdslagen 

(artikel 17.3b och 17.4 i 

RES berör markrätten) 

 

Tillgänglig mark för 

produktion av biomassa: 600 

000 till 700 000 ha 

jordbruksmark ur produktion 

och ej aktivt brukad (enligt 

Jordbruksverket) – skick 

oklart och fråga om mindre 

skiften 

 

Aktivt arbete med att öka 

skogstillväxten och 

intensifiera skogsbruket för 

att öka uttaget av både 

energi- och industriråvara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skyddsordningen; 

Natura 2000, art- och 

habitatdirektivet, fågeldirektivet 

 Internationella konventioner; 

Ramsarkonventionen, 

Konvention om biologiska 

mångfald (CBD), 

internationella 

naturvårdunionens (IUCN) 

system för skyddad natur 

- Förordningen (1998:915) om 

miljöhänsyn i jordbruket  

- Skogsvårdsförordningen (1993:1096) 

och Skogsstyrelsens föreskrifter 

(SKFS 1993:2) 

- Klimatproposition (prop. 

2008/09:162) En sammanhållen 

klimat- och energipolitik 

- Förordningen (2007:160) om stöd till 

planeringsinsatser för vindkraft, 

Boverkets föreskrifter om stöd till 

planeringsinsatser för vindkraft (BFS 

2007:13 -VIND 1) 

- Förordningen (2009:689) om statligt 

stöd till solceller 

 Energimyndighets föreskrifter 

och allmänna råd om statligt 

stöd till solceller (STEMFS 

2009:4) 

- Förordningen (2008:1247) om stöd för 

investeringar i solvärme 

 Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om stöd för 

investeringar i solvärme (BFS 

2009:2 – HEL 1) 

- Förordningen (2005:1255) om stöd för 

konvertering från direktverkande 

elvärme i bostadshus 

 Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om stöd för 

konvertering från 

direktverkande elvärme i 

bostadshus (BFS 2006:2 - 

DIREL 1) 

Självständighet och fattar beslut 

om fysisk planering, kan få 

ansvar vid en eventuell 

markkonflikt  kan behövas en 

detaljplan enligt PBL 

Vetorätt: kommunerna måste 

samtycka till att anläggningar 

som kräver tillstånd enligt MB 

ska få det  

 

Näringsdepartementet  

- Verkställande regelverk 

regeringens energipolitik 

- Ansvar över 

Energimyndigheten, 

svenska kraftnät, 

energimarknadsinspektione

n osv.. 

- Ansvar för ellagen, 

elcertifikatsystemet, 

hållbarhetskriterier 

Energimyndigheten  

Under Näringsdep. & intar en 

koordinerande roll för 

energiomställningen: 

- Förvaltningsmyndighet ang 

tillförsel av energi 

- Främja en ökad 

användning av FE   

- Ansvar statligt stöd 

(förstärkta anslag 89 

miljoner kr/år) till åtgärder 

för produktion, distribution 

och användning av biogas 

och andra förnybara gaser, 

för stöd till solceller samt 

för marknadsintroduktion 

för vindkraft 

- Ansvarig över utveckling 

av den sektorsövergripande 

biogasstrategin; 

tillsammans med NV, 

jordbruksverket, 

transportstyrelsen för att 

öka anv av biogas 

- Även ansvarig för 

elcertifikat och 
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- Förordningen (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklings- åtgärder 

- Förordningen (2009:938) om statligt 

stöd till åtgärder för produktion, 

distribution och användning av biogas 

och andra förnybara gaser 

 Energimyndighetens 

utlysningstext (Dnr: 2009-

003837) av stöd till främjande 

av biogas eller förnybara gaser 

- Lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling  

- Lagen (2007:1092) om upphandling 

inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster 

 

Antagna eller planerade pga. av RES 

eller för att gynna FE: 

- Genomförande av direktiv om 

förnybar energi (prop. 2009/10:128) 

- Hållbarhetskriterier för biodrivmedel 

och flyttande biobränslen (prop. 

2009/10:164)  Lag (2010:598) om 

hållbarhetskriterier för biodrivmedel 

och flytande biobränslen 

- Antagen 2011; Bättre skattemässiga 

förutsättningar för biogas samt för 

landansluten el till fartyg i hamn 

(prop. 2009/10:144)  Följdändringar 

i lagen (1994:1776) om skatt på energi  

- Antagen 2010: propositionen Höjt mål 

och vidareutveckling av 

elcertifikatsystemet (prop. 

2009/10:133)  Ändringar i lagen 

(2003:113) om elcertifikat 

- Komplettering av naturgaslagen 

(2005:403) med hänsyn till inmatning 

och överföring av biogas 

- Vissa punktskattefrågor med 

anledning av budgetpropositionen för 

2010 (prop. 2009/10:41) förslag på 

lagstiftning för att nå målen i RES 

 

godkännandeförfarandet av 

anläggning  

- Disponerar över satsningar 

på energiforskning á 1 

miljard per år  

 

Energimarknadsinspektionen  

- Ansvar ex tillsyn enligt 

ellagen & naturgaslagen  

 

Miljödepartementet  

- Miljöpolitik och 

miljölagstiftning, centralt  

miljöbalken 

- Främja hållbar utv genom 

hållbar samhällsplanering  

Naturvårdsverket  

- Förvaltningsmyndighet på 

miljöområdet 

- Vägleda, samordna, följa 

upp & utvärdera miljö- och 

tillsynsarb  

- Följa hur MB tillämpas 

 

Finansdepartementet 

- Ansvar länsstyrelserna 

- Förslag till lagar om 

skatter (energi) 

- Kontakt med kommunerna 

Skatteverket 

- Ansvar för lag om skatt på 

energi och redovisar nivån 

på webbplats 

Boverket  

Byggd miljö 

Fysisk planering  

Råd och riktlinjer till kommun 

och länsstyrelserna 

Jordbruksverket 

Samverkan och styrning av 

strategiska frågor som stöd till 

jordbrukare och till 

biogasanläggningar 

 

Nätföretag 

Ansvar för att ansluta FE, tar 

hänsyn till ekonomisk och 

teknisk rimlighet 

 

Markrätt 

Tillsyn utförs av kommun, 

länsstyrelse & Skogsstyrelsen 
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Naturvård 

Områden för naturvårdssyfte 

MB 7Kap, beslut av regering, 

länsstyrelse, Skogsstyrelse – 

beroende av skyddsform – i 

Naturvårdsregistret 

 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Stickprovsundersökning av 

markens och skogens förändring 

över tid  följa upp 

hållbarhetskriterierna 

 

Privata aktörer 

Ex; företag kan söka statligt 

stöd till utbyggnad av solceller 
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Syfte 1.1 Fråga b & c: 

b. 
Finns det policy för 
produktion av FE 
och/eller för målen i 
RES? 

i. 
Hur ser den ut? 

ii.  
Har det planerats/antagits policy pga. RES? 

Sveriges Nationella 
Handlingsplan för 
främjande av 

förnybar energi 
enligt Direktiv 
2009/28/EG  

- Sammanställd lista över samtliga planer och 

åtgärder för att främja användningen av energi 

från förnybara energikällor - s 13 

 

- Regeringen anser att långsiktig energipolitik 

ska ske genom generella ekonomiska styrmedel 

som stegvis bör utvecklas samt kompletteras 

med insatser för teknikutveckling, information 

och genom att bryta institutionella hinder mot 

förnyelse 

Exempel på hur policyn ser ut: 

- Länsstyrelsernas klimat- och energistrategier 

där FE är en hörnsten, dessa ska sedan 2008 

breddas och fördjupas  

- Kommunala energiplaner och översiktplaner för 

markanvändning  

- Energimyndigheten + kommuner: ”Uthållig 

kommun” mål och planer för minskad 

fossilenergianvändning för uppvärmning samt 

indirekt/direkt ökning av andelen förnybar 

energi 

- Kommunal energi- och klimatrådgivning där 

Energimyndigheten står för utbildning; sprida 

information om FE till elanvändning, 

värme/kyla 

 

- Skatter på energi; 

 energiskatt, koldioxidskatt, 

svavelskatt som tas ut på 

förbrukningen av bränslen 

 energiskatt på elektrisk kraft 

som tas ut på förbrukningen av 

elektrisk kraft 

 skatt på termisk effekt i 

kärnkraftreaktorer 

 avgift på utsläpp av kväveoxid 

vid energiproduktion 

Inte uttryckligen pga. RES men under samma 

period eller efter att direktivet antogs: 

- Riktade insatser: ex 389 miljoner kronor per 

år för satsningar på solceller och biogas för 

perioden 2009–2011 eller 70 miljoner kronor 

till marknadsintroduktion för vindkraft för 

åren 2010–2012 

- Boverket och Energimyndigheten föreslår 

åtgärder för artikel 13.5 i RES angående 

offentliga byggnaders goda föredöme i att 

utnyttja FE 

 

- Teknikutveckling: smart grids 

 

- Regeringen vill utreda hur 

nätförstärkningskostnaden kan delas mellan 

elproducenter i förtid oavsett tid för tillträde, 

spec riktat mot storskaliga 

produktionsanläggningar av FE 

 

- 2010 antogs prop.  2009/10:51 Enklare och 

tydligare regler för förnyelsebar elproduktion 

som vill göra det lättare för små 

elproducenter att sälja överskottsel 

 

- Naturgasnätet bör anpassas till en övergång 

till bioenergi, (prop. 2009/10:144) antogs och 

lagändringar trädde i kraft 2011 

 

 

- Sektorsövergripande biogasstrategi 

 

- Sedan 2009 sker satsningar på 

energiforskning där en del av den riktas mot 

FE: Storskalig förnybar elproduktion och 

dess integration i elnätet, elektriska 

drivsystem och hybridfordon, 
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 biobränslen är skattebefriade 

från koldioxidskatt 

- Energiskattens syfte är att styra så att målet för 

effektivare energianvändning och målet för 

ökad andel förnybar energi ska kunna uppnås 

till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad 

- CO2 – skatten kan få industrin att ansluta sig till 

ex fjärrvärmenät som till stor del drivs av FE 

- Skatten har även ett sektorsövergripande syfte 

- Har lett till styrning mot ökad användning 

biodrivmedel 

 

- Elcertifikatsystem: stödsystem för viss förnybar 

elproduktion genom att producenten får elpris + 

ekonomiskt tillskott  de som inte producerar 

FE måste köpa en viss kvot elcertifikat och 

kvotsystemet ökar vilket skapat högre 

incitament till att producera och använda 

förnybar el, de som inte annullerar får 

kvotpliktsavgift 

 

- Statligt stöd för konvertering från 

direktverkande elvärme (280 milj. kr år 2010) 

 

- Marknadsintroduktion för vindkraft 

(Vindpilotstöd): ekonomiskt investeringsstöd 

2003-2012 

- Stöd till planeringsinsatser för vindkraft: 

resurser till fysisk planering 

 

- EU:s utsläppshandelssystem (EU-ETS) 

- Landsbygdsprogrammet: 

 Investeringsstöd för 

biogasanläggningar, 

gårdsbaserad biogasproduktion 

(200 milj. kr år 2009-2013) 

 Greppa Näringen: informations- 

och rådgivningsprojekt, som 

även kommer att arbeta med 

klimatpåverkan. Även detta kan 

ge positiva effekter på 

biogasproduktion från 

restprodukter 

 stöd för rötning av stallgödsel 

energikombinat, biodrivmedel och förnybara 

material  

- Ytterligare satsningar för att underlätta demos 

och kommersialisering av ny teknik för FE  

- Satsningen avser i första hand andra 

generationens biodrivmedel 
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 Investeringsstöd energiskog 

(2007-2013) 

 

- Stöd för introduktion av biogasbilar 

- Utbyggnad av infrastruktur för distribution av 

biogas som fordonsbränsle 

- Investeringsstöd till biogas och andra förnybara 

gaser 

- Skattebefrielse (energi- och koldioxidskatt) för 

biobränslen 

- Skötselåtgärder som redan är i drift och som 

utökas är: skogsgödsling, förädlat plantmaterial 

och dikesrensning 

- Skogforsks program ”Effektivare 

skogsbränsleteknik” teknikutveckling för 

skogsbränslehantering 

- Stöd för installation av solvärme (24 milj. kr år 

2010) 

- Statligt stöd till solceller för att öka 

utbyggnaden av solenergi  (2009-2011) 

- Stöd till Hållbara städer, 340 milj. kr under 

2009-2010, demonstrationsobjekt för 

hållbarhet, export miljöteknik etc. 

- Miljömärkning ex Svanen, EU-Ecolabel  

biobränslesystem och energieffektiv teknik 

- Energimyndigheten Testlab, resultat sprids 

genom kommunala energi- och klimatrådgivare 

 

c. Finns det mål för 

att öka andelen  FE? 

Tidsbegränsade mål: 

 

Kvantitativa mål: 

Sveriges Nationella 
Handlingsplan för 
främjande av 

förnybar energi 

enligt Direktiv 

2009/28/EG 

1. Nationellt mål 2020 om ökad andel FE - i 

enlighet med RES 

2. FE i transportsektorn 2020 – långsiktig 

nationell vision 2030 fossilfri fordonsflotta 

3. Förnybar elproduktion till 2020 

4. Nationell planeringsram för vindkraft till 2020 

5. Andel FE i elsektorn 2020 

6. Andelen FE för värme och kyla 2020 och 

andel baserad på biomassa  

7. Uppvärmning med fossila bränslen 2020 

8. Miljökvalitetsmålen 2020, Klimatmålet 

1. Minst 50 % FE av den totala 

energianvändningen 

2. Minst 10 % enligt RES och nationellt mål á 

14 % 

3. Uppnå 25 TWh 

4. 30 TWh (20 TWh på land och 10 TWh till 

havs) 

5. Minst 63 % 

6. Minst 62 % FE 

varav 90 % biomassa 

7. Avvecklas (0%) 
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undantas och ska nås till 2050 

9. Koldioxidskatten höjs a. 2011 och b. 2015 

10. Mål för statligt stöd till solceller 2011 

11. Investeringsstöd till solvärme 2009-2010 

12. Investeringsstöd till biogas 2009-2013 genom 

Landsbygdsprogrammet, ev förlängning 

Jordbruksverket 

13. Landsbygdsprogrammet: Fleråriga energigrödor 

2007-2013 

14. Förväntat totalt bidrag från elproduktion av 

biomassa mellan a. 2005-2014 och b. 2015-

2020 

 

8. Varierande mål, men god status eftersträvas 

9. a. från 21 till 30 % b. Från 30 till 60 % 

10. 2,5 GWh 

11. 28 GWh om alla medel förbrukas 

12. Landsbygdsprogrammet 0,3 TWh och en ev 

förlängning  skulle leda till 0,6 TWh som 

långsiktigt mål 

13. Areal motsvarande 30 000 ha och tillgängligt 

att söka medel (340 milj. kr) 

14. a. Från 2568 MW/7506 GWh till 2776 

MW/13016 GWh och b. Från 2799 MW/ 

13628 GWh till 2914 MW/16689 GWh 

 

d.  

Vilka policymål 
finns i utvalda 
policydokument 
inom respektive 
sektor? 

i. 

Finns det mål som går att 
förknippa med RES-direktivet? 

 

ii.  

Finns det andra mål som går att 
förknippa med social och/eller 
ekonomisk utveckling? 

 

iii.  

Finns det andra mål som går att 
förknippa med ekologisk 
utveckling? 

SFS, Skogsvårdslag 
(1979:429)   

1§ Beskriver skogen som en 

förnybar resurs  

1§ Beskriver skogen som en 

nationell tillgång som ger 

avkastning 

5§ Anläggning av ny skog 

1. vid skadad eller dåligt 

utnyttjad förmåga 

2. vid outnyttjad mark 

 

 

 

 

1§ Skogen ska skötas uthålligt 

(för god avkastning) och för att 

bevara den biologiska 

mångfalden 

5§ 3. Anläggning av ny skog bör 

ske om skogens tillstånd inte är 

tillfredsställande 

6§ Föryngringsåtgärder ska ske 

för att trygga skogens återväxt, 

täthet och beskaffenhet 

6b§ Förbud mot plantering av 

främmande trädarter i fjällnära 

skog (reserverat för undantag 

genom regeringen) 

11§ Regeringen kan bestämma 

om jämn åldersfördelning vid 

större skogsinnehav till 

virkesproduktion. Övriga 

skogsinnehav måste bevara 50 

% av produktiv skog 

29§ Insektshärjning ska 

bekämpas av skogsmarkens 

ägare 

30§ Hänsyn till skogsskötseln 

32§ Kräver miljöanalys vid nya 

metoder för skogsskötsel eller 
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vid nya skogsodlingsmaterial 

 

Prop. 
(2013/14:141)  

En svensk strategi 
för biologisk 
mångfald och 
ekosystemtjänster 

Generationsmålet innehåller mål 

om att öka andelen FE i syfte att 

minska miljöpåverkan – 

undersöker även tvärsektoriella 

frågor som hanteras och 

integreras i miljömålssystemet (s 

27) 

Hur skogen kan vara ett led i 

omställningen till FE, ett 

nationellt skogsprogram kan bidra 

till att nå mål inom andra 

områden som energi etc. (s 138) 

och bidra till en regional, 

nationell och internationell stärkt 

konkurrenskraft (139) 

 

Minimal negativ miljöpåverkan 

för människans hälsa, miljöns 

positiva inverkan ska användas 

och främjas (s 27) 

Stärka tillgången till friluftsliv 

och natur för hållbar regional 

utveckling, landsbygdsutveckling 

och bättre folkhälsa (s 30) se 

mätbara mål, ex allemansrätt som 

grund, tillgänglighet 

natur/friluftsliv (s 31) 

Ett hållbart och inkluderande 

samhälle med en mångfald av 

kulturmiljöer som tas tillvara i 

samhällsutvecklingen (s 32) 

Kunskapshöjning i verksamheter 

och planering för att säkra 

ekosystemtjänster  

Senast 2018 ska värdet av 

ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald vara kända och 

integreras i politiska avväganden, 

ekonomiska ställningstaganden 

och i övriga relevanta beslut (s 

29) 

Effektiv och inkluderande 

förvaltning av skyddsområden 

som ska öka med minst 1.142.000 

ha, enligt följande: 

-Skogsbrukets frivilliga 

avsättningar bör öka i omfattning 

med 200.000 ha 

-Formellt skydd av våtmarker 

ökar med 210.000 ha 

-Ekologiska samband stärks 

genom att förstärka och utveckla 

den gröna infrastrukturen (s 30) 

Kommunal mark och skog 

förvaltas av kommunen och de 

ska ex förbättra tillgänglighet till 

naturområden samt stärka sociala 

värden (s 128) 

Utveckla kompetens och 

medvetenhet för skogens sociala 

värden samt metoder för 

samhällsplanering och 

uppföljning (s 129) 

Grundläggande för svenska 

miljöarbetet är 

miljömålssystemet + 

generationsmålet för att nå en 

samhällsomställning där önskad 

miljökvalitet uppnås: 

-Till 2020 ska ekosystemen 

återhämtat sig, el på väg, 

gardera en långsiktighet 

– Bevarande och hållbart 

nyttjande samt integrering av 

biologisk mångfald i relevanta 

sektorer även natur- och 

kulturmiljön  

-Resurseffektiva kretslopp fria 

från farliga ämnen i möjlig 

utsträckning 

-God hushållning med 

naturresurser 

-Konsumtionsmönster ska ha 

små miljö- och hälsoproblem 

(s 26-27) 

Några av de 16 

miljökvalitetsmålen 

a) Levande skogar: ”Skogens 

och skogsmarkens värde för 

biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas.” 

(s 28) Formellt skydd, frivilliga 

avsättningar av viktiga 

skogsområden och miljöhänsyn 

i skogsbruket är fortsatt de 

främsta medlen för att nå målet 

(s 92) 

 

b) Storslagen fjällmiljö: natur- 

och kulturvärden, ursprunglighet 

för biologisk mångfald ska 

värnas, skyddas från 

verksamhet, ingrepp eller 

störningar som inte tar hänsyn 

till dessa värden, främja hållbar 

utveckling (s 28) 
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Skapa ett nationellt skogsprogram 

där fler politikområden påverkas 

för att nå en bredare syn (samsyn) 

på skogen (ekonomiska, sociala 

och miljömässiga värden) och för 

att uppnå olika mål där skogen 

bidrar till ett hållbart samhälle (s 

136) 

c) Rikt växt- och djurliv: 

Långsiktigt livskraftiga bestånd, 

tillräcklig genetisk variation, 

god natur- och kulturmiljö, 

värna arternas 

livsmiljöer/ekosystem (s 28) 

Miljöhänsyn i skogsbruket: 100 

% tillgodose natur- och 

kulturmiljöintressen (s 24) 

Avgörande roll för chanserna att 

uppnå miljökvalitetsmål som 

Levande skogar och begränsad 

klimatpåverkan. Förbättra 

chanserna för rödlistade arter (s 

116) 

Gynnsam bevarandestatus för 

hotade arter och naturtyper, 

åtgärdsprogram senast 2015 (s 

29) 

Bedöma främmande arters 

socioekonomiska effekter + 

effekt på biologisk mångfald, 

senast 2015 (s 29) 

Kartlägga/övervaka effekterna 

av genetisk mångfald till 2015 (s 

29) 

Bevarande av områden med 

särskild betydelse för biologisk 

mångfald eller 

ekosystemtjänster (s 29) 

Grön infrastruktur för att 

undvika en fragmentering av 

livsmiljöer och populationer, för 

att bevara en biologisk mångfald 

i landskapet. Ökar ekosystemens 

möjligheter att anpassa sig till 

klimatförändringar med 

bibehållen möjlighet till 

kollagring (s 100) Så långt som 

möjligt säkra ekologisk resiliens 

(s 106) 

Bevara Natura 2000 områden 

och dess värden (s 107) 

”Miljömålet innebär att 

skogsmarkens naturgivna 

produktionsförmåga ska 

bevaras. En biologisk mångfald 

och genetisk variation ska 

säkras.”  

(s 131) 

Handlingsplan 

Skogsriket – med 
värden för världen, 

Det finns utvecklingspotential 

inom grön energi och ny teknik (s 

7) 

Hållbart brukande 

Mer skogsråvara, värna sociala 

värden, jämställd skogssektor (s 

Hållbart brukande 

Bevara & hållbart nyttja den 

biologiska mångfalden (s 4), 
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2011 

Regeringskansliet 

Främja produktion av bioenergi 

från skogen, mha generella 

styrmedel (s 8) 

4) 

Skogsbrukets lönsamhet ska öka 

 fler jobb och ökad produktion 

(s 4), skogs- och landsbygdens 

möjligheter till boende och arbete 

ska vara goda (s 5) 

Undvik skador på värdefulla 

kulturlämningar (s 5) 

Lika goda förutsättningar, oavsett 

kön eller bakgrund inkl 

ungdomar, till att få jobb i skogen 

 integrationsprojekt och 

forskning (s 6)  

Förstärka friluftsvärdena i 

tätortsnära skog (s 6)  

Ökat uttag av GROT (grenar och 

toppar)  webbaserade 

beslutsstöd och utbildning (s 6) 

Förädling och innovation 

-Roligt/enkelt/lönsamt att vara 

skogsföretagare 

- Innovation och produktion för 

att öka förädlingsvärdet och 

därmed produktionsvärdet (s 7) 

Det ska finnas goda 

utvecklingsmöjligheter (s 7) och 

syftet är att stärka skogs- och 

träindustrings konkurrenskraft i 

världen och nationellt (s 8) 

Återupptagande av traditionell 

kunskap till produkter och nytt 

företagande (s 8) 

Bättre företagsklimat för fler 

företag, innovation och 

utveckling/tillväxt (s 8) 

Utveckla lokal marknad för 

viltprodukter (s 8) 

Upplevelser och rekreation 

-Hållbar upplevelseturism ska 

kunna utvecklas och växa 

-Skogens kulturarv och kunskap 

om den måste öka hos 

yrkesverksamma och allmänhet 

-Kunskap om allemansrätten ska 

vara god; uppträda ansvarsfullt på 

någon annans mark (s 8) 

Öka tillgängligheten till 

naturreservat (s 10) 

Bevara skogsmarkens 

produktionsförmåga, genetiska 

variationen, foder och 

livsmiljöer för vilda djur (s 5) 

Bevara gammal skog (s 6) 

Öka kunskap nyttan av röjning, 

satellitbilder (s 6) 

Förstärkt skogsträdsförädling (s 

6) 

Skydd av kulturmiljövärden 

måste utvecklas (s 7) 

Förädling och innovation 

-Ökad hållbar användning 

genom innovation och förädling 

(s 7) 

Söka lösningar för 

ansvarstagande bruk i hela 

livscykeln och resurseffektiv 

användning av biomassa (s 7) 

Kompetensutveckling - miljö 

och skogs (s 7) 

Hitta lösningar till hållbara 

produkter/tjänster (s 7) 

Stärka träbyggandet – 

miljöfördelar (s 8) 

Sverige i världen 

-Sprida kunskap om den svenska 

modellen, hållbart skogsbruk  

bidra till ökad 

fattigdomsbekämpning, 

motverka globala 

uppvärmningen (s 10) 

Slå vakt om biologisk mångfald 

då 70 % finns i skogen – viktig 

roll för både klimat och miljön 

(s 10) 
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Sverige i världen 

-Sprida kunskap om den svenska 

modellen (frihet under ansvar), 

hållbart skogsbruk  bidra till 

ökad fattigdomsbekämpning, 

motverka globala uppvärmningen 

-Bör kunna öka exporten med 20 

% till 2020, skogsprodukter och 

tekniskt kunnande (s 10) 

Möta växande efterfrågan på 

produkter/tjänster genom att ta 

tillvara vår kunskap och tillgång 

till skog (s 10) 

Prop. 2008/09:162 

En sammanhållen 
klimat- och 
energipolitik 

 

Utsläppens storlek beror bla på 

vilken gröda som odlas och hur 

marken bearbetas. Det finns även 

osäkerhet kring flöden av kol till 

och från mark (s 116) 

Skogspolitiken behöver ta större 

ansvar för klimatet. ”Det är 

viktigt att analysera 

förutsättningarna för styrmedel 

och regleringar som kan komma i 

fråga för att skogsbruket 

ytterligare ska kunna bidra till en 

kostnadseffektiv måluppfyllelse av 

den svenska klimatpolitiken.”  (s 

119) 

Insatser för åtgärder inom 

markanvändningsområden kan 

främja målen i RES och andra 

långsiktiga prioriteringar till 2020 

för att minska användningen av 

fossila bränslen (s 121) 

Hållbart skogsbruk för produktion 

av förnybara material och 

bioenergi (s 176) 

I skogen, trä- och 

pappersprodukter finns betydande 

mängder koldioxid bundet (s 116) 

Metoder och åtgärder för ökad 

biomassaproduktion bör utformas 

så att skogens förmåga att 

balansera andra växthusgaser inte 

försämras (s 117) 

 

 

Skogsbruk och markanvändning 

Koldioxidkoncentrationen i 

atmosfären påverkas av flöden 

av växthusgaser till och från 

skogen och kan hållas nere 

genom ökat nettoupptag i 

kolsänkor och mha kollager (s 

115) 

Drivkrafter för att öka upptag av 

koldioxid i skog och mark samt 

strategier för markanvändning 

bör integreras i skogsnäringen (s 

120) 

Kunskapsuppbyggnad kring 

klimatscenarier och effekter på 

skogsekosystem och dess 

tillstånd samt hur skogsskötseln 

kan anpassas (s 175) 

Möta behov som 

klimatförändringen skapar (s 

175) 

Hållbart skogsbruk och 

anpassningsåtgärder för en 

minskad klimatpåverkan (s 176) 

Dir. 2011:91 

Strategi för en 
långsiktigt hållbar 
markanvändning – 
med syfte att nå 
generationsmålet 
och 
miljökvalitetsmålen 

 

 Samarbete och kunskapsutbyte 

behöver utvecklas mellan olika 

aktörer (s 7) 

 

Helhetsperspektiv för en 

långsiktigt hållbar 

markanvändning (s 1) 

Generationsmålet 

-Inriktning för 

samhällsomställning som 

behöver ske fram till 2020 (en 

generation) för att nå 

miljökvalitetsmålen  

-Vägledning för vilka värden 

som ska skyddas (s 2) 
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Inkl. miljökvalitetsmålen: 

- Säkra ekosystemens 

resiliens 

(motståndskraft) 

- Deras långsiktiga 

produktion av 

ekosystemtjänster 

- Långsiktigt hållbart 

brukande/nyttjande av 

naturresurser 

Långsiktigt hållbar 
markanvändning 

Del 1 

SOU 2013:43 

Klimatsmarta biobaserade 

bränslen istället för fossila 

bränslen (s 50) 

Begränsad klimatpåverkan ska 

uppnås genom att ersätta fossila 

bränslen med biomassa (s 52) 

 

Staten ska vara förebild som 

markägare och göra prioriteringar 

av skötsel- och 

restaureringsinsatser för en ökad 

miljöhänsyn (s 20) 

Stimulera frivilliga insatser för 

miljöhänsyn då de är avgörande 

för att nå miljökvalitetsmålen (s 

21) 

Förutsägbara rättsregler som gör 

det lätt för markägarna att agera 

långsiktigt och legitimitet i 

systemet (s 49) 

Hållbar och medveten 

konsumtion, medveten 

användning av biomassa (s 50) 

Uppmärksamma sociala värden – 

en del av ex miljökvalitetsmålet 

Levande Skogar, Ett rikt växt- 

och djurliv (s 54) 

En ändamålsenlig naturvård 

med högre funktionalitet (s 20) 

Miljöhänsyn i skogen 

-Etappmål om förtydligad 

miljöhänsyn i 

skogsvårdslagstiftningen  

-Etappmål om ett variationsrikt 

skogsbruk 

-Etappmål om ett nationellt 

skogsprogram (s 21) 

Resilienta ekosystem (s 47) 

Ekosystemtjänsternas värde ska 

synliggöras (s 47) 

Bevara biologisk mångfald 

- Upprätthållande av variation 

och ekologiska samband i 

landskapet 

- Bevarande av hotade arter och 

landskapstyper genom bla 

förbättrade 

spridningsmöjligheter (s 54) 

Regeringens prop. 

2007/08:108 

En skogspolitik i  

takt med tiden 

Biobränsleproduktion motverkar 

klimatförändringar (s 47) 

”Ökat uttag av biobränsle från 

skogen”  

GROT ska kunna tillfredsställa 

det ökade behovet av uttag från 

skogen, ex ökad efterfrågan på 

biobränsle. Utbildning i hur 

GROT effektivare tillvaratas. (s 

56) 

Ökat biobränsleuttag på sikt ska 

kompenseras med återföring efter 

förbränning av skogsbränsle – för 

att behålla skogsmarkens 

Högkvalitativ skogsråvara till 

internationellt konkurrenskraftigt 

pris, till skogsindustrin (s 47) 

Ökad tillväxt av skogen med en 

aktiv skogspolitik inom ramen för 

de två jämställda målen (s 47)  

Rådgivning för ökad produktion 

– kunskap om metoder som ger 

mer tillväxt i skogen (s 49)  

Effektivare skogsmarksgödsling 

för en snabb skogstillväxt (s 54) 

Satellitbildbaserad 

röjningsinformation för ökad 

Motverka klimatförändringar 

genom ökad skoglig tillväxt - 

upplagring av kol i växande 

skog och skogsprodukter samt 

biobränsleproduktion (s 47) 

Förtydligande i regelverk kring 

dikesrensning för ett hållbart 

skogsbruk (s 55) 

Förtydligande av definitionen av 

utländska trädarter i lagstiftning 

då vissa arter inte är lämpliga i 

områden med höga naturvärden 

– de bör användas med 

försiktighet (s 59) 
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näringsstatus (s 57)  

Förbättrad statistik biobränsle 

från skog för ex jämförelser av 

förbrukning av skogsråvaror från 

olika industrigrenar och för 

beräkningar av potentialen för 

biobränsle från skog   anses 

vara ett viktigt område (s 58) 

Förbättrad hänsyn till 

vattenvårdens intressen samt 

eventuella effekter på skogsbruket 

och utbudet av bioenergi och 

virke (s 64-65) 

röjningsintensitet (s 53) 

Stubbutvinning som möjlig 

åtgärd för ökat uttag av biomassa 

efter utredning om effekter (s 57) 

”Skogens sociala värden 

värderas högt av en bred 

allmänhet och är ur folkhälso- 

och rekreationsperspektiv viktiga 

för hela samhället. Kunskap hos 

markägare och andra 

yrkesverksamma om hur 

skogsbruk kan bedrivas med 

hänsyn till sociala värden bör 

öka.” (s 80) 

Skogspolitiken ska 

kvalitetssäkras och göras 

resurseffektiv genom en 

sammanhållen nationell skoglig 

myndighet (Skogsstyrelsen) med 

lokal närvaro – för en enhetlig 

hantering inom flera områden 

som ex lagtillsyn (s 82) 

Miljökvalitetsmålen som har 

starka kopplingar med skogen 

och skogsbruket: 

-Levande skogar; bestämd areal 

för skyddad skog genom 

formella och frivilliga 

avsättningar (s 70) 

-Ett rikt växt- och djurliv 

-Levande sjöar och vattendrag 

-Myllrande våtmarker 

-Bara naturlig försurning  

-Ingen övergödning (s 63) 

En ökad generell hänsyn till 

natur- och kulturmiljövärden i 

skogen då lagkraven inte nåddes 

under 2002-2004 (s 65) 

Naturvårdsavtal bör kunna 

nyttjas i högre grad för att 

skydda skogsmark men med en 

flexibilitet i avtalsformen (s 67) 

Förslag om bättre uppföljning av 

de frivilliga avsättningarna för 

skydd av skogsmark och 

biologisk mångfald då 

skogsnäringen förväntas skydda 

ytterligare 500 000 ha för att nå 

delmål 1 till Levande skogar – 

det är en större areal än de 

formella avsättningarna (s 74) 

Bättre bevarande av 

kulturlämningar (s 76) 

Bättre underlag för 

prioriteringar av skötselåtgärder 

(s 77) 

Skogsstyrelsen 
2013 Medd. 5 

Förstudie om ett 
nationellt 
skogsprogram för 
Sverige  

- Förslag och 
ställningstagande  

 

 Förväntas skapa mervärden i 

förhållande till tidigare 

styrelseformer för skogspolitiken: 

-Ökad samsyn skogens roll i 

samhället 

-Bättre sektorsintegrering för de 

som påverkar/påverkas av 

skogsbruket (s 2) 

Koordinering miljömålsarbetet 

och skogsprogrammet samt andra 

befintliga processer. Även en 

vertikal integrering mellan 

nationell och regional nivå när 

det finns syfte och gör nytta (s 3) 

Mål att överleva förändrad 

mandatfördelning i riksdagen och 

Innehållsmässiga ramen vidgas 

från hållbart skogsbruk till 

skogens roll i utvecklingen mot 

ett hållbart samhälle (s 3) 

Samlad långsiktig strategisk 

inriktning på skogens nyttjande, 

med bred uppslutning i 

riksdagen (s 12) 

Kraft i skogs- och 

miljöpolitikens genomförande 

mha ökad tydlighet och 

förankring med sektorn (s 2) 

För att uppnå långsiktighet 

behövs politisk betydelse (s 13) 
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att få en bred delaktighet (s 4) 

Skogspolitiken skulle vinna på ett 

tydliggörande av 

ansvarsfördelning mellan näring 

och myndighet (s 10) 

Mål att skapa goda 

förutsättningar för samverkan och 

delägarskap med tydliga 

spelregler och uppföranderegler 

(s 12) 

God balans mellan olika intressen 

i de olika forumen inom 

skogsprogrammet (s 12) 

 

Fråga e-g e.Vilka (miljö)utmaningar 
identifieras i utvald policy inom 
respektive sektor? 

f. Hur beskrivs styrningen av 
och/eller förutsättningarna för 
produktionen av skog, biomassa 
eller bioenergi? 

g. Diskussion kring olika mål 
och hur de förhåller sig till 
varandra? Finns medvetna 
prioriteringar med hänsyn till 
olika och flera (miljö)mål? 

SFS, Skogsvårdslag 
(1979:429)  

 

1§ Skogen bör förvaltas väl för 

att bevara den nationella 

tillgången, annars kan den 

biologiska mångfalden utarmas 

eller riskera den goda 

avkastningen  

2§ Definierar vilken typ av skog 

som anses vara produktiv  

3§ Produktiv skogsmark ska även 

kunna användas för annat än 

virkesproduktion 

8§ Ägaren av den produktiva 

skogsmarken är ansvarig för 

återväxtåtgärder av ny skog 

10§ Produktion (genom 

avverkning) sker och därefter 

måste skogens utveckling och 

återväxt främjas 

13§ Skogsstyrelsen ska på 

förhand utvärdera begärd 

avverkning 

14§ Produktiv skogsmark som 

ska användas till skogsbränsle 

måste rapporteras till 

Skogsstyrelsen  

25§ Ädellövskog ska 

återplanteras efter avverkning så 

att beståndet fortfarande klassas 

som ädellövskog (se 23§) – med 

reservation för undantag av 

Skogsstyrelsen eller att 26§ gäller 

(tillstånd enligt annan lag) 

27§ Skogsstyrelsen bestämmer 

över hur avverkningen och ny 

plantering genomförs 

32§ Yrkesmässig produktion ska 

registreras – juridisk och fysisk 

2b§ Diskuterar fjällnära skog 

och dess betydelse för andra 

intressen än skogsbruk 

(naturvården, kulturmiljövården 

och rennäringen). 

7§ Ur skogsvårdssynpunkt kan 

ett visst slag av 

skogsodlingsmaterial förbjudas 

eller villkoras 

4§ Konstaterar att MB får 

företräde i 7Kap 11§ 2st el mot 

andra föreskrifter med stöd av 7-

8Kap MB. Det rör bla tillstånd. 

13a§ Skogliga impediment får 

inte gödslas, avverkas om de är 

större än 0,1 ha då naturmiljön 

ska förbli 

14§ Vid avverkning ska 

Skogsstyrelsen underrättas om; 

dikning, bevarandet av intressen 

för naturvård/kulturmiljövård 

och rennäringens året-runt-

marker samt vad hen ska göra 

för att trygga återväxten (även 

27§) 

17§ Miljökvalitetsnorm i 

enlighet med MB måste 

uppfyllas för att avverkning ska 

få ske i fjällnära skog och 18§ 

det får inte finnas en konflikt 

med intressen som är viktiga för 

naturvård och kulturmiljövård 

30§ Hänsyn till skogsskötseln 
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person samt godkända frökällor 

 

bestäms av regering eller 

utnämnd myndighet, dock kan 

ingripandet inte avsevärt 

försvåra pågående 

markanvändning (?) 

Prop. 
(2013/14:141) 

En svensk strategi 
för biologisk 
mångfald och 
ekosystemtjänster 

Utmaningar för det nya 

helhetsperspektivet; ex att ha nått 

en helhetssyn på 

markanvändning (s 28, 89) vilket 

försvåras av att frågor om 

markanvändning är uppdelade på 

flera statliga myndigheter  kan 

resultera i en otillräcklig hänsyn 

till andra samhällsmål och 

sektorer (s 90) 

Ekonomisk och miljömässig 

utveckling är beroende av 

kapaciteten hos viktiga 

ekosystemtjänster – företag är 

beroende och deras aktivitet kan 

ha negativa effekter 

Uthålliga ekosystemtjänster 

kräver nya former av samverkan 

med näringslivet för att skapa 

ekosystemtjänstbaserade 

produkter med positiva 

miljöeffekter (s 90) 

Det finns problem och brister i 

skogsbrukets naturvårdshänsyn 

då skogar med höga naturvärden 

är få och miljöhänsynen vid 

skogsbruksåtgärder kan vara 

bristfälliga (s 92) 

Skogsbiotopers utbredning har 

begränsats genom skogsbruk och 

försämrad hydrologi i våtmarker 

där det skett dikning  (s 117) 

Ca 800 arter rödlistade och 

bedöms kunna påverkas av 

skogsbruket (s 117) 

Miljöhänsyn i skogsbruket senast 

2015: tydliggjorda och kända för 

sektorn med praktisk tillämpning 

(s 30) 

(Sträva efter) ett variationsrikt 

skogbruk senast 2015: förtydliga 

bestämmelser och skapa goda 

förutsättningar (s 30) biomassa 

och virke är enbart två ändamål, 

olika skogsbruksformer (s 132) 

Öka helhetssyn på 

markanvändning, förstärka 

samordning inom förvaltning 

senast 2016 (s 29) 

Skogligt sektorsansvar (styrning) 

sker genom ett samarbete mellan 

Skogsbruket och myndigheter 

med ett delat ansvar för att nå de 

jämställda målen (s 127) 

Dialogprocess i nationellt 

skogsprogram för att skapa 

samarbete mellan olika 

intressenter för en biobaserad 

samhällsekonomi och hållbart 

samhälle (s 30) 

”Produktionsmålet innebär att 

skogen och skogsmarken ska 

utnyttjas effektivt och ansvarsfullt 

så att de ger en uthålligt god 

avkastning. Skogsproduktionens 

inriktning ska ge handlingsfrihet i 

fråga om användningen av vad 

skogen producerar.” (s 131) 

Frihet under ansvar styr 

Arbetet i propositionen ska ske i 

linje med berörda 

miljökvalitetsmål, strategin från 

partsmötet i Nagoya och EU 

strategi (s 38) 

Väga olika intressen mot 

varandra, ex produktions- och 

miljömål inom skogsbruket där 

Sverige anses vara ett 

föregångsland. Skogens 

funktioner (ex träråvara, 

markstabilitet, upptag av 

växthusgaser och bioenergi) kan 

främjas genom ett anpassat 

brukande, miljöhänsyn och 

genom att skydda områden (s 24) 

och blir en förutsättning för 

möjligheten att utveckla 

skogsproduktionen (s 118) 

Skogens värde för en biologisk 

produktion och mångfald 

samtidigt som sociala värden och 

kulturmiljövärden bevaras (s 28) 

Användning av mark och vatten 

kräver en sammanvägning av 

olika intressen och värden – ett 

och samma område kan 

användas till diverse förenliga 

eller oförenliga behov  ex; det 

krävs hänsynstagande till sociala 

värden i samband med 

skogsbruksåtgärder, dock ska det 

kunna förenas med ett rationellt 

skogsbruk och 

markanvändningen kan inte 

begränsas avsevärt pga. ex 

naturvårdens intresse (s 127) 
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Utvärdering av miljöhänsyn i 

skogsbruket bygger i otillräcklig 

grad på mätbara parametrar 

vilket försvårar för att dra 

slutsatser av resultaten (s 117) 

Miljöhänsynen i skogsbruket har 

trots hög ambitionsnivå från 

skogsbruket kvarstående brister. 

Markskador kan begränsas, 

hänsyn till vatten och biotoper 

samt kulturlämningar kan höjas 

(s 117) 

Mellan 15-25 % av utförda 

föryngringar uppfyller inte 

kraven för att trygga återväxten 

och kräver en effektivare tillsyn 

(s 121) 

Den lagstadgade lägsta nivån för 

miljöhänsyn i skogsbruket räcker 

inte utan kräver frivilliga insatser 

– för att ni miljökvalitetsmål och 

bevara biologisk mångfald – 

kräver mer  kunskapsspridning 

och effektivisering (s 122-123) 

Vacklande skoglig planering och 

bristande/splittrad  information 

kring ex nyckelbiotoper och 

kulturminnen (s 124) 

Skogsvårdslagen räcker inte för 

att uppnå både miljö- och 

produktionsmål utan kräver att 

skogsägarna gör mer långtgående 

åtaganden än vad lagen kräver (s 

127-128) 

Större hänsyn till framtida 

klimatförändringar (s 131) 

Tydligt definierad och långsiktig 

äganderätt för att det delade 

ansvaret ska kunna leda till att de 

jämställda målen nås (s 132) 

Dålig kunskap om effekter 

(ekonomi, klimat, viltskador, 

bilogisk mångfald etc.) av andra 

skötselformar än slutavverkning 

genom trakthyggesbruk (s 133) 

Betestryck från ökat antal vilt- 

speciellt hjortdjur, vilket leder till 

ekonomiska förluster men även 

försämrad biologisk mångfald, 

fler odlar gran framför tall – 

dåligt variation (s 133) 

Genom att bekämpa 

klimatförändringar väntas ett 

behov av biomassa till bioenergi 

att öka vilket kommer påverka 

konkurrensförhållanden och 

marknadsförutsättningar för 

skogsproduktionen (s 131) 

Förenkla för möjlighet till att 

använda alternativa 

avverkningsmetoder genom 

föreskrifter (s 134)  

För att möjliggöra för 

försöksverksamhet får regeringen 

medge undantag från vissa § i 

Skogsvårdslagen, då en ev 

virkesförlust antagligen är nära 

försumbar (s 135) 

Myndigheter och skogsbruk har 

olika målbild av vad bra 

miljöhänsyn är  tagits fram 

regler för prioritering i 

skogsvårdslagen; livsmiljö, vilda 

djur och växter, vattenkvalitet (s 

118) 

”En målkonflikt mellan målen 

för biologisk mångfald och 

begränsad klimatpåverkan kan 

uppstå genom ett ökat uttag av 

biomassa från skogen för 

exempelvis användning för 

energiutvinning. En ökad 

efterfrågan på råvara från 

skogen kan förstärka behovet av 

att väga olika samhällsintressen 

(t.ex. produktions- och 

miljöintressen) mot varandra på 

ett balanserat sätt.” (s 118) 

Generell diskussion kring 

avvägningar av samhällsmål och 

att de förväntas öka i framtiden, 

internationell- och EU-politik 

väntas få större inverkan på 

nationell skogspolitik och genom 

angränsande politikområden 

kommer även avvägningar 

mellan skogspolitik och annan 

politik öka. Även samband 

mellan skogsbruk, miljö och 

ekosystemtjänster behöver 

betänkas (s 139) 
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skogsnäringen (s 139) 

Handlingsplan 

Skogsriket – med 
värden för världen, 
2011 

Regeringskansliet 

Utmaning att jämka motstridiga 

intressen i skogen (s 5) 

Ekosystemtjänster tas lätt för 

givna, Skogsstyrelsen + sektorn 

tar ansvar (som kan utvecklas) 

och arbetar för att uppnå 

miljökvalitetsmålet ”Levande 

Skogar” (s 5) 

Skogsbruk skadar fortfarande 

biologisk mångfald (s 6) 

Ej nått en acceptabel nivå 

miljöhänsyn, 37 % av arealen 

föryngringsavverkning – 

ungskogsskötseln behövs 

åtgärdas för att i framtiden kunna 

bruka skogarna (s 6) 

Bristande jämställdhet i 

organisation och skogssektorn (s 

6) 

Stor utmaning att anställa 

personal för enmansföretag - 

100 000 inom sektorn (s 8)  

Sjunkande intresse för friluftsliv 

(s 9) 

Hållbart och långsiktigt brukande 

avgörande för ökat uttag 

biomassa  skogsägarna ges stor 

frihet och ansvar; kan välja mål 

för produktion inom ramen för 

skogsvårdslagen (s 4), ofta väljer 

de att frivilligt och utan ersättning 

bevara områden från skogsbruk 

alt tecknas naturvårdsavtal med 

staten (s 5) 

 

Jämställda mål; produktion och 

miljö  skogsnäringen har stor 

betydelse för ekonomin (s 4) 

men målen ska kunna 

samexistera, 

boende/arbete/långsiktig 

investering som nästa generation 

får skörda (s 5) 

Måste kombinera skogsbruk och 

viltvård (s 5) och samråd med 

rennäring (s 6) 

Undanta områden från skogsbruk 

eller resultatet av brukande kan 

ge naturvärden (s 5) 

Jämställdhet  konkurrenskraft 

(s 6) 

Allemansrätten och turism på 

privat mark (s 9) 

(i)Synergieffekter branscher 

emellan där 

branschambassadörer skapar 

förutsättning för nätverkande 

men med syftet att öka 

lönsamheten 

Prop. 2008/09:162 

En sammanhållen 
klimat- och 
energipolitik 

 

Möjliga styrmedel för kolsänkor 

bör granskas i förhållande till ex 

biologisk mångfald, 

skogsnäringen, 

biobränsleanvändningen eller 

läckage av växtnäring (s 120) 

Kunskapsluckor; flöden av 

växthusgaser, kolsänkor (s 120)  

Risk för ökad avgång av 

koldioxid vid klimatförändring 

(ex, stormar) vilket gör det 

viktigt att undersöka 

anpassningsåtgärder – 

sårbarhetsanalys (s 121) 

Förstå samband mellan 

klimatförändringar, 

skogstillståndet, skogsskötsel, 

påverkan på tillväxt, kvalitet 

samt skador (s 176) 

Klimatförändringar kommer leda 

till en tillväxtökning men 

virkesfångst kommer försvåras 

under blöta perioder och därmed 

är kunskap om ex riskspridning 

och trädslagsval viktiga för 

framtida utmaningar (s 177)  

”Ett långsiktigt hållbart 

skogsbruk med hög tillväxt och 

ökad biomassaproduktion ökar 

dessutom möjligheterna att 

använda biomassa som ersättning 

för fossila råvaror, både till 

energi och andra ändamål.” (s 

117) 

Forskning om ett 

mångfunktionellt och långsiktigt 

skogsbruk; 

-Effektivare produktionsmetoder 

-Skogsföryngring 

-Skogsskötselsystem (s 176) 

 

Minskad avskogning ger positiv 

inverkan på biologisk mångfald. 

(s 119) Klimatpolitiken kan även 

gynna den biologiska 

mångfalden och går hand i hand 

med en aktiv politik för 

naturvård (s 121) ”En aktiv 

naturvårdspolitik bidrar till att 

minska utsläppen av 

växthusgaser. Välmående 

ekosystem och rik biologisk 

mångfald är viktiga för att mark 

och biomassa ska kunna binda 

mer koldioxid” (s 121) 

”Beredningen anser också att 

det är viktigt att åtgärder för att 

främja kolsänkor och utvinning 

av biobränslen utvecklas med 

hänsyn till de svenska 

miljömålen. Åtgärder som 

främjar kolsänkor kan också öka 

utbudet av biomassa för 

användning i skogsindustrin 

eller som biobränsle” (s 120) 

Minskad klimatpåverkan genom 

upptag av koldioxid i växande 

skog är förenligt med 

skogsbruket och produktionen 
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bör öka. Bedömer att det går att 

uppnå samtidigt som de 

jämställda skogspolitiska målen 

uppnås (s 120) 

”Härvid bör eventuella negativa 

effekter på skogspolitikens 

dubbla mål och skogsnäringen, 

samt risken för läckage 

beaktas.” (s 121) 

Dir. 2011:91 

Strategi för en 
långsiktigt hållbar 
markanvändning – 
med syfte att nå 
generationsmålet 
och 
miljökvalitetsmålen 

 

Mer operativt och verkningsfullt 

miljöarbete; koppla styrmedel 

och åtgärder till 

strategierna/etappmålen (s 2) 

Behov för strukturella 

förändringar (s 2) 

Viktiga frågor som inte kan lösas 

på myndighetsnivå (s 2) 

Markanvändningen påverkar 

förutsättningar för att nå 

generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen samt 

bevarandeåtgärder  behöver 

anpassa oss efter tidens 

föränderliga förutsättningar och 

undvika inlåsningseffekter (s 4) 

Tydliggöra aktörernas ansvar och 

ta vara på näringslivets och andra 

aktörers potential (s 7)  

 

Markanvändning regleras i första 

hand genom kommunala 

översiktsplaner, PBL; hänsyn till 

allmänna och enskilda intressen. 

Dock ofta samspel mellan flera 

nivåer och aktörer (s 4) 

Ägare av mark har stort 

inflytande över bruket (s 4) 

Förändringar i hur marken brukas 

kan ge långtgående effekter av 

definitiv karaktär och bör ha ett 

långsiktigt perspektiv (s 4) 

”Helhetsperspektivet är också 

viktigt för en optimal hushållning 

av den totala markresursen.” (s 

5) 

Samhällsplanering och 

samhällsbyggande påverkar 

markanvändning direkt och 

indirekt (s 5) 

Ökade anspråk på ekosystemens 

produktionsförmåga och 

förändringar i miljön ex orsakat 

av klimatförändringarna, kommer 

påverka markanvändningen (s 6) 

Integrerat och strategiskt 

brukande för livskraftig biologisk 

mångfald (s 6) 

”Förutsättningarna för 

företagande som omfattar olika 

typer av markanvändning kan se 

olika ut i olika delar av landet.”  

(s 7) 

Effektivare miljöarbete, 

Tvärsektoriella/breda strategier, 

Utgår från översiktiga och 

långsiktiga politiska 

prioriteringar (s 2) 

”Beredningen ska hantera 

frågor som berör flera 

samhällsintressen och som 

därför kräver politiska 

avvägningar eller områden som 

är särskilt komplexa och 

kännetecknas av stor osäkerhet.” 

(s 2) 

En åtgärd kan bidra till att flera 

miljökvalitetsmål nås och därför 

viktigt med målövergripande 

strategier (s 3) 

Beakta relationen mellan 

ekonomiska, sociala, ekologiska 

förutsättningar samt 

ekosystemens naturliga gränser. 

Markanvändningen har betydelse 

för miljö, regional sysselsättning 

och ekonomi (s 4&6) 

För att nå målen bör synergier 

och konflikter beaktas, ex: 

Biologisk mångfald, Anpassning 

till klimatförändringar, Fortsatt 

brukande (s 5) 

Markanvändning behöver 

alanseras mellan; 

- Bebyggelse & 

infrastruktur 

- Vindkraft 

- Produktion av 

skogsråvaror 

- Livsmedel 

- Friluftsliv & turism 

- Kulturmiljövård & 

naturskydd (s 6) 

Långsiktig konkurrenskraft och 

uppfylla övriga samhällsbehov (s 
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7) 

Nationella åtgärder måste 

kombineras med flera av EU:s 

politikområden (s 7) 

Långsiktigt hållbar 
markanvändning 

Del 1 

SOU 2013:43 

Många och växande anspråk på 

marken vilket påverkar ex 

jordbruk, turism, skogsbruk, 

energiproduktion. Bidragande 

faktorer; globala 

konsumtionsmönster, 

befolkningsutv, teknikutv osv  

ökande anspråk innebär 

potentiellt konflikt om marken (s 

45) 

Saknar kunskap om komplexa 

samspel mellan natur och 

människa (s ) 

Sektoriserad förvaltning av 

naturresurser inom olika 

politikområden ex naturvård, 

skog, jordbruk, energi (s 48) 

Miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan behöver en 

uthållig markanvändningen (s 51) 

”Vidare är tillståndet för flera 

skogstyper inte stabilt och många 

skogslevande arter är hotade. 

Ekologiska kontinuitetsbrott, 

fragmentering och igenväxning 

är exempel på strukturella 

problem och brister i 

skogsekosystemen.” (s 53) 

Etappmål om förtydligad 

miljöhänsyn i 

skogsvårdslagstiftningen kan 

minska utbudet av skogsråvara, 

vilket väntas ge marginella 

effekter på 

biobränsleanvändningens 

förutsättningar, små ekonomiska 

effekter för skogsägare och stat i 

form av skatteintäkter, det ska 

fortfarande vara möjligt att 

begränsa klimatpåverkan (s 18) 

”Markanvändningen påverkar 

utsläppen av växthusgaser” (s 

51) 

Kan användas för att binda kol i 

växande träd etc. men även för att 

minska beroendet av fossil 

förbränning (s 51) 

 

Etappmål om ökad helhetssyn på 

markanvändningen genom 

förstärkt samordning i den 

statliga förvaltningen (s 18)  

Olika intressen och anspråk 

måste beaktas, långsiktiga 

avvägningar mellan samhällsmål 

(s 45)  

Landskapet som en helhet där 

många olika intressen och 

värden möts (s 48) 

Klimatförändringar påverkar 

markanvändning och möjlighet 

att nå miljökvalitetsmålen (s 52) 

Etappmål som tar fasta på 

synergimöjligheter mellan flera 

miljökvalitetsmål och som ska 

beskriva en samhällsomställning 

(s 59) 

Regeringens prop. 

2007/08:108 

En skogspolitik i  

takt med tiden 

Svensk energi- och klimatpolitik 

med ambitiösa restriktioner av 

växthusgaser leder till att 

skogsindustrins internationella 

konkurrenskraft sjunker – då  den 

svenska bioenergisektorn  i högre 

grad konkurrerar med 

skogsindustrin om råvaran vilket 

ger högre marginalkostnader mot 

omvärlden (s 47) 

Föränderlig situation med 

klimatförändringar, ökat behov 

av biobränsle, ändrad 

markägarstruktur (s 49) 

Begränsad kunskap om 

effekterna av GROT, ex 

försämrad näringsstatus skadade 

naturvärden (s 56) 

Otillräcklig kunskap och 

infrastruktur för återföring av 

aska; begränsad omfattning (s 

58) 

Ansvar för ökad produktion vilar 

på både myndigheter och 

skogsnäringen (s 47) 

Stor potential virkesproduktion 

och då 

efterfrågan/betalningsviljan för 

bioenergiproduktion ökar – bla 

pga. energi- och klimatpolitiken 

med dess ekonomiska styrmedel 

(s 47) 

Skogsbruket är i hög grad 

avreglerat.  ”En ökad efterfrågan 

på biomassa för olika ändamål 

påverkar investeringstakten inom 

skogsbruket positivt” (s 48) 

Skogsutredningen bedömde 

framtida produktionspotential till 

25-50 % inom 10-60 år. Uttag av 

avverkningsrester för 

bioenergiändamål bör kunna öka 

(s 48) 

”Högre tillväxt med förbättrat 

Energipolitiken påverkar och 

tävlar med den svenska 

industrins råvarubehov (s 48) 

Sektorsmålen används som 

underlag vid prioriteringar av 

myndighetens arbete (s 48) – de 

övergripande sektorsmålen är  

miljö- och produktionsmål samt 

miljökvalitetsmålet Levande 

Skogar (s 16) 

Produktion och miljö i balans; 

ökat uttag av biomassa för 

bioenergi och virkesproduktion 

måste ske inom målens ramar + 

hänsyn till den biologiska 

mångfalden + minimera 

näringsläckage och övergödning 

(s 48) 

Förädlat plantmaterial kan göra 

plantorna känsliga för 

skadegörelse och ge en mindre 

genetisk variation men samtidigt 

kan det behövas för att möta 
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Tillgång på biobränsle beror av 

en ökad virkesproduktion som 

kan skapas genom 

intensivjordbruk, dock finns 

oklarheter kring hur det påverkar 

miljömålet och kan ex ge en ökad 

belastning på ekosystemet (s 60) 

växtodlingsmaterial” (s 50)  

Förutsättningar för 

intensivskogsbruk på nedlagd 

jordbruksmark eller mark med 

låga naturvärden kan eventuellt 

vara en källa till FE. 

Klimatförändringarna gör att 

efterfråga på koldioxidneutral 

energi ökar och Sveriges 

förutsättningar för produktion av 

FE och biobränsle är goda (s 60)  

Biomassa från intensivodling kan 

användas som bioenergi men 

även till ex massaindustrin (s 62) 

Förutsättningarna för 

energiskogsodling varierar 

beroende på vad som odlas. Salix 

regleras av jordbrukslagstiftning 

medan andra trädslag regleras av 

skogsvårdslagstiftningen som har 

högre miljökrav (s 61) 

klimatförändringar (s 50) 

Skog och vilt i balans (s 51) 

Effektivare skogsmarksgödsling 

för en snabb skogstillväxt då 

intresset för biomassa ökar - men 

under förutsättning att 

övergödningseffekter inte 

uppstår. Kvävegödsling under 

premisser för ett hållbart 

skogsbruk och så att naturvård, 

friluftsliv, biologisk mångfald, 

rennäring etc. inte påverkas av 

kvävegödningen (s 54) 

Miljökvalitetsmålet Ingen 

övergödning men också 

synpunkter på att det är för  

restriktiva regelverk – flexibelt 

nyttjande förespråkas (s 54) 

Samma areal som används till 

uttaget av GROT ska erhålla 

aska (s 58) 

Utländska trädarter: -biologisk 

mångfald +bra för snabb tillväxt 

(s 59) 

Intensivjordbruk får inte ändra 

den grundläggande inriktningen 

för skogsbruket med jämställda 

mål. Risk för att 

produktionsmålet prioriteras. 

Vill dock komplettera 

skogsbruket med 

intensivjordbruk i begränsad 

omfattning – för att nå 

skogspolitikens målsättningar (s 

60-61) 

Regeringen vill öka det 

konventionella jordbruket men 

vill även testa att öka 

intensivskogsbruk på 

jordbruksmark (s 60) 

Pågående markanvändning kan 

begränsas av beslut om ex 

naturreservat (naturvärden) och 

ersättning till toleransavdraget 

kan utbetalas. 

Intrångsbegränsningen vs 

naturvärden (s 70) 

Skogsstyrelsen 
2013 Medd. 5 

Förstudie om ett 
nationellt 
skogsprogram för 
Sverige  

- Förslag och 

Polariserad debatt (låsta 

positioner) om skogens nyttjande 

där en del sektorer haft ett lågt 

deltagande, ex energi eller turism 

– vilka skulle kunna användas för 

en mer konstruktiv utveckling (s 

10) 

Samverkansprocesser kan vara 

resurskrävande och innebär risker 

I debatten har motsättningar 

mellan skogens intressenter 

presenterats och därför behöver 

skogspolitiken bygga på en 

kunskapsbaserad ansats som kan 

få högre acceptans för 

avvägningar (s 10) 

Styr med fokus på åtgärder 

istället för målformuleringar (s 

Tvärsektoriell process med 

holistisk syn på 

policyplaneringen och 

integrering med nationella 

strategier för att uppnå en hållbar 

utveckling. En ekosystemansats 

där medvetenhet skapas genom 

koordinering – vilket väntas leda 

till viktiga synergieffekter (s 9-
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ställningstagande  

 

(s 10) 

Resurssvaga intressenter kan få 

svårt att delta i stora 

samverkansprocesser (s 12) 

18) 10) 

Avvägningar inom och mellan 

skogspolitiken och andra 

politikområden (s 10) 

Värdeskapande kedjor mellan ex 

friluftsliv, landets 

energiförsörjning, traditionell 

skogsindustri, klimatnytta och 

andra relevanta 

ekosystemtjänster (s 13) 

Olika intressenter väntas ha olika 

problemformuleringar – använda 

forskningen som belägg i möjlig 

utsträckning. Sammanställ 

tidigare identifierade problem för 

att se vilka som fortfarande 

gäller (s 18) 
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Sammanfattning av mål inom utvalda politikområden: 

Politikområden:  Skogspolitik 

 

Naturvårdspolitik Klimat- och energipolitik 

Mål förknippade med 
social och eller 
ekonomisk utveckling 

 

   

Skogen ska ge avkastning och ny 

anläggning ska ske när det är 

möjligt enligt lag (SFS, 

Skogsvårdslag, 1979:429) 

Mer skogsråvara och högre 

produktion (fler jobb) och 

lönsamhet för skogsbruket  

Öka förädlingsvärdet mha 

innovation och stärk skogs- och 

träindustrins nationella och 

internationella konkurrenskraft. 

Hitta lösningar till hållbara 

produkter/tjänster. 

Värna sociala värden som 

friluftsliv i tätortsnära skog, 

tillgängligheten till naturreservat 

och allemansrätten 

Jämställd skogssektor med goda 

utvecklingsmöjligheter och bättre 

företagsklimat 

Undvik skador på värdefulla 

kulturlämningar och öka kunskap 

om skogens kulturarv hos 

yrkesverksamma 

Hållbar upplevelseturism ska 

kunna utvecklas och växa 

Öka export av skogsprodukter 

och teknisk kunskap + 20 % till 

2020 

(Landsbygdsdepartementet, 

2011) 

Högkvalitativ skogsråvara till 

konkurrenskraftigt pris 

Ökad skogstillväxt med en aktiv 

politik (ex rådgivning om 

metoder som ger mer tillväxt så 

som gödsling) inom ramen för de 

två jämställda målen  

Satellitbildbaserad 

röjningsinformation för ökad 

röjningsintensitet 

(Proposition, 2007/08:108) 

Ökad samsyn om skogens roll i 

samhället och bättre 

sektorsintegrering för de som 

påverkar/påverkas av 

Stärkt tillgång till friluftsliv och 

natur med minimal negativ 

miljöpåverkan för hållbar 

regional utveckling, bättre 

folkhälsa och 

landsbygdsutveckling  

Ett hållbart och inkluderande 

samhälle med en mångfald av 

kulturmiljöer som tillvaratas  i 

samhällsutv. 

Kunskapshöjning i verksamheter 

och planerad integrering av 

biologisk mångfald i politiska 

avväganden och ekonomiska 

beslut för att säkra 

ekosystemtjänster  

Utveckla kompetens och 

medvetenhet för skogens sociala 

värden 

Mer omfattande och effektivare 

förvaltning av skyddsområden 

där både frivilliga och formella 

avsättningar måste öka samt en 

bredare samsyn på skogens 

ekonomiska, sociala och 

miljömässiga värden 

(Proposition, 2013/14:141) 

 

Stimulera frivilliga insatser för 

miljöhänsyn då de är avgörande 

för att nå miljökvalitetsmålen 

Förutsägbara legitima rättsregler 

som gör det lätt för markägarna 

att agera långsiktigt 

Hållbar och medveten 

användning av biomassa (SOU, 

2013:43) 

 

Betydande mängder koldioxid 

bundet i skogen, trä- och 

pappersprodukter. Metoder och 

åtgärder för ökad 

biomassaproduktion bör 

utformas så att skogens 

förmåga att balansera andra 

växthusgaser inte försämras  

(Proposition, 2008/09:162) 
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skogsbruket, bla genom 

koordinering av miljömålsarbetet 

och skogsprogrammet samt andra 

befintliga processer (även en 

vertikal integrering mellan 

nationell och regional nivå när 

det finns syfte och gör nytta) 

Mål att överleva förändrad 

mandatfördelning i riksdagen och 

att få en bred delaktighet 

Skogspolitiken skulle vinna på ett 

tydliggörande av 

ansvarsfördelning mellan näring 

och myndighet 

Mål att skapa goda 

förutsättningar för samverkan 

och delägarskap med tydliga 

spel- och uppföranderegler  

God balans mellan olika intressen 

i forumen inom 

skogsprogrammet (Claesson, 

Janse, Karlsson, & Lundblad, 

2013) 

Mål förknippade med 
ekologisk utveckling 

Sköt skogen för uthållig 

användning (god avkastning) och 

för att bevara den biologiska 

mångfalden 

Föryngringsåtgärder och andra 

åtgärder ska ske för att trygga 

skogens återväxt, täthet och 

beskaffenhet 

Hänsyn till skogsskötseln 

(SFS, Skogsvårdslag, 1979:429) 

Bevara skogsmarkens 

produktionsförmåga och den 

genetiska variationen samt  

gammal skog 

Öka kunskap om nyttan av 

röjning med hjälp av satellitbilder 

och generell (miljö) 

kompetensutveckling  

Söka lösningar för ansvarsfullt 

bruk i hela livscykeln och för en 

resurseffektiv användning av 

biomassa. Hållbart skogsbruk 

som bidrar till att motverka 

globala uppvärmningen 

Stärka träbyggandet då det har 

miljöfördelar  

(Landsbygdsdepartementet, 

2011) 

Utveckla den gröna 

infrastrukturen för att undvika 

en fragmentering av livsmiljöer 

och populationer, för att bevara 

en biologisk mångfald i 

landskapet.  

Nå en samhällsomställning där 

önskad miljökvalitet uppnås, 

ekosystemen återhämtar sig, det 

finns resurseffektiva kretslopp 

fria från farliga ämnen (i möjlig 

utsträckning) och det sker en 

god hushållning med 

naturresurser 

Bevara biologisk mångfald med 

långsiktigt livskraftiga bestånd, 

tillräcklig genetisk variation, 

god natur- och kulturmiljö, 

värna arternas 

livsmiljöer/ekosystem 

Miljöhänsyn i skogsbruket som 

till 100 % tillgodoser natur- & 

kulturmiljöintressen  

Bevara storslagen fjällmiljö och 

områden med särskild betydelse 

för biologisk mångfald eller 

ekosystemtjänster 

(Proposition, 2013/14:141) 

 

Helhetsperspektiv för en 

långsiktigt hållbar 

Koldioxidkoncentrationen i 

atmosfären påverkas av flöden 

av växthusgaser till och från 

skogen och kan hållas nere 

genom ökat nettoupptag i 

kolsänkor och mha kollager  

Drivkrafter för att öka upptag 

av koldioxid i skog och mark 

samt strategier för 

markanvändning bör integreras 

i skogsnäringen  

Kunskapsuppbyggnad kring; 

klimatscenarier och effekter på 

skogsekosystem och dess 

tillstånd samt skogsskötselns 

anpassning 

Möta behov som 

klimatförändringen skapar  

Hållbart skogsbruk och 

anpassningsåtgärder för en 

minskad klimatpåverkan 

(Proposition, 2008/09:162) 
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Motverka klimatförändringar 

genom ökad skoglig tillväxt, dvs 

upplagring av kol i växande skog 

och skogsprodukter samt 

biobränsleproduktion 

Förtydligande i regelverk kring 

dikesrensning för ett hållbart 

skogsbruk  

En ökad generell hänsyn till 

natur- och kulturmiljövärden i 

skogen då lagkraven inte nåddes 

under 2002-2004  

Naturvårdsavtal bör kunna 

nyttjas i högre grad för att skydda 

skogsmark men med en 

flexibilitet i avtalsformen. 

Förslag om bättre uppföljning av 

de frivilliga avsättningarna för 

skydd av skogsmark och 

biologisk mångfald. Bättre 

underlag för prioriteringar av 

skötselåtgärder. 

(Proposition, 2007/08:108) 

Innehållsmässiga ramen vidgas 

från hållbart skogsbruk till 

skogens roll i utvecklingen mot 

ett hållbart samhälle  

Samlad långsiktig strategisk 

inriktning på skogens nyttjande, 

med bred uppslutning i riksdagen 

och politisk betydelse 

Kraft i skogs- och miljöpolitikens 

genomförande mha ökad 

tydlighet och förankring med 

sektorn 

(Claesson, Janse, Karlsson, & 

Lundblad, 2013)  

markanvändning som säkrar  

ekosystemens resiliens 

(motståndskraft) och  långsiktiga 

produktion av ekosystemtjänster 

(Miljödepartementet, 2011:91) 

 

Etappmål om ett nationellt 

skogsprogram  

Ekosystemtjänsternas värde ska 

synliggöras 

En ändamålsenlig naturvård med 

högre funktionalitet   

Etappmål om förtydligad 

miljöhänsyn i skogsvårdslagen  

Variationsrikt skogsbruk med 

ekologiska samband i 

landskapet, bevara hotade arter 

och landskapstyper (SOU, 

2013:43) 

 

Diskussion kring 
målförhållanden 

Fjällnära skog i relation till 

skogsbruk, naturvård, 

kulturmiljövård och rennäring 

Miljökvalitetsnormer i enlighet 

med MB eller konflikt med 

intressen som är viktiga för 

naturvård och kulturmiljövård 

kan förhindra avverkning i 

fjällnära skog  

(SFS, Skogsvårdslag, 1979:429) 

Jämställda mål; produktion och 

miljö ska kunna samexistera men  

skogsnäringen har stor betydelse 

Väga olika intressen mot 

varandra, ex produktions- och 

miljömål inom skogsbruket där 

Sverige anses vara ett 

föregångsland. Skogens 

funktioner (ex träråvara, 

markstabilitet, upptag av 

växthusgaser och bioenergi) kan 

främjas genom ett anpassat 

brukande, miljöhänsyn och 

genom att skydda områden och 

blir en förutsättning för 

möjligheten att utveckla 

produktionen 

Skogens värde för en biologisk 

produktion och mångfald 

Minskad avskogning ger positiv 

inverkan på biologisk mångfald 

Klimatpolitiken kan även gynna 

den biologiska mångfalden och 

går hand i hand med en aktiv 

politik för naturvård. 

”En aktiv naturvårdspolitik 

bidrar till att minska utsläppen 

av växthusgaser. Välmående 

ekosystem och rik biologisk 

mångfald är viktiga för att 

mark och biomassa ska kunna 

binda mer koldioxid” (s 121) 

”Beredningen anser också att 
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för ekonomin  

Måste kombinera skogsbruk, 

viltvård och samråd med 

rennäring 

Både skogsbruk eller områden 

som undantas från skogsbruk kan 

ge naturvärden 

(Landsbygdsdepartementet, 

2011) 

 

Sektorsmålen (miljö och 

produktion samt 

miljökvalitetsmål) används som 

underlag vid prioriteringar av 

myndighetens arbete 

Energipolitiken påverkar och 

tävlar med den svenska industrins 

råvarubehov. 

Ökat uttag av biomassa till 

bioenergi och virkesproduktion 

måste ske inom målens ramar + 

hänsyn till den biologiska 

mångfalden + minimera 

näringsläckage och övergödning. 

Intensivjordbruk i begränsad 

omfattning (för att nå 

skogspolitikens målsättningar) 

men får inte ändra den 

grundläggande inriktningen för 

skogsbruket med jämställda mål 

men det finns en risk för att 

produktionsmålet prioriteras.  

Förädlat plantmaterial kan göra 

plantorna känsliga för 

skadegörelse och ge en mindre 

genetisk variation men samtidigt 

kan det behövas för att möta 

klimatförändringar  

Effektivare skogstillväxt med 

gödsling då intresset för 

biomassa ökar - men under 

förutsättning att 

övergödningseffekter inte uppstår 

och så att inte naturvård, 

friluftsliv, biologisk mångfald, 

rennäring etc. inte påverkas av 

kvävegödslingen. 

Miljökvalitetsmålet Ingen 

övergödning men det finns också 

synpunkter på att det är för  

restriktiva regelverk och ett  

flexibelt nyttjande efterfrågas.  

(Proposition, 2007/08:108) 

samtidigt som sociala värden 

och kulturmiljövärden bevaras  

Användning av mark och vatten 

kräver en sammanvägning av 

olika intressen och värden – ett 

och samma område kan 

användas till diverse förenliga 

eller oförenliga behov. 

Markanvändningen kan inte 

begränsas avsevärt pga. ex 

naturvårdens intresse. 

Myndigheter och näringen har 

olika målbild av vad bra 

miljöhänsyn är.  

”En målkonflikt mellan målen 

för biologisk mångfald och 

begränsad klimatpåverkan kan 

uppstå genom ett ökat uttag av 

biomassa från skogen för 

exempelvis användning för 

energiutvinning. En ökad 

efterfrågan på råvara från 

skogen kan förstärka behovet av 

att väga olika samhällsintressen 

(t.ex. produktions- och 

miljöintressen) mot varandra på 

ett balanserat sätt.”  

(s 118) 

Generell diskussion kring 

avvägningar av samhällsmål och 

att de förväntas öka i framtiden, 

internationell- och EU-politik 

väntas få större inverkan på 

nationell skogspolitik och 

genom angränsande 

politikområden kommer även 

avvägningar mellan skogspolitik 

och annan politik öka. Även 

samband mellan skogsbruk, 

miljö och ekosystemtjänster 

behöver betänkas (s 139) 

(Proposition, 2013/14:141) 

”Beredningen ska hantera 

frågor som berör flera 

samhällsintressen och som 

därför kräver politiska 

avvägningar eller områden som 

är särskilt komplexa och 

kännetecknas av stor 

osäkerhet.” (s 2) 

 

En åtgärd kan bidra till att flera 

miljökvalitetsmål nås och därför 

är det viktigt med 

målövergripande strategier  

det är viktigt att åtgärder för att 

främja kolsänkor och utvinning 

av biobränslen utvecklas med 

hänsyn till de svenska 

miljömålen. Åtgärder som 

främjar kolsänkor kan också 

öka utbudet av biomassa för 

användning i skogsindustrin 

eller som biobränsle” (s 120) 

Minskad klimatpåverkan 

genom upptag av koldioxid i 

växande skog är förenligt med 

skogsbruket och produktionen 

bör öka. Bedömer att det går att 

uppnå samtidigt som de 

jämställda skogspolitiska målen 

uppnås. 

 

”Härvid bör eventuella 

negativa effekter på 

skogspolitikens dubbla mål och 

skogsnäringen, samt risken för 

läckage beaktas.” (s 121) 

(Proposition, 2008/09:162) 
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Nationellt skogsprogram vill se 

en tvärsektoriell process med 

holistisk syn på 

policyplaneringen och integrering 

med nationella strategier för att 

uppnå en hållbar utveckling. En 

ekosystemansats där medvetenhet 

skapas genom koordinering, 

vilket väntas leda till viktiga 

synergieffekter 

Avvägningar inom och mellan 

skogspolitiken och andra 

politikområden 

Värdeskapande kedjor mellan ex 

friluftsliv, landets 

energiförsörjning, traditionell 

skogsindustri, klimatnytta och 

andra relevanta ekosystemtjänster 

Olika intressenter väntas ha olika 

problemformuleringar,  använda 

forskningen som belägg i möjlig 

utsträckning.  

(Claesson, Janse, Karlsson, & 

Lundblad, 2013). 

 

Beakta relationen mellan 

ekonomiska, sociala och 

ekologiska förutsättningar samt 

ekosystemens naturliga gränser. 

Markanvändningen har 

betydelse för miljö, regional 

sysselsättning och ekonomi 

För att nå målen bör synergier 

och konflikter beaktas: biologisk 

mångfald, anpassning till 

klimatförändringar, fortsatt 

brukande  

Markanvändning behöver 

balanseras mellan bebyggelse & 

infrastruktur, vindkraft, 

produktion av skogsråvaror, 

livsmedel, friluftsliv & turism, 

kulturmiljövård & naturskydd = 

helhetssyn 

(Miljödepartementet, 2011:91) 

Olika intressen, värden och 

anspråk måste beaktas, 

långsiktiga avvägningar mellan 

samhällsmål och lanskapet som 

en helhet 

Klimatförändringar påverkar 

markanvändning och chans att 

nå miljökvalitetsmålen (SOU, 

2013:43) 

 


