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– om småskogsägarnas roll i samhällsutvecklingen

Tradition och förnyelse

• Sverige är ett av världens skogrikaste
länder i förhållande till folkmängden.
Hälften av skogsmarken ägs av ca 400 000
småskogsägare – var tjugonde svensk har
därmed ett skogsinnehav att förvalta. Idag
är det i huvudsak bondens barn och barn-
barn med skiftande yrken som har hand
om skogsbruket. I flertalet ägarhushåll är
skogen av marginell ekonomisk betydelse
men viktig för valet av försörjning och
livsform. 

• Under 1970- och 80-talen skapades en bild
av att småskogsägarna var en problem-
grupp i samhället. Skogsvården ansågs vara
eftersatt och avverkningsnivån för låg.
Skogsindustrin befarade virkesbrist. Pro-
blemet antogs ligga i ägarstrukturen –
ägandet hade blivit passivt. Kritiken
avmattades när virkesbristen visade sig vara
tillfällig. Forskningen bidrog också till att
nyansera bilden.

• Under 1990-talet har skogsägaren återigen
placerats i fokus, men nu som en resurs för
förverkligandet av ett uthålligt skogsbruk,
som en förutsättning för regional utveck-
ling och som en garant för folkligt infly-
tande över landets skogar och skogsbygder.

Blandförsörjningshushållet är vanligt förekommande bland
svenska småskogsägare. Skogsbruk kombineras då med
andra inkomstkällor som exempelvis entreprenadverksam-
het, turism eller anställning utanför gården.
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för att de bidrog till dess avfolkning
och de ansågs också vara allmänt
bakåtsträvande och skeptiska till att
införa storskalig teknik inom skogs-
bruket. Men var detta en rättvis bild
av skogsägargruppen?

En reviderad bild
Nej, bilden av den passive och oenga-
gerade skogsägaren visade sig vid
närmare betraktelse inte stämma
överens med verkligheten. I stora
drag lyckas småskogsbruket uppnå
god virkesproduktion och leverera
tillräckligt med virke till marknaden.
Perioden med virkesbrist blev en-
bart en kort parentes. Skogsägarna
lyckades också bevara en småskalig
produktionsform med landsbygds-
företagande och landsbygdsboende.
Detta stod delvis i konflikt med de
storskaliga lösningar som förfäkta-
des av skogsindustrin och som fick
stöd i skogspolitiken.

Men vilka egenskaper är det då som-
har skapat livskraften inom småskogs-
bruket? För att kunna ge ett svar
måste man ta sin utgångspunkt i ägar-
gruppens starka företagaranda och
strävan att vara ”herre i sitt eget hus”.

kraftig medlemsminskning. Antalet
medlemmar var år 1975 ca 130 000
för att 10 år senare uppgå till knappt
75 000. Skogsägarnas kollektiva styr-
ka hade således rejält försvagats.

Detaljstyrande lagstiftning
Slutligen innebar 1979 års skogspoli-
tik en allt mer omfattande reglering
och lagstiftning. Udden riktades mot
småskogsbruket för att man ville sti-
mulera till förbättrad virkesproduk-
tion och ökad avverkning. Skogs-
vårdsorganisationen behöll dock en
mjuk framtoning i kontakterna med
skogsägarna. Fortfarande var det
övertalning och inte sanktioner som
var huvudprincipen.

Det var i det här sammanhanget be-
grepp som ”trottoarbönder”, ”mån-
skensbönder”, ”hobbybrukare” och
”utbor” myntades. Uttrycken fram-
manade bilden av att skogsägarna
hade ”råd” att vara passiva eftersom
de inte levde av sitt skogsbruk. De
utpekades som ansvarslösa mot sin
skog för att de försummade skogsvår-
den, mot skogsnäringen för att de
undanhöll virkesråvara genom att
avverka sparsamt, mot hembygden

Förutsättningarna för småskogs-
bruket förändrades radikalt
under 1970- och 80-talen. Ett

antal faktorer bidrog till att då pla-
cera landets småskogsägare på un-
dantag i den svenska modellen:

Jordbruket marginaliserades
Den skogspolitiska grundsynen att
skogen i första hand skulle ses som
en stödnäring till jordbruket blev
mindre framträdande. Kopplingen
mellan jord- och skogsbruk försvaga-
des och näringarna kom allt mer att
betraktas som skilda åt.

Små enheter, passivt ägande
Jordbrukets utveckling innebar en
radikal omvandling av ägarstruk-
turen inom småskogsbruket. Skogs-
marken tillfördes inte de aktiva jord-
brukarna utan togs över av barn och
barnbarn till tidigare jordbrukare.
Inom småskogsbruket uteblev följ-
aktligen en efterlyst storleksratio-
nalisering, vilket gjorde att fastighets-
strukturen med många små enheter
bevarades. Medelarealen skog är idag
lite drygt 40 hektar per fastighet.

Bromskloss för mekanisering
Genom att skogsbruket mekanisera-
des upphörde storskogsbrukets be-
roende av jordbruksbefolkningen
som säsongsarbetskraft. Samtidigt
kom småskogsbrukets arrondering
att försvåra storskalig teknikanvänd-
ning. Småskogsbruket betraktades
därför som en bromskloss i näringens
rationaliseringssträvanden.

Låg avverkningsnivå
Skogsindustrin utvecklades i riktning
mot ökad kapitalkoncentration och
allt större produktionsenheter. Små-
skogsbruket förutsattes vara ett ”kon-
junkturdragspel” som snabbt kunde
anpassas till virkesmarknadens skif-
tande behov. Tendensen motverka-
des av att allt fler ägarhushåll blev
oberoende av inkomster från sko-
gen och mer styrda av skattesyste-
met. Den akuta virkesbristen under
några år på 1970-talet skärpte statens
och industrins kritik mot småskogs-
ägarna och krav på starkare styrning
hördes.

Skogsägarrörelsen gick bakåt
Skogsägarrörelsen genomgick en
brytningstid med industriell kris och

Bilden av den svenske småskogsägaren
Figuren nedan visar hur skogsägare med minst 5 hektar skogsmark
fördelade sig på olika ägarkategorier 1980–1990, enligt fyra olika under-
sökningar. De fyra första ägargrupperna bor på fastigheten eller i dess
närhet, medan utboägarna bor minst tre mil därifrån. Fördelningen
anges i procent.

Stabiliteten i ägarstrukturen har varit påfallande under 10-årsperioden
och fortfarande är en femtedel av skogsägarna heltidslantbrukare. En
synbar förändring är att deltidslantbrukarnas andel minskat något och
att utboägarnas andel ökat. (I undersökningen 1990 var äldre skogsä-
gare underrepresenterade i urvalet, vilket innebär att andelen åboende
pensionärer är underskattad.)

1980

1987/88

1980

1987/88

1984/85

1990

0

5

0

5

0

5

0

Heltids- Deltids- Åboende Åboende Utboende
lantbrukare lantbrukare pensionär ägare* ägare

30

25

20

15

10

5

0

Andel (%)

*Åboende ägare = ägare med anställning eller annat företag än jordbruk



Tre ägarhushåll – tre företagsformer
Bland landets småskogsägare är det möjligt att urskilja tre hushålls-
typer som också motsvaras av tre olika företagsformer. De kan generellt
illustreras på följande sätt:

Skogsägarhushållet kan sägas rymma tre olika ekonomier som hör nära
samman. Skogsbrukets ekonomi  ingår som del i inomgårdsekonomin, som
tillsammans med utomgårdsekonomin utgör ägarhushållets samlade eko-
nomi. Kombinationen av de tre delekonomierna skiljer sig åt mellan de
olika ägarhushållen och visar på skilda företagstyper.

Till vänster finner vi det traditionella jordbruksföretaget, som i allt
större utsträckning utvecklats från familjeföretag till enmansföretag.
Till höger finner vi den hushållstyp som står längst från ett utvecklat
företagande genom att vara i huvudsak beroende av löneinkomst.

Bondehushåll Blandhushåll Lönehushåll

UtomgårdsekonomiInomgårdsekonomi

Skogsekonomi

Skogsägarens huvudförsörjning

driftsgren utöver skogsbruk. Vanli-
gast är olika former av deltids-
jordbruk, men även andra deltids-
näringar förekommer.

En nygammal företagsform
En intressant företagsform är den
som förknippas med blandförsörj-
ningshushållen (se faktaruta ovan).
När försörjningen från gården inte
räckt till i dessa hushåll har utom-
gårdsinkomster fått täcka underskot-
tet i hushållsekonomin och göra det
möjligt att bevara fastigheten i famil-
jens ägo. I äldre tider var det vanligt
att småbrukare fann sysselsättning
som skogsarbetare, flottare, anlägg-

ningsarbetare, sågverksarbetare el-
ler som arbetare på större jordbruk.
Idag spelar istället permanent löne-
arbete större roll för inkomsterna
vid sidan om företagsdriften på fastig-
heten. I blandhushållen har en stark
småföretagartradition bevarats och
det är ofta här man hittar landsbyg-
dens entreprenörer och mångsysslare.

Mycket talar för att blandhushållen
kommer att få en allt mer framträdan-
de roll inom småskogsbruket. Det
blir mer och mer vanligt att bonde-
hushållen får inkomst från anställ-
ning utanför gården eller utvidgar
sitt företagande till nya produkter

Jordbruk
(17 %)

Annat företag
(9 %)

Skogsbruk
(10 %)

Anställning
(39 %)

Pension
(25 %)

Källa: Skogsbarometern 1995
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ser. Utan denna insats skulle samhäl-
let förlora det viktiga folkliga infly-
tandet över omvårdnaden av vårt
skogslandskap och över förutsätt-
ningarna för en levande skogsbygd.
Allt tyder också på att bevarande-
intresset förblir starkt bland landets
skogsägare. Den enskilt ägda skogs-
fastigheterna kan därför även i fort-
sättningen förväntas förbli ett arve-
rike med betydande kvalitéer.
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Kanske blir det allt vanligare att småskogsägarna kombinerar lönearbete på
distans med skogsbruket hemma på fastigheten.
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och tjänster och att lönehushållen
söker nya försörjningskombinatio-
ner. Här finner man exempel på  al-
ternativ produktion inom jordbruk,
skogsentreprenad, turism, industriell
förädling, transportföretagande el-
ler service- och konsultverksamhet.
Ett annat alternativ är anställning
utanför gården.

Skogsägarna som resurs
Egenföretagandet är som vi nu har
sett en livskraftig tradition inom
ägargruppen. Det är också detta som
har placerat skogsägaren i centrum
för den skogspolitiska diskussionen
som förs idag. Nu ser man skogs-
ägarna som en tillgång för näringen
och landsbygdens utveckling. De
betraktas inte längre som ett pro-
blem utan som en resurs. Villkoren
har förändrats:

Småskalighet och miljövård
Dagens skogspolitik förutsätter ny-
tänkande. Småskaliga och miljö-
vårdande insatser ges större vikt och
skogsägarna har fått större handlings-
utrymme.

Alternativa skötselmetoder
Det finns en stark tradition av själv-
verksamhet inom småskogsbruket.

Det ger förutsättningar för introduk-
tion av alternativa skötselformer med
småskaliga lösningar och bättre tillva-
ratagande av ägarhushållets kompe-
tens och arbetstid. Resultatet blir för-
bättrad ekonomi i skogsbruket.

Nya försörjningsformer
Skatterätten och förvärvslagstiftning-
en, liksom olika former av etablerings-
stöd, ger stöd för nyföretagande inom
skogsägargruppen. Andelen syssel-
satta med arbetsplats i bostaden för-
väntas öka, vilket skapar förutsätt-
ningar för en ny försörjningsform
med skogsfastigheten som bas.

Förutsättning för landsbygden
Regional utveckling och landsbygds-
utveckling har fått ny aktualitet, inte
minst p.g.a. EU-inträdet. Detta ac-
centueras av ett nymornat intresse
för småföretagande som en tillväxt-
faktor i ekonomin.

Tradition och förnyelse
I denna ”bukett” av nya villkor finns
en betydande utvecklingspotential
att ta vara på. Det engagemang och
den kunskap som skogsägarna besit-
ter är en mycket viktig resurs. Skogs-
ägarkollektivet förvaltar också en stor
del av landets skogs- och naturresur-
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