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Rollspel - aktörsbeskrivningar

Det finns olika aktörer från organisationer och intressegrupper som 
debatterar skogens betydelse för ett hållbart samhälle. I rollspelet 
”Debatten om skogen” kommer din roll att tillhöra en av följande 
aktörsgrupper: 

• Privata skogsägare

• Skogsbolag

• Allmänheten

• Miljöorganisationer

• Samer

• Myndigheter

Privata skogsägare
Skogsägare är en minst sagt varierad grupp. Runt hälften av all skog i Sveri-
ge ägs av drygt 300 000 privata skogsägare. En del bor på fastigheten, andra 
bor långt ifrån sin skog. Skogsägarnas mål med skogen varierar, allt från att 
man vill öka biologisk mångfald, generera ekonomisk avkastning (virkespro-
duktion) eller pensionssparande, ge nästa generation en ekonomisk trygghet, 
binda mer koldioxid eller njuta av att vara i sin egen skog. 
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Skogsbolag
Skogsbolagens branschorganisation representerar skogsbolagen och hanterar 
allt som har med skog att göra, så länge det inte ger skogen dåligt rykte. De 
flesta skogsbolag köper virke av de privata skogsägarna och många har egen 
skog. De är positiva till åtgärder som får skogen att växa snabbare, till ex-
empel förädlade plantor, markberedning, använda snabbväxande trädslag. De 
har problem med älgar och hjortar som betar/fejar sönder träden. Skogsbo-
lagen ser gärna fördelar med förslag inom gröna produkter. Genom att sälja 
så många varor och tjänster som möjligt och skapa arbetstillfällen, hoppas de 
kunna öka sin ekonomiska vinst. 

Allmänheten
Skogen ska räcka till för alla, det är en demokratisk fråga. Allemansrätten 
värderas högt. Att få ägna sig åt svamp- och bärplockning, jakt, turism och 
annan rekreation är självklart för allmänheten i Sverige. Allmänheten oro-
as över klimatförändringar och de har en stor acceptans för en mer varierad 
skog som kan bromsa klimatförändringarna. De vill inte se bekämpnings-
medel i skogen, eller avverkningar nära sitt hem. Den som hör till gruppen 
allmänhet äger inte själva skog.  

Miljöorganisationer
Miljöorganisationer vill att mer produktiv skogsmark bevaras för att skydda 
den biologiska mångfalden. De tycker det är viktigt att människor konsume-
rar mindre, och när vi använder produkter från skogen ska de vara långliva-
de, till exempel trähus. Om det finns misstankar om att en skog med höga 
naturvärden ska avverkas görs ofta fältbesök för att inventera. 

Samer
I Sverige har samer rätt att använda mark för renbete. Det finns knappt 5000 
renskötare i Sverige och ca 280 000 renar. Renarna betar på olika marker 
under olika delar av året. Det innebär att renarna liksom renskötarna flyttar 
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mellan sommarbete i fjällen eller inlandsskogarna och vinterbete närmare 
kusten. Renar påverkas negativt av skogsbruk, särskilt åtgärder som förstör 
eller påverkar lavar och örter och halvgräs negativt. På vintern kan det bli 
svårare för renarna att gräva sig ner i snön för att hitta bete eftersom snön 
packas hårdare på öppna ytor (som kalhuggna ytor). Renskötseln blir svår 
att bedriva om det planteras snabbväxande trädslag (tex contorta) (eftersom 
skogen blir för tät för renarna att gå igenom), om marken bereds så laven 
förstörs eller om skogen gödslas. Renar blir lätt stressade, av till exempel 
skoteråkning eller rovdjur. Skogsbilvägar kan också påverka renen negativt 
eftersom det blir lätt för dem att gå längre sträckor – blir svårare att hålla 
ihop hjorden.  Enligt Skogsvårdslagen ska skogsägare och skogsbolag ta hän-
syn till renskötseln vid olika skogliga åtgärder.

Myndigheter
(Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, kommuner m.fl.) Skogs-
vårdslagen, Miljöbalken och andra lagar reglerar skogsbruket och markan-
vändningen. Myndigheterna är de som ska kontroller att lagen följs, både av 
privata skogsägare, skogsbolag och andra som arbetar med skog och skogs-
råvaror. De ser gärna att skogen används men då på ett sätt som inte strider 
mot våra lagar. Skogsstyrelsen är exempelvis också rådgivare till skogsägare 
för att de ska kunna följa lagen. 


