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Tänk att du är på en skogspromenad, alla träd har smala 
stammar och är antingen gran eller tall. Kvittret och sången 
har försvunnit eftersom här inte finns några insekter för 
fåglarna att äta. Den biologiska mångfalden i Sverige är 
viktig för att vi ska må bra. I dag bryter många skogsägare 
mot lagen när de avverkar skog och det påverkar den 
biologiska mångfalden negativt. 
När valet nu står mellan gamla träd och nya hus, i ett 
samhälle med bostadsbrist, är prioriteringarna inte 
självklara.
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Gamla tallar eller nya hus?

Plötsligt ser vi den, smal och klen, men ändå. Den ringlar sig stretande men 
bestämt nedför tills den slutligen sinar. Där nere återstår bara några pölar 
av det kalla vattnet. Att en ynka bäck i ett stort skogslandskap kan höras 
så väl. Vi klafsar vidare i terrängen för att undersöka en annan del av 
skogen.

För två timmar sedan satt vi i bilen på väg till ett skogsområde i Nacka.

– Var ska vi svänga av? frågar Bo Törnquist bakom ratten.

Jag vrider kartan åt andra hållet, sen tillbaka. För en sekund önskar jag att 
jag inte fuskat mig igenom orienteringarna i skolan.

Bo Törnquist tar kartan, vrider den en fjärdedels varv samtidigt som han 
bemästrar att hålla bilen på vägen, och säger:

– Här är det.

Han svänger in på en liten grusväg och vi glider förbi ett bostadsområde. 
Framme. 

Vi har kommit till ett område i Vikdalen där Nacka kommun vill avverka 
delar av skogen för att bygga bostäder. Bo Törnquist jobbar med naturvård 
på Skogsstyrelsen, som är en statlig myndighet under 
jordbruksdepartementet. Han ska i dag genomföra en så kallad 
nyckelbiotopsinventering.

Nyckelbiotopsinventering är en metod för att mäta naturvärden på 
områden och genomförs av Skogsstyrelsen när en anmälan om 
skogsavverkning på över 0,5 hektar kommer in. Åren 1993-2006 pågick ett 
landsomfattande projekt med att inventera Sveriges skogar på 
nyckelbiotoper. Numera utförs inventeringar bara när Skogsstyrelsen får en 
anmälan om skogsavverkning.

En nyckelbiotop är ett område där hotade arter, några eller många, kan 
tänkas leva. Nyckelbiotoper anses viktiga i syftet att bevara biologisk 
mångfald. 

Regnet hänger i luften, himlen är ogenomträngligt grå och trots att det är 
tidig förmiddag i mars känns mörkret och vintern alltför nära. Men ett 
särskilt lugn infinner sig, mörkret och skogens mångsidiga skiftningar till 
tack. 

– Jag tycker att det är otroligt vackert, säger Bo Törnquist.

Vi tittar ut över skogslandskapet. Högstubbar, döda träd och lera 
tillsammans med flera hundra år gamla tallar, blåmossor och knappnålslavar. 
Visst är det vackert. Men skönheten ligger ju trots allt i betraktarens öga. Bo 
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Törnquist tror inte alls att många skulle beskriva detta skogslandskap som 
något särskilt.

– Vissa tycker mer om skogsmiljöer där inga döda träd och ruttna stammar 
ligger och skräpar. Men jag tror att mycket beror på vilka förkunskaper man 
har. Jag ser hur många olika arter som kan trivas i ett sådant här område. 
Mångfalden i sig är ju skönhet.

Vid en nyckelbiotopsinventering tas hänsyn både till artrikedomen och 
områdets miljö. Till exempel spelar åldern en stor roll. Om ett 
skogslandskap har stått orört en längre tid så har det troligtvis också ett 
högre naturvärde. Eftersom många svampar, lavar och insekter endast trivs 
på gamla träd, är ett område med bara nyplanteringar inte lika artrikt som 
ett gammalt.

Vi hör ett avlägset fågelljud som skiljer sig från talgoxens sång. Tiiit, tiiit, 
tiiit, tiiit. Nötväckan, den enda fågeln som kan springa både uppåt och nedåt 
på en trädstam. Tidigare såg vi ekollon intryckta i en gammal ek. Bo 
Törnquist berättar att nötväckan gör så för att kunna hacka sig in och äta 
upp innehållet. Snart hör vi också ett ekande, nästan borrliknande dovt 
pickande, och till och med jag förstår att vi har en hackspett i närheten. Vi 
tittar oss omkring. Upp, åt vänster, höger vart är den? Plötsligt är det jag 
som får syn på den röd-vit-svarta hålpickaren.

– Där uppe, pekar jag. Stolt över att vara den som får syn på honom först, 
eller henne. Jag är långt ifrån expert på fåglar och jag kan därmed inte 
avgöra könet på den större hackspetten.

Hackspetten sitter högt uppe i en smal stackare till tall och är fullt upptagen 
med att fixa rum i stammen. Vi utgör väl inte något direkt hot, så den 
fortsätter med sitt medan vi står kvar. Tittar och pratar.

Större hackspett och nötväcka är livskraftiga arter i Sverige. Men de växter, 
djur och svampar som inte är lika vanliga delas in i tre nivåer av hotade 
arter: de sårbara, de starkt hotade och de akut hotade. De hotade arterna i 
sin tur finns med på den så kallade rödlistan. Där samlas alla arter i Sverige 
som antingen är missgynnade, hotade eller försvunna. Rödlistan 
sammanställs av Artdatabanken och fastställs av Naturvårdsverket, som är 
den ansvariga myndigheten.

Bo Törnquist vinkar ibland till sig mig och visar något han säger är en 
signalart. Signalarter är som namnet antyder, arter vilka signalerar för att här 
kan finnas sällsynta arter. Man kan se dem som indikatorer på att ett område 
har höga naturvärden. Själva signalarterna kan också vara rödlistade men 
inte nödvändigtvis. Det är alltså sådana signalarter vi letar efter, eller Bo 
Törnquist letar och jag försöker hänga på så gott det går. Blåmossa, spår 
efter reliktbock och blodticka är några av de andra signalarter vi ser under 
inventeringen. Reliktbocken är en liten skalbagge vars framfart särskiljs 
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genom små, små runda hål i barken på gamla levande tallar och anses vara 
en indikator på gammal naturskog. Reliktbocken är ganska ovanlig och 
enligt rödlistan en sårbar art. Vedtrappsmossa är en annan hotad art Bo 
Törnquist hittar. Den växer på en gammal tall som har fallit omkull och 
ligger utsträckt bland löv och lera på marken.

– Det var många år sedan jag såg så här många gamla tallar i ett område av 
den här storleken. Och talltickor är det väldigt ovanligt att vi ser mer än en 
eller två under en inventering, säger han när vi senare är på väg hemåt.

 Talltickan är en svamp som växer på gamla tallar. Den räknas av 
Skogsstyrelsen som en signalart. Under de fyra timmar vi är ute i skogen ser 
vi kanske sex-sju stycken. Tickor är sådana där svampar som ofta ser ut som 
en frisbee som blivit kastad och borrat sig in i trädstammen och fastnat. 
Förutom talltickor ser vi blodticka, granticka och grovticka. Jag får lära mig 
att svampen ofta är döpt efter trädet den växer på. Efter en stund får jag
triumfera när Bo Törnquist frågar mig vad jag tror att svampen som sitter 
på en björk heter.

Bo Törnquist säger att han kommer att klassa området som en 
nyckelbiotop. Detta innebär att Nacka kommun blir rekommenderade att 
inte bygga här. I praktiken kan de bygga ändå. Att ett område blir klassat 
som nyckelbiotop ger i princip inget lagligt skydd, Skogsstyrelsen kan inte 
tvinga kommunen till ett biotopskydd om de anser att samhällsnyttan att 
avverka skogen väger tyngre än naturvärdet. Biotopskydd av ett område 
innebär att Skogsstyrelsen kan gå in och köpa loss marken från dess ägare 
om den har blivit klassad som nyckelbiotop. Man kan säga att biotopskydd 
är som ett mindre naturreservat. Markägaren får då betalt för att inte röra 
skogen till förmån för skyddsvärda arter.

Högstubbar ser vi några stycken, det är träd som har gått av. Många 
gånger för att de är döda eller ruttna inuti och inte klarar av yttre 
påfrestningar, exempelvis kraftiga oväder. Själva kronan ligger nedanför i ett 
förruttnelsestadium som varierar beroende på hur länge sedan den föll av. 
Dessa högstubbar är ofta väldigt rika på insekter. Många insekter lever ju
som sagt på död ved. Högstubbar ses därför som en indikation på en hög 
biologisk mångfald.

– Förr skulle alla döda träddelar bort så fort som möjligt för att förhindra 
angrepp av skadeinsekter på skogen. Numera ska sådant lämnas kvar. 
Skogsstyrelsen har bidragit med mycket pengar till både det ena och det 
andra som i dag skulle ses som ett nederlag för miljömålen, konstaterar han. 

Nya kunskaper kring naturvård och biodiversitet har förvärvats de senaste 
25 åren.

Bo Törnquist säger att det har skett en stor förändring sedan början på 
nittiotalet då medvetenheten kring biologisk mångfald spred sig på riktigt. 
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Tidigare var Skogsstyrelsens (då Skogsvårdsstyrelsen) uppgift främst att 
kontrollera att markägarna följde skogsvårdslagen när det gällde återväxt av 
skog vid så kallade slutavverkningar, när man avverkar all skog i ett område. 
Dikningsplaner var ytterligare en uppgift som Skogsstyrelsen hade. De 
kunde ge bidrag till markägare som ville dika och torrlägga försumpade 
områden för att öka produktionen. Mycket har förändrats. I dag är det 
dikningsförbud i Sverige på grund av sumpskogarnas naturvärden.

– Förr var man ju kompis med skogsägarna, riktigt så ser det inte ut i dag, 
säger han. Man får tyvärr många fiender. Vissa tycker att vi som utför 
sådana här inventeringar bara kommer och förstör.

Han berättar att det inte är många som förmår hålla på med jobbet 
eftersom de anställda ofta får mycket skäll. Han tror att man för att orka 
måste ha ett genuint intresse för naturen och se det viktiga i sitt arbete.

Och jag märker att han verkligen trivs i den här miljön. Jag förstår honom. 
Det märks också att han tar sitt arbete på stort allvar. Han är noggrann och 
gör flera avstickare för att han tycker sig se någon ovanlig svamp 
någonstans. Efter ett tag kommer han tillbaka, skakar på huvudet och 
konstaterar att den inte var något utöver det vanliga. Men vi ser trots allt 
ovanligt många signalarter och gamla träd den här dagen.

– Det vore synd att hugga ner sådan här gammal och varierande natur. Och 
de som bor här i närheten vill säkert inte ha hit några nybyggen, säger han 
och påpekar vikten av tätortsnära skog för människors välbefinnande.

Om nu skogen får står kvar i detta nyss nyckelbiotopsklassade område, 
beror på vad Nacka kommun anser bäst för samhället. På den ena sidan 
finns en skog som rymmer både höga naturvärden och en säker tillflyktsort 
för de människor som bor i närheten. På den andra finns argumenten om 
vad ett bygge skulle kunna göra för bostadsbristen och de ekonomiska 
vinsterna i kommunen. 
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Biologisk mångfald – mer än bara artrikedom
Det är inte bara ett stort antal arter som är viktigt när vi pratar om 
biologisk mångfald. Både genvariation och ekosystemens mångfald 
räknas in i begreppet.
Vi behöver naturen och dess mångfald för att må bra. Att kunna vistas 
i en vacker och omväxlande natur ger inspiration och välbefinnande. 

Att säkra den biologiska mångfalden i Sverige är, enligt de flesta, mycket 
viktigt. Argumenten är av ekonomisk karaktär såväl som de är etiska och 
estetiska. 

Ett begrepp med flera betydelser

En hög artrikedom är för många synonymt med biologisk mångfald, men 
sanningen är att artrikedomen bara är en del av begreppet. Biologisk 
mångfald, eller biodiversitet, innefattar en mångfald av arter men också den 
genetiska mångfalden inom och mellan arter. Alltså, det behövs inte bara ett 
stort antal arter för att ett område ska sägas ha en hög biologisk mångfald,
utan här krävs också att individerna är genetiskt olika varandra. Ett exempel 
på dålig variation av gener är den svenska vargstammen, som ju lider av 
inavel. Den genetiska mångfalden är för liten. Områden med hög biologisk 
mångfald ska också innehålla varierande miljöer, exempelvis sjöar och 
vattendrag, våtmarker, skog och odlad mark. Det vill säga en mångfald av 
ekosystem.

Betydelsefull för avslappning och hälsa

Att vi i Sverige värnar om den biologiska mångfalden är viktigt av flera
anledningar. De ekonomiska argumenten har länge setts som de tunga, 
försvarbara argumenten för att bevara biodiversiteten, men på senare år har 
även de estetiska och sociala värdena lyfts fram. Vikten av att ha skogen 
runt knuten, att kunna komma ut i naturen inte långt ifrån hemmet, anses 
numera vara mycket betydelsefullt för människors rekreation och hälsa. En 
skog med hög biologisk mångfald ger möjlighet att komma ifrån den 
stressiga vardagen och upptäcka njutningen i att befinna sig mitt i naturens 
mångskiftande skönhet. 

Det finns, som sagt, också ekonomiska skäl till att behålla mångfalden. 
Många av naturens så kallade ekosystemtjänster är kopplade till 
biodiversiteten. Ekosystemtjänster är viktiga processer som naturen själv 
sköter om och som inte kostar någonting. Ett exempel är pollinerare – ett 
stort antal insekter som tar hand om pollineringen av både vilt växande 
blommor och träd, men också den viktiga pollineringen av våra odlade 
livsmedel. Två tredjedelar av världens grödor behöver pollinerarnas hjälp. 
Utan denna tjänst skulle det vara oerhört svårt att odla över huvud taget. 
Många insekter är specialister och är anpassade för en särskild sorts gröda, 
därför låter det heller inte så konstigt att det till exempel finns 285 arter av 
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bin, bara i Sverige. Andra ekosystemtjänster är naturlig insektsbekämpning, 
plantering av träd, nedbrytning av organiskt material och luftrening. Dessa 
tjänster utförs av bland annat fåglar, mikroorganismer och träd.

Hoten mot många arter och ekosystem drabbar dessa tjänster. Flera företag 
i Sverige har också de senaste åren satsat på så kallad ekoturism. Resor 
arrangeras till fjäll och skogar för en naturupplevelse. Björnmöten i 
Hälsinglands skogar och kanotsafari med fågelskådning är ett par av de 
aktiviteter som finns att välja på. 

Den biologiska mångfalden, argumenterar många, är också viktig ur ett 
etiskt perspektiv. Alla arter har rätt att leva, oavsett om de är av ”nytta” för 
oss människor eller inte.

Hoten och insatserna

Den biologiska mångfalden minskar i Sverige och en av de stora orsakerna 
är skogsindustrins frammarsch. Vi avverkar gammal skog, rik på död ved 
och många olika trädsorter. Här i Sverige försöker vi nu efterleva en hållbar 
skogsavverkning med bland annat nyplantering och genom att låta gamla 
träd och så kallade nyckelbiotoper vara kvar. Frivilliga avsättningar från 
skogsägare är en viktig del. Men trots insatserna ser prognosen för att i tid 
hålla riksdagens miljömål, om att säkra ett rikt växt- och djurliv, mörk ut.

Många insektsarter lever på död ved i skogarna och den homogena odlingen 
av främst ung granskog har gjort att många av dem har svårt att överleva. I 
Sverige är i dag nära 2000 arter hotade av utrotning.

Sverige arbetar för att minska förlusten av den biologiska mångfalden bland 
annat med hjälp av olika åtgärdsprogram. De tas fram i samarbete med 
bland annat länsstyrelserna, Artdatabanken och Naturvårdsverket. 
Åtgärdsprogrammen innehåller både konkreta åtgärder och en 
finansieringsplan. Ett känt exempel är åtgärdsprogrammet för den vitryggiga 
hackspetten.

En av de vanligaste metoderna för att bevara den biologiska mångfalden i 
Sverige är att skydda områden med höga naturvärden från störningar. Att 
bilda nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är sådana 
insatser.
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Oenighet kring åtgärder vid miljöbrott
I dag kan du bryta mot lagen när du hugger ner skog – utan påföljder. 
Trots att en fjärdedel av skogsavverkningarna brister i miljöhänsyn är 
det omöjligt att bli straffad. Vad som ska göras åt problemen är 
omtvistat.
När skogsägare ska avverka delar av sina tillgångar finns det regler för vad 
som får huggas ner och inte. Markägare måste till exempel lämna kvar gamla 
träd och död ved lite varstans så att de växt- och djurarter som bor i skogen 
kan överleva. I dag finns inga konsekvenser för dem som struntar i miljön. 

Svenska Naturskyddsföreningen vill att det ska göras möjligt att straffa dem 
som brister i hänsynen.

– Vi vill se sanktioner av något slag för dem som bryter mot lagen, säger
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Jag kan tänka mig 
något som liknar systemet med p-böter, som går att dela ut ganska lätt när 
skogsägare eller skogsbolag struntar i miljöhänsyn.

Regeringen däremot poängterar vikten av en dialog mellan skogsägare och 
naturintressen. Tora Leifland Holmström, politiskt sakkunnig på 
jordbruksdepartementet säger att det är viktigt att öka medvetenheten hos
markägarna.

– Om vi ska börja bötfälla folk så måste vi veta att det finns ett uppsåt, 
förklarar hon. Vi tror ju inte att folk bara struntar i miljön, utan det är 
brister i kommunikationen helt enkelt.

En stor del av den biologiska mångfalden i Sverige finns just i skogarna.
Många insekter, mossor och fåglar är beroende av särskilda trädarter och 
ruttet trä för att kunna leva vidare. Vid avverkning av skog är det därför 
viktigt att lämna kvar områden med höga naturvärden. Sådana som 
innehåller varierade miljöer och hög artrikedom. 

Johnny de Jong är forskare på Centrum för biologisk mångfald (CBM) och 
tycker i princip att det är bra med bötesstraff. Men han ser andra 
möjligheter att få bukt med problemen.

– Ibland kommer man längre med uppmuntran. Positiva styrmedel, i form 
av exempelvis skattelättnader för dem som har en bra naturvårdsplan, kan 
vara en lösning, säger han.

Men inte alla är nöjda med ett sådant förslag:

– Det vore lika dumt som att ge belöningar till dem som håller 
hastighetsbegränsningarna. Att följa lagen borde ju vara en självklarhet, 
säger Mikael Karlsson.

De flesta är ense om att lagen ska följas men vad som ska göras åt 
problemet finns det flera förslag på. Regeringen, med Skogsstyrelsen som 
verkställande myndighet, kommer även i fortsättningen jobba för bättre 
kommunikation mellan markägare, entreprenörer och de normgivande 
myndigheterna. Att medvetenheten ökar för vad som är tillåtet och inte är 
också en viktig del av arbetet för att minska brotten mot skogsvårdslagen. 



Daniella Bergman
c-projekt i journalistik, Vt. 2007

11

Det statligt ägda Svea skog, som tidigare blivit kritiserat för otillräcklig 
miljöhänsyn, har i en ny granskning fått höga betyg för naturhänsynen vid 
skogsavverkningar. Svea skogs chef för miljö och socialt ansvar, Olof 
Johansson, säger att ett av skogsbolagens viktigaste ansvarsområden för en 
levande skog är att avsätta större områden för naturhänsyn. Han tror att de 
största problemen i dag ligger hos de enskilda skogsägarna och inte hos 
bolagen.

Olof Johansson anser att en stor del av den nödvändiga rådgivningen fattas, 
och säger att okunnigheten hos skogsägarna gör att fel områden avsätts för 
naturvård.

– Det behövs mer rådgivning och den behövs på en lägre nivå. 
Skogsägare behöver få en personlig naturvårdsplan efter sin egen mark. 
Men det är arbetskrävande och kräver en aktiv lokal skogsstyrelse, säger 
han.
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Fakta: Fredrik Sjöberg

 Fredrik Sjöberg är 48 år.

 Bor på Runmarö i Stockholms skärgård.

 Är kulturskribent, författare, biolog och flugsamlare.

 Har skrivit 10 böcker, bland annat ”Artrikedomar” från 1998 och 
den Augustnominerade ”Flugfällan” från 2004.

”Varje nytt reservat är ett nederlag”

Fredrik Sjöberg brinner för naturens mångfald, men kallar sig inte 
miljöintresserad. Han är författare och har så länge han kan minnas 
samlat insekter. Under en period försökte han fly undan sina forna 
intressen men numera ler han åt att ha hamnat där han en gång 
började.

Fredrik Sjöberg har blivit kallad för ”Natursveriges mest hatade man”. Det 
hela började med en rapport vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där 
han granskade den svenska bevarandebiologin. Rapporten ”Verkligheten på 
hotlistan?” publicerades 1993. Fredrik Sjöberg hade kommit fram till att 
hoten mot den biologiska mångfalden överdrivits. I och med detta vände sig 
många av hans tidigare vänner inom miljörörelsen emot honom. Samtidigt 
fick han många nya, om än oönskade, inom skogsindustrin.

– Många tror att hoten mot miljön är så allvarliga att de inte kan överdrivas, 
men det är precis vad till exempel Naturvårdsverket gjorde på 1990-talet. 
Att jämställa förlusten av biologisk mångfald i Sverige med utarmningen av 
regnskogens biodiversitet är farligt.

När vi träffas i Stockholms stadsteaters replokal är Fredrik Sjöberg mitt 
uppe i repetitionerna av den egenskrivna pjäsen ”Insektsgalan” som i vår 
spelas på Klara soppteater. Det är drygt tre veckor till premiären och 
nervositeten har inte satt in än.

– Jag är mest spänd på att se hur det blir, jag har inte riktigt bestämt vad jag 
ska säga än, avslöjar han.

Fredrik Sjöberg spelar själv rollen som den förklarande experten. En 
människoroll bland läderbaggar och bärfisar på insekternas egen Oscarsgala. 
En gestalt skapad av och för flugsamlaren och biologen Fredrik Sjöberg.

Han sitter i en soffa och pillar med en snusdosa, skalar tålmodigt bort allt 
papper som sitter runt om tills endast den matta plasten syns. Han lägger 
det ena benet över det andra och säger allvarligt att han brinner för frågor
som rör biologisk mångfald, men påpekar att hoten mot mångfalden inte är 
lika stora som många tror. Han tycker att medierna har hjälpt till att göra 
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bilden alldeles för svart eller vit. Ett exempel är rapporteringen om 
regnskogsskövlingen i termer av ”fotbollsplaner per sekund” . 

– Man kan heller inte jämföra Sverige med tropiska regnskogsområden. Här 
i Sverige har vi inga endemiska arter. Jämför det med Madagaskar där en 
tredjedel av arterna är endemiska, det vill säga de lever ingen annanstans än 
just där. 

Detta var precis vad miljörörelsen gjorde. De drog paralleller mellan klätt, 
en ört som växer i rågåkrar och är mycket sällsynt här i Sverige, och vit 
noshörning, en art som är nära utrotning i världen.

– Om vi utrotar en art här i Sverige kan vi oftast plantera in den igen 
eftersom den förmodligen finns på något annat håll i världen. På 1800-talet 
var bävern utrotad i Sverige, och på 1970-talet fanns en varg i Skandinavien.

Insektsgalan är Fredrik Sjöbergs debut som pjäsförfattare, men skrivit 
har han gjort länge. Bland annat den Augustnominerade boken ”Flugfällan”
från 2004. Den handlar till stor del om hans eget samlande av blomflugor 
på Runmarö där han bor. Boken har varit svår att kategoriplacera för både 
recensenter och bokhandlare. När Fredrik Sjöberg därför fick frågan om 
vilken genre, fack- eller skönlitteratur, han ville medverka i till nomineringen 
för Augustpriset så var valet inte helt lätt.

– Efter att ha funderat en stund så sa jag, ”Äh, jag tar fack”. Man ville ju 
inte behöva tävla mot någon Klas Östergren eller Kerstin Ekman, säger han 
och skrattar.

Tack vare svårigheterna bokhandlarna fick med att placera Flugfällan i ett 
fack hamnade boken oftast i skylfönstret i stället. Till Fredrik Sjöbergs 
belåtenhet.

– Det är den enda bok jag skrivit som har fått ett eget liv, säger han. Den 
säljer fortfarande bra och ska översättas till flera språk.

Fredrik Sjöbergs intresse för naturen väcktes redan i barndomen. Så länge 
han kan minnas har han samlat insekter och som tioåring gick han med i 
föreningen Fältbiologerna.

– De var som en andra familj, vi åkte på olika läger. Det var en 
umgängesklubb. Många av mina vänner är gamla fältbiologer, ja till och med 
min fru är det.

Han studerade biologi i Lund, men hoppade av innan examen. Flyttade till 
Stockholm, försökte skriva skönlitteratur och ville inte kännas vid biologin. 
I slutet av 1980-talet började han ändå skriva om miljöfrågor.

Numera kallar han sig inte miljöintresserad utan naturintresserad. Men 
intresset för biologisk mångfald finns kvar. Han tror däremot inte att 
lösningen står att finna i naturreservatsbildning.
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– Naturreservat är en nödlösning och varje nytt reservat är ett nederlag. Vi 
måste istället eftersträva en generell naturhänsyn. Problemet är att vi tänker 
oss all brukad mark som förstörd, det är inte sant. Den biologiska 
mångfalden klarar av störningar.

Fredrik Sjöberg anser att faran med för många naturreservat kan bli att man 
struntar i resterande områden, de som inte är skyddade. Dessa marker 
riskerar då att överexploateras.

– Satsar man för hårt på reservaten så lämnar man återstoden åt 
marknadskrafterna och resten av skogen blir till ett jävla rapsfält - utan 
mångfald. 

Han tror att en av anledningarna till att naturreservaten har slagit igenom så 
stort är att de är enkla att göra statistik över. Han säger att de tilltalar 
politiker eftersom de är så lätta att mäta och därmed få resultat.

– Jag förstår varför det görs, men man gör det lätt för sig. Det vore 
hållbarare att bruka landskapet men satsa på att behålla mångfalden, säger 
han.

Det är rätt mycket folk i foajén. Prat och dova dunsar av möbler som 
flyttas. Efter en stund kommer en kvinna fram till soffgruppen där vi sitter. 
Fredrik Sjöberg ska skriva på kontrakt för pjäsen. De börjar småprata och 
Helge Skoog, som är både en av skådespelarna och regissör för 
Insektsgalan, kommer gående mot oss. Kvinnan verkar vara någon som 
håller i trådarna på teatern. Plötsligt märker Fredrik Sjöberg att det på ett 
ställe i kontraktet står fel namn: Sjögren istället för Sjöberg. 

– Vad är det här? nästan skriker han. Spelat upprörd.

Han börjar berätta en historia om när Dagens nyheter hade råkat publicera 
en av hans artiklar med fel namn en gång. Det hela hade slutat med att han 
hade bett redaktören att fara åt helvete. Helge Skoog verkar road av 
berättelsen och kvinnan lite nervös.

– Om det står Sjögren i något program på premiären, då kommer inte jag! 

När vi börjar prata om varför biodiversiteten här i Sverige bör bevaras säger 
han att de sociala skälen överväger. Han tycker att det är synd att de ofta har 
blivit nedvärderade till förmån för andra argument, och att själva nöjet med 
att gå runt i en skog eller någon annan natur är skäl nog att bevara den.

Fredrik Sjöberg ler när han pratar om naturen och sitt eget, lite speciella 
intresse, att samla blomflugor hemma på Runmarö. Att vistas i naturen 
beskriver han som själslig njutning och han samlar flugor för att det är 
roligt.
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Fredrik Sjöberg tror att en av anledningarna till ryktet om honom som 
miljömotståndare till stor del beror på att han är optimist. Han vägrar tro att 
det är för sent. 

– Mycket har ändå gjorts som visar att vi kan rädda biodiversiteten. Jag ser 
numera havsörnar varje dag där jag bor. Det skulle man aldrig kunnat tro 
för 30 år sedan, säger han.

Skrämseltaktik kallar han mycket av de dystra rapporterna kring miljöhoten.
Fredrik Sjöberg har en idé om att många pessimister har samlats i 
miljörörelsen och att vi därför ofta får domedagsprofetior i stället för 
konkreta förslag om lösningar på problemen.

– Det är klart att folk slutar bry sig om de dag efter dag får läsa att det redan 
är kört. Då är det ju bara att skita i allt och gå ut på krogen, säger han och 
rycker på axlarna.

Fredrik Sjöberg ser hellre en medierapportering som ger en realistisk syn på 
problemen. Och han eftersöker som han uttrycker det ”en intellektuell 
debatt utan alla överdrifter som präglar dagens rapportering”. 

I över 20 år har Fredrik Sjöberg försörjt sig på skrivandet och han visste 
redan tidigt att han ville leva av pennan. Redan 1976, 17 år gammal, skrev 
han sin första artikel i Västervikstidningen. Elverket, ”dom jävlarna”, hade 
fällt en 500 år gammal ek. 

Att han nu skriver både kulturartiklar, böcker och naturvetenskapligt 
material ser han som lustfyllt, men så har det inte alltid varit. Efter att ha 
tröttnat på miljöfrågorna övergick han till att skriva kultur och skönlitterärt. 
Numera försöker han kombinera biologin med en konstnärlig strävan och 
är glad åt att ha prickat in en genre som ingen riktigt kan säga vad det är.

Fredrik Sjöberg sitter nu alltså i en soffa i Stockholms stadsteaters lokaler.
Han har hela dagen repeterat en pjäs som handlar om insekter och kan inte 
låta bli att le åt att han ändå, trots försök att undkomma det, nu har kommit 
tillbaka dit där det en gång började. Till insekterna och intresset för naturens 
enorma mångfald av arter. 
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Arbetsrapport
Ämnesvalet:

Jag valde att skriva om den biologiska mångfalden i Sverige, dels för att jag 
inte tycker att ämnet har belysts över huvud taget i dagspressen, men också 
för att jag anser att den biologiska mångfalden är ett tema som är viktigt att 
ta upp till diskussion. Frågor rörande biodiversitet har återkommit i de flesta 
av utbildningens naturvetenskapliga kurser och, har det visat sig, många 
aktuella miljöfrågor och samhällsaspekter kan faktiskt kopplas till just 
biologisk mångfald.

Syfte och tänkt publicering:

Tanken med arbetet är att de som läser artiklarna ska få en bredare bild av 
vad biologisk mångfald egentligen är och varför vi bör bevara den. 
Reportaget och personporträttet tycker jag passar att sitta och läsa i lugn 
och ro vid söndagsfrukosten. Min förhoppning är att personer som 
egentligen inte är insatta i frågan ska kunna läsa och få ut någonting av
texterna. Den första faktatexten tycker jag kompletterar de båda feature-
artiklarna med nödvändig information om hur läget ser ut i dag i landet. 
Den andra faktaartikeln får ta upp det som de andra texterna inte kan, 
problemen med lagstiftningen och vad som i nuläget görs/inte görs på 
regeringsnivå. Jag tror att projektet skulle passa för publicering i en 
dagstidning exempelvis Svenska Dagbladet.

Research:

Jag har gjort en del research angående hur vi i dag arbetar med biologisk 
mångfald i Sverige. Det har varit mycket letande på olika infosajter och 
hemsidor på Internet. Jag har också haft kontakt med flera personer på 
Naturvårdsverket som hjälpt mig att hitta rapporter och fakta som har gett 
en bra bakgrund faktamässigt. Till personporträttet gjorde jag research kring 
Fredrik Sjöberg och vad som har skrivits om honom tidigare. Jag läste även 
ett par av hans böcker, och några andra skrifter inför mötet.

Jag visste när jag började att det var väldigt vanligt att man brast i 
miljöhänsyn vid en fjärdedel av alla skogsavverkningar. När jag försökte 
göra research på hur domarna eller åtalen mot dessa såg ut så insåg jag att 
det inte finns några domar, ingen döms för dessa brott! Där började arbetet 
med den andra faktaartikeln.
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Vinkling, form och gestaltning:

Jag har försökt skapa en form på arbetet som visar på den biologiska 
mångfaldens mångfald. Etiska, sociala och ekonomiska skäl till att 
biodiversiteten är viktig är en vinkling jag har valt. Jag har lagt tyngden på 
de människor som jobbar för att säkra den biologiska mångfalden. En 
självklarhet i arbetet var en faktaartikel som svara på frågorna: vad är 
biologisk mångfald, varför är den viktig, vilka är hoten och finns det en 
lösning? Reportaget var också från första början en självklar form att 
beskriva hur man arbetar med biologisk mångfald i Sverige. Min handledare 
tyckte att jag skulle passa på att prata med Fredrik Sjöberg för att få lite 
info. När jag sedan hört och läst en del om honom så tyckte jag att det vore 
kul att göra ett personporträtt. Han är ju en man med många och 
kontroversiella åsikter i ämnet.  

Etiska dilemman:

Jag har inte direkt stött på några etiska dilemman, ja det skulle i sådana fall 
vara att jag inte ville skriva för mycket om Fredrik Sjöbergs böcker eller 
pjäsen, med risk för att det skulle kunna uppfattas som reklam. I faktatext 
två tyckte jag det var viktigt att också få med skogsbolagens åsikter.

Citatkoll:

Jag mejlade de personer som kommit till tals i artiklarna. Till 
personporträttet och reportaget skickade jag hela artikeln. Det kändes 
schystast att låta dem läsa citaten i sitt sammanhang. De personer som 
framträder i faktaartikeln fick bara sina citat.
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