
Kalkyl för skogbruk respektive naturturism i Hornsö ekopark 
 

Hornsö ekopark omfattar totalt 9 242 hektar.  

Av den ytan utgör produktiv skogsmark 8 233 hektar, som fördelas på följande vis. 
 

Befintliga naturreservat 906 hektar 11 procent 

Naturskogar (orört och skötsel) 3 293 hektar 40 procent 

Produktionsskogar (förstärkt hänsyn) 4 034 hektar 49 procent 

 

Med hjälp av Sveaskogs årsredovisningar för åren 2014 till 2018 har bolaget nettointäkter från egen 

skog uppskattats till runt 3 700 miljoner kronor årligen. Intäkten har sedan fördelats på innehavet av 

brukad produktiv skogsmark, som under dessa år uppgick till drygt 2,6 miljoner hektar. Sveaskogs 

årsredovisningar visar levererade volymer från egen skog plus inköp från andra skogsägare (fältinköp) 

och import. Bolagets nettoomsättning i kronor redovisas däremot som helhet, vilket innebär att 

dessa tre råvarukällor plus eventuella andra intäkter inte särredovisas. Utifrån årsredovisningarna är 

det inte heller möjligt att ta hänsyn till skilda geografiska förutsättningar inom Sverige. Sveaskog 

torde ha mer precisa siffror, men har valt att inte besvara tidigare mejl med frågor kring detta. 
 

Sveaskogs årsredovisningar presenterar även siffror för skatt och utdelning till staten för den aktuella 

tidsperioden 2014 till 2018. 

 

För den jämförande kalkylen mellan skogsbruk och naturturism har följande nyckeltal använts. 
 

Uppskattad nettoomsättning från egen skog 1 416 kronor per hektar och år 

Uppskattad utdelning och skatt från egen skog 282 kronor per hektar och år 

 

Att avsätta Horsnö ekopark har inneburit förlorade intäkter för Sveaskog och därmed med lägre skatt 

och avkastning till staten som ägare. Sveaskogs förlust för ekoparkens naturskogar och i en eventuell 

framtid även produktionsskogar kan därför beräknas på följande vis. 
 

Typ av skog Yta Sveaskogs kostnad per år Kostnad sedan 2004 

Naturskogar 3 293 hektar 4 662 888 SEK 69 943 320 SEK 

Produktionsskogar 4 034 hektar 5 712 144 SEK  

 

På samma sätt kan statens minskade intäkter i form av skatt och utdelning för ekoparkens 

naturskogar och i en eventuell framtid även produktionsskogar beräknas på följande vis. 
 

Typ av skog Yta Statens kostnad per år Kostnad sedan 2004 

Naturskogar 3 293 hektar 928 626 SEK 13 929 390 SEK 

Produktionsskogar 4 034 hektar 1 137 588 SEK  

 

 

 

 

 

 

 



För beräkningen av värdet på gästnätter i närområdet för Hornsö ekopark har följande underlag 

använts. Siffrorna kommer från IBIS 2014 och Turismens årsbokslut 2018. Båda från Tillväxtverket. 

Som jämförelse har även konsumtionen för tre personer på besök under två dygn i området räknats 

samman. Dessa utgifter inkluderade logi, måltider, inköp av livsmedel, karta, bensin och hyrbil 
 

 Totalt I ekoparkens närområde 

Konsumtion per gästnatt (IBIS 2014) 1 085 SEK  

Andel utländska besökare 40 %  

Momsintäkter från utländska besökare 13,74 %  

Eget besök i augusti 2019 968 SEK 648 SEK (67 %) 

 

En summering av naturturismens ekonomiska värden för tre scenarier blir då som följer.  
 

Gästnätter Totalt Närområde (67 %) Moms utländska besök 

20 000 21 700 000 SEK 14 539 000 SEK 1 192 632 SEK 

35 000 37 975 000 SEK 25 443 250 SEK 2 087 106 SEK 

50 000 54 250 000 SEK 36 347 500 SEK 2 981 580 SEK 

 

Slutsatser: 

 20 000 gästnätter kompensera med andra ord statens förlust om resterande areal 

produktionsskog omvandlas till resurs för naturturism. 

 35 000 gästnätter skapar intäkter till staten som motsvarar ett tidigare skogsbruk i hela 

ekoparken. Det vill säga brytpunkten för när staten tjänar lika mycket pengar på naturturism 

som ett aktivt skogsbruk på totalt 8 233 hektar. 

 50 000 gästnätter (något färre än gästnätter i närområdet till Tivedens nationalpark) innebär 

att staten årligen tjänar en miljon kronor mer jämfört med vanligt skogsbruk i Hornsö 

ekopark. Den stora vinsten är dock att naturturismen då skapar ekonomiska värden på drygt 

30 miljoner kronor mer jämfört med dagens förvaltningsmodell av ekoparken.  
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