
Ersättningsmark 

för skydd av natur  

– en bra affär

Resultat av markbyten 2013–2015
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Av Naturvårdsverket  
förvärvade reservatsobjekt  
från olika markägare

SCA

Holmen skog AB

Bergvik skog AB

Kyrkan

Allmännings- och 

besparingsskogar

Övriga

© 2014 Naturvårdsverket och Lantmäteriet

Databearbetning och karta: Metria AB

Resultat i korthet

+ 450 nya naturreservat: Totalt omfattar de värde-

fulla områden som nu ges långsiktig skydd en 

yta om drygt 60 000 hektar produktiv skogs-

mark. 450 nya reservat bildas, hit räknas även 

utökning av befintliga. 

+ Betydande tidsvinster: Resultatet har kunnat 

nås på drygt två år. Skydd av samma antal 

områden och areal med intrångsersättning 

enligt Miljöbalken skulle tagit minst åtta år.

+ Ett kostnadseffektivt arbete: Att skydda samma 

areal skog genom att bilda naturreservat på 

vanligt sätt med intrångsersättning till mark-

ägare hade kostat drygt 5 miljarder kr mer från 

anslaget för skydd av värdefull natur.

+ Nöjda skogsägare: Att få ersättningsmark är ofta 

mer värt för skogsägare än att få ersättning i 

pengar. Ersättningsmark har länge varit ett krav 

från stora skogsägare för att de ska medverka 

till att bilda nya reservat.

– Målet inte nått: Regeringens ambitioner år 

2010 var att ersättningsmarkens 100 000 

hektar produktiv skog skulle räcka till 80 000 

hektar produktiv, skyddsvärd skogsmark. På 

grund av lågt värde på ersättningsmarkerna i 

jämförelse med reservatsobjekten har detta mål 

inte nåtts.
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Markbyten med många plus

Att byta skogsmark ägd av staten mot skogar med höga naturvärden är ett kost-
nadseffektivt och snabbt sätt för staten att skydda skog. Genom markbyten med 
en rad större skogsägare 2013–2015 kan 450 nya naturreservat bildas runt om i 
Sverige. Detta är en vinst för samhället och gynnar friluftslivet och bevarandet av 
värdefulla skogar och hotade arter.

För att öka takten i skyddet av värdefulla skogar beslutade riksdagen år 2010 att 
använda 100 000 hektar produktiv skog från statliga Sveaskog för att byta till sig 
skogsmark med höga naturvärden från de stora skogsbolagen, kyrkan och allmän-
ningar med flera. Bakgrunden var behovet att nå målet om formellt skydd av  
400 000 hektar produktiv skogsmark (delmål 1, miljökvalitetsmålet Levande  
skogar). Den mark som byts in ska skyddas som naturreservat.  

Skogsbolag
Kyrkan

Allmänningar
m fl

Staten

Ersättningsmark

Mark

Aktier

Regeringen

ESAB Naturvårds- 
verket

Sveaskog Reservatsmark

Ersättningsmark för skydd av skog 

Med hjälp av ersättningsmark har Naturvårdsverket sedan 2013 bytt till sig 

skogar från främst de stora skogsbolagen, Svenska kyrkan och allmänningar. 

Ersättningsmarkerna har förvärvats från Sveaskog via ESAB, Ersättningsmark i 
Sverige AB, ett dotterbolag till Sveaskog. 67 områden med ersättningsmark i 18 

län berörs. De sista markbytena slutförs under 2015. Värdefulla skogsområden 

som länsstyrelserna pekat ut har varit underlag för arbetet. 

Sveaskog bildade dotterbolaget Ersättningsmark i Sverige AB, ESAB och överförde ersättnings-

markerna till ESAB. I april 2011 överförde Sveaskog ESAB till staten genom att överlåta 

aktierna i bolaget till regeringen. I december 2012 sålde ESAB ersättningsfastigheterna till 

Naturvårdsverket. 2013 började Naturvårdsverket genomföra markaffärerna med de stora  

bolagen, kyrkan och allmänningar m fl.
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Från låst läge till framgång

Det har tidigare funnits möjligheter för Naturvårdsverket att få ersättningsmark 
från statliga Sveaskog. Men då större markägare som kyrkan och de stora skogs-
bolagen inte omfattades av möjligheten att få sådan mark, har användningen varit 
begränsad. Ersättningsmark var ett krav från de stora skogsägarna för att med-
verka till att bilda nya naturreservat. 

Skydd av skog med hjälp av ersättningsmark har många fördelar jämfört med att 
bilda naturreservat med intrångsersättning till markägare. För många skogsägare 
är det ofta mer intressant att få brukningsbar skog än ersättning i form av pengar.  

Markägarnas vilja att medverka till bildandet av nya naturreservat är en bidragan-
de orsak till att så många markbyten kunnat genomföras på kort tid. Tillgång till 
ersättningsmark har visat sig vara ett smidigt och snabbt sätt att skydda värdefull 
skog.  

2007
Skogsbolagen och kyrkan 

skickar brev till regeringen 

– vill ha ersättningsmark. 

Bakgrunden är att stora 

skogsägare tidigare inte 

kunnat få sådan mark.

2010
Riksdagen beslutar att använda skogsmark 

från Sveaskog som ersättningsmark vid  

reservatsbildning. Mål: skydda 80 000 hektar 

produktiv skogsmark.

 
2012 
Ersättningsmarken 

förs över från ESAB 

till Naturvårdsverket.   

2011/2012 
Ersättningsmarken 

liksom tänkbara,  

blivande naturreservat 

värderas.  

2010 
Länsstyrelserna pekar ut cirka 

900 skogsområden som lämp-

liga att byta in för att bilda 

naturreservat.

Sveaskog bildar bolaget 

Ersättningsmark i Sverige AB 

(ESAB). 

DETTA HAR HÄNT
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”Ett rationellt, tidsbesparande och 

mycket kostnadseffektivt sätt att skydda 

mark för biologisk mångfald och frilufts-

liv”. Det säger Bo Lundin, som har ansva-

rat för ESAB på Naturvårdsverket. 

Bo Lundin är nöjd med både arbetsprocessen 

med markbytena och resultatet av det omfat-

tande pussel som nu lett till att rekordmånga 

skogsområden på bara några få år får ett lång-

siktigt skydd. Länsstyrelserna, värderarna och 

Naturvårdsverkets egen personal har gjort en 

stor insats för att få ESAB i hamn så snabbt. 

Till lärdomarna hör behovet av kvalitet på de 

marker som staten avsätter som ersättnings-

mark och att marken är intressant för mot-

tagarna.

”Att ersättningsmarkernas värde var lågt i jäm- 

förelse med värdet för de skyddsvärda områ-

den som vi ville byta till oss är förklaringen 

till att vi inte kunnat skydda så stor areal som 

regeringen avsåg med paketet för ersättnings-

mark”. 

2015
Den sista ersättningsmarken 

används för att byta in mark 

från vissa stift och allmän-

ningar i Norrbotten.

2013
Stormarna Hilde och Ivar drabbar 

norra Sverige. Förhandlingarna för-

senas, nya värderingar måste göras 

pga stormskador i många skogar. 

2015/2017
Nya naturreservat bildas och 

befintliga utökas.

2013/2014
Naturvårdsverket träffar överens-

kommelser med skogsbolagen. 

Dessa ligger till grund för avtal 

om köp/försäljning/markbyten.

Affärer med flera skogsbolag, 

Svenska kyrkan och vissa allmän-

ningar genomförs.   

2013
Utredningar om 

ansvaret för tidigare 

miljöfarlig verksamhet 

på ersättningsmarker 

försenar förhandling-

arna. 
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Därför behöver skogen skyddas

Att skydda skog är viktigt eftersom trycket på de naturskogar som fortfarande finns 
kvar är mycket stort. Gamla skogar avverkas i rask takt. Att formellt skydda områden är 
idag det bästa sättet att långsiktigt garantera att varierad och värdefull natur verkligen 
bevaras för framtida generationer. 

Skogsbruket har tillfört stor samhällsnytta i århundraden. Samtidigt har bruket av  
skog omvandlat landskapet på ett avgörande sätt för både växter, djur och människor.  
I stora delar av landet är det idag svårt att uppleva gammal skog. Avverkningar, mark-
beredning och skogsplanteringar har format ett skogslandskap där den biologiska  
mångfalden minskat kraftigt – det finns helt enkelt för få livsmiljöer för att många av 
skogens växter och djur ska kunna leva kvar.

Gäddsjömyrans skogar i Västerbotten omfattar 

närmare 7 000 hektar. Här finns naturskogar 

och värdefulla myrmarker. Från Sagatun på 

Blaikfjällets kant har du en fantastisk utsikt 

över Gäddsjömyran.
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Utmaningen 

Situationen för skogens biologiska mångfald 

är allvarlig. Naturskogar och andra skydds-

värda skogar minskar kontinuerligt. Många 

skogslevande arter är hotade och missgynnas 

av skogsbruket då de är beroende av de livs-

miljöer som finns i naturskogarna. 

Formellt skydd av natur innebär att skogar 

kan bevaras långsiktigt. Det är därför som 

nästan alla länder i världen bildar national-

parker och naturreservat. Många skyddade 

skogar har en nyckelroll för friluftsliv och 

turism. 

Naturskogar har utvecklats under mycket lång 

tid och deras värden kan inte återskapas.

Mål för skogen 

Skydd av skog är en viktig del i arbetet för att infria de åtaganden som Sverige gjort inter-

nationellt. Arbetet utgår från miljöbalken, riksdagens miljökvalitetsmål, konventionen om  

biologisk mångfald och EU:s direktiv på området. 

Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 
Nuläge: Uppföljningen 2014: ”Det är 

inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 

till år 2020 med i dag beslutade eller 

planerade styrmedel.”

Ytterligare 150 000 hektar 
produktiv skogsmark ska 
skyddas som naturreservat 
jämfört med läget år 2012. 
Nuläge: Arbetet mot målet 

har inletts. 

17 procent av Sveriges landyta ska 
skyddas till år 2020, andelen gäller alla 
naturtyper. 
Nuläge: Cirka 13 procent av landytan 

har skydd i någon form. Siffran är betyd-

ligt lägre för skog som är den naturtyp 

som har lägst andel skydd i Sverige. 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar: Riksdagsbeslut 2014: Konventionen om biologisk mångfald:
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Välkommen till gammelskogen

På berget Vithatten vid Piteälven finns drygt  

200 hektar värdefull skog, med bland annat  

mycket gamla tallar. Tallskogen har en medel- 

ålder på 250 år.

Vildmarken kommer nära bland mossar och kärr, 

skogsbevuxna myrar och gammal tallskog i Ålkar-
stjärnarna i Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. 

Här har planer på reservat funnits sedan länge, nu 

kan de infrias.

Havsvalladalen i norra Värmland rymmer gammal 

tallskog och gransumpskog. I vargreviren trivs lav-

skrikan, liksom tretåig hackspett. I ån som rinner i 

dalgången bygger bävern ständigt vidare.

I Aborrtjärnbergshuvudet fyra mil från Boden finns 

urskogsliknande skog. Området är varierat med 

både riktigt gamla tallar och lavdraperade gran-

skogar.
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Nordost om Oskarström i Halland finns Hälle-
berget. Området klyvs av en dalgång med branta 

sluttningar. Lövträdens stammar är täckta av  

mossor och lavar, ett tecken på anmärkningsvärd 

ålder. En del träd är mer än 200 år gamla. Håll 

utkik efter den ståtliga koralltaggsvampen som 

trivs på döda bokar. 

I Prästbonnaskogen en knapp mil utanför Höör i 

Skåne samsas bok, ek och hassel, och mängden 

död och döende ved är stor. Att främja friluftslivet 

är ett tydligt syfte med det nya reservatet. Skåne-

leden går genom området som är cirka 42 hektar 

stort.

Om staten har tillgång till ersättningsmark kan 

man hitta snabba lösningar på oförutsedda 

händelser. Efter den stora skogsbranden i 

Västmanland sommaren 2014 kunde ersätt-

ningsmark inom ESAB användas för att säkra 

naturvärden genom en kedja av markbyten med 

bland annat Bergvik Skog och Västerås Stift. 

I en brandhärjad skog som får återhämta sig  

på naturlig väg skapas särskilda naturvärden. 

Det blivande reservatet beräknas bli cirka  

6 500 hektar stort.
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Skogslandet Sverige

Mer än hälften av Sveriges landareal, eller  

23 miljoner hektar, är täckt av skog. En hektar är 

knappt en och en halv fotbollsplan. De vanligaste 

trädslagen i våra skogar är gran (42 procent), tall 

(39 procent) och björk (12 procent). 

Fördelning av skogsmarksareal

© 2014 Naturvårdsverket och Lantmäteriet

Databearbetning och karta: Metria AB

Sveaskog

SCA

Holmen skog AB

Bergvik skog AB

Kommuner

KyrkanÖvriga

Övriga aktiebolag

Naturvårdsverket

Övriga statliga ägare

Allmännings- och

besparingsskogar

Privata skogsägare 

och markägare 

< 1 000 ha skog

Markägarkartan visar vilka som äger Sverige. Markägare som 

äger mer än 1000 hektar produktiv skog redovisas, var och en 

med sin egen färg. Vissa har dock förts ihop till en grupp, t ex 

kommuner, övriga aktiebolag, allmännings- och besparings-

skogar. Varje markägares totala innehav redovisas på kartan,  

d v s inte bara produktiv skogsmark, utan myr, fjäll, impedi-

ment m m. Detta gör att kartan blir heltäckande för hela  

Sverige.
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”Att lämna ifrån sig mark med höga naturvärden och få bruk-

ningsbar mark som ersättning är en lösning som alla vinner 

på”, anser Elisabet Salander Björklund, vd för skogsföretaget 

Bergvik Skog. 

Både samarbetet och den värderingsmodell som använts lyfts 

fram som framgångsfaktorer. ”Markbyten enligt principen ’värde-

mot-värde’ gjorde processen effektiv och smidigare jämfört med 

regelrätt försäljning och köp.” Skogsföretagets vd är också positiv till 

att värderingsmodellen utformades i samarbete med skogsägarna, liksom 

till att all värdering av markerna gjordes av en extern part. 

Bergvik är den markägare som bidragit med mest mark i ”ESAB-paketet”. När 

affärerna är slutförda beräknas cirka hälften av de områden i företagets ägo som 

länsstyrelserna angivit som lämpliga för skydd, ha lösts in. Cirka hälften återstår 

och en hel del av dem är redan värderade. Elisabet Salander Björklund hoppas 

att nya initiativ ska göra det möjligt för övriga områden att gå samma väg. ”Pro-

cessen är inarbetad och markerna är värderade, det finns mycket att vinna på 

att gå vidare på samma spår och att hålla tempot uppe.”
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Av Naturvårdsverket förvärvade reservatsobjekt  
och objekt som inte fått plats i ESAB-paketet

SCA

Holmen skog AB

Bergvik skog AB

Kyrkan

Allmännings- och 

besparingsskogar

Övriga

Objekt som inte

fått plats i ESAB

© 2014 Naturvårdsverket och Lantmäteriet

Databearbetning och karta: Metria AB

Potential för framtiden

Att skydda den areal skyddsvärd skog som behövs 

för att nå nationella mål och internationella åta-

ganden kommer att medföra en kostnad långt utö-

ver befintligt anslag för skydd av värdefull natur. 

Ytterligare ersättningsmark är ett komplement vid 

skydd av natur för att komma närmare uppsatta 

mål. Intresset för ersättningsmark är stort hos både 

privata skogsägare, skogsbolag, allmänningar och 

kyrkan. 

Den ersättningsmark som riksdagen tog beslut om 

2010 kommer att räcka till att skydda 450 av de 

cirka 900 skyddsvärda skogar som länsstyrelserna 

pekat ut.
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Tidsvinster och  
minskade kostnader

Ersättningsmarken har gjort det möjligt att nå resultat på kortare tid och till 
väsentligt lägre kostnader jämfört med om markerna skyddats på vanligt sätt med 
intrångsersättning enligt miljöbalken. 

Intrångsersättningen med det lagstadgade påslaget om 25 procent ersättning ut-
över marknadsvärdet till markägaren, är den största utgiften när reservat ska  
bildas. Utöver utebliven kostnad för intrångsersättning bidrar ersättningsmark vid  
reservatsbildning även till att kostnaderna kan hållas nere avseende:

• Förhandlingar med markägare 
• Värdering av den skogsmark där reservat ska bildas
• Ombudskostnader för markägarombud 

Samförstånd om värderingsmodell

Värderings- och förhandlingsarbetet förenklas vid användning av ersättningsmark 

för reservatsbildning. Det sker genom att ersättningsmarken och naturreservats-

objektet värderas med samma värderingsmetod och samma värderare. Bytet av 

mark sker därefter ”värde mot värde”. 

Den med de stora skogsbolagen överenskomna värderingsmetoden bidrog till 

snabbt genomförande. Med stickprovsinventering och kalibrering av data från 

både skogsbolagens reservatsobjekt och ersättningsmarkerna, kunde markerna 

värderas utan behov av att besöka varje reservatsobjekt. Detta är normalt nöd-

vändigt vid traditionell värdering inför förhandling med markägare om natur-

reservatsbildning. Värderingarna inom ESAB-projektet genomfördes på drygt ett 

år, i jämförelse med cirka åtta år om värderingarna skett genom besiktning på 

varje enskilt reservatsobjekt. Totalt värderades cirka 170 000 hektar produktiv 

skogsmark i ESAB-projektet.
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ESAB i siffror

Faktiska utgifter för att genomföra ESAB-paketet (mkr)

Kostnadsslag/betalats av ESAB Naturvårdsverket

Fastighetsbildning ESAB1* 6,2 –

Stämpelskatt 50,2 –

Köpeskilling ESAB1* – 0,1

Fastighetsbildning ESAB2* (beräknad) – 15,0

Värdering – 16,6

Förhandling – 0,1

Ombudskostnader – –

Summa 56,4 31,8

*Lantmäteriförrättningarna för att genomföra ESAB-paket sker inom ramen för två  

så kallade Riksförrättningsprojekt. ESAB 1 avser avskiljandet av ESAB:s marker från  

Sveaskogs innehav. ESAB 2 avser markbytena mellan Naturvårdsverket och skogs- 

bolagen, kyrkan m fl.

Alternativkostnad för skydd av 60 000 hektar  
produktiv skogsmark genom 
intrångsersättning enligt miljöbalken

Kostnadsslag Mkr

Värdering 136

Förhandling 152

Ombud 32

Intrångsersättning 3 800

25%-påslag 950

Summa (mkr) 5 070

Naturvårdsverkets beräknade kostnader om cirka 32 miljoner kr för att genomföra mark-

affärerna inom ESAB har belastat anslaget för skydd av värdefull natur. Om samma areal 

produktiv skogsmark i stället skulle ha skyddats inom ramen för ordinarie områdesskydd 

(genom intrångsersättning) hade den totala belastningen på anslaget blivit sammanlagt 

drygt 5 miljarder kronor och den beräknade genomförandetiden hade blivit åtta år
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På ersättningsfastigheterna från ESAB finns större och mindre områden med värdefull 

natur. Större områden har Naturvårdsverket behållit i sin ägo, för att områdena ska bli 

naturreservat. Det rör 28 områden med en totalareal på ungefär 3 460 hektar. För  

mindre områden, normalt kring cirka 5 hektar, har Naturvårdsverket skrivit 50-åriga  

naturvårdsavtal utan avgift med köparen av området. Det berör cirka 52 områden, med  

en totalareal på omkring 560 hektar.

Markägare som bidragit till nya naturreservat med stöd av ersättningsmark

Jo
kk

m
ok

k

B
er

gv
ik

S
C
A

H
ol

m
en

Ju
kk

as
jä

rv
i

G
öt

eb
or

gs
 s

ti
ft

V
äs

te
rå

s 
st

if
t

L
u
n
d
s 

st
if
t

Ö
vr

ig
a

L
in

kö
p
in

gs
 s

ti
ft

0

500

1 000

1 500

2 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Landareal, hektar Antal områden

0

5

10

15

20

90

100

110

120

130



Naturvårdsverket 106 48 Stockholm  Tel: 010 698 10 00  e-post: registrator@naturvardsverket.se  Webb: naturvardsverket.se   

Beställningar Ordertel: 08 505 933 40, e-post: natur@cm.se  ISBN 978-91-620-8732-6

Skydd av skog är en viktig del i det svenska miljöarbetet. I den här broschyren berättar vi om  
resultat och möjligheter att använda ersättningsmarker.

450 blivande naturreservat och 60 000 hektar värdefull mark har säkrats för långsiktigt skydd  
genom arbetet med ersättningsmarker 2013–2015.

”Uppgörelsen med Lunds stift är otroligt 

värdefull för Skåne. Nu kan vi göra 

reservat av tio olika skogsområden med 

värdefull ädellövskog som stärker den bio-

logiska mångfalden och blir en tillgång för 

skåningarnas friluftsliv, säger Per-Magnus 
Åhrén, chef för naturskyddsenheten på 

Länsstyrelsen i Skåne län, som räknar med 

kunna fatta beslut om naturreservat för de 

aktuella områdena under 2015.

”ESAB har inneburit att vi kunnat  

lösa markfrågorna för ett stort antal 

blivande naturreservat på ett rationellt  

och effektivt sätt. Men även efter ESAB-

bytena finns det många stora, oskyddade  

gammelskogar kvar i länet, och vi vet att 

det i många fall kommer att krävas ersätt-

ningsmarker för att dessa ska kunna  

skyddas, säger Ulf Bergelin, naturvårds-

chef på Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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