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Förord

Trycket på skogen är hårt och träråvaran behövs i flera delar av klimatomställningen. Samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i djup kris.
Att intensifiera produktionen av skogsråvara för att lösa klimatkrisen är en
återvändsgränd som riskerar att leda till större utsläpp och ett ökat hot mot
skogens arter. Det visar den här rapporten.
Istället måste krisen för den biologiska mångfalden och klimatkrisen
lösas samtidigt, och lösningar för den ena får inte förvärra den andra. För att
klara mål om stärkt biologisk mångfald i skogen behöver mer skog skyddas
och brukningsmetoderna ändras. Nyttjandet av skogen måste ske inom naturens gränser och på ett sätt som leder till att mer kol lagras i ekosystemen
jämfört med idag. Samtidigt kan det ge en klimatnytta att använda skogens
råvara för att sänka utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att ersätta
produkter med stor klimatpåverkan.
Men är det möjligt att genomföra alla dessa åtgärder på samma gång?
Svaret är ja. I den här rapporten visar vi att det går att slå alla dessa flugor i
en smäll.

Johanna Sandahl
ordförande i Naturskyddsföreningen
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Inledning

1
6

Skogarna är hem för en stor del av världens
marklevande arter. Men den biologiska
mångfalden är hotad både i Sverige och internationellt. För att klara mål om stärkt
biologisk mångfald i den svenska skogen
behöver mer skog skyddas och brukningsmetoder ändras.
Skogens roll i klimatarbetet och klimatets påverkan på skogsekosystemen är en
komplex och omdiskuterad fråga. Här
ryms både möjligheter och fallgropar, och
inte minst målkonflikter mellan olika aktörsgrupper och värderingar. Den här rapporten syftar till att belysa kopplingen
mellan skogen och klimatet, och ge förslag
på styrmedel för att gynna ett hållbart
nyttjande av skogen och dess råvara.
Kraftigt förenklat handlar klimatfrågan
om två saker – fossilt kol och biogent kol.
Det fossila kolet finns i lager som tar miljoner år att återbilda. Utan störningar är
dessa lager av olja, kol och gas i berggrunden i praktiken permanenta. Utvinning
och förbränning av fossila bränslen ökar
därför koldioxidhalten i atmosfären och
kolet som finns i omlopp i biosfären permanent. Det biogena kolet finns lagrat i
växtlighet och mark och cirkulerar i kortare kretslopp – allt från timmar till tusentals år.
För att bromsa den globala uppvärmningen och nå klimatmålen är det viktigast att upphöra med förbränning av fossilt
kol för att inte tillföra mer fossilt kol till atmosfären och biosfären. Dessutom måste
förlust av ekosystem med stora kolförråd
upphöra. Men det räcker inte. Redan idag är
koldioxidhalten i atmosfären så kraftigt
förhöjd att den behöver minska för att långsiktigt stabilisera jordens klimat. Vi behöver därför binda och lagra in mer kol i de
biogena kolförråden genom så kallade naturbaserade klimatlösningar – det vill säga
i växtlighet genom fotosyntes. Men vi behöver också använda en del av den biomassa som fotosyntesen skapar för att förse
oss med råvaror och energi, som bland

annat kan ersätta fossil energi och råvaror
med stor klimatpåverkan.
Vid sidan av klimatkrisen är förlusten
av biologisk mångfald en lika allvarlig kris.
De två kriserna behöver lösas tillsammans,
och lösningar för den ena får inte förvärra
den andra. De naturbaserade klimatlösningarna möjliggör synergier i arbetet mot
de båda kriserna, och i synnerhet i skogsekosystemen, både i Sverige och globalt. I
Sverige finns mycket stora kolförråd i skogens träd och i marken samt betydande
kolförråd i död ved och virkesprodukter.
Det finns en stor outnyttjad potential att
öka dessa kolförråd, vilket gynnar klimatarbetet, och att göra det på ett sätt som
samtidigt stärker biologisk mångfald.
I dagsläget hotas den svenska skogens
många värden och dess biologiska mångfald framför allt av ett intensivt brukande,
som även leder till förlust av viktiga kolförråd. Om klimatkrisen förvärras ytterligare
och leder till två graders uppvärmning
eller mer, kommer en allt mindre del av
ekosystemen och arterna att hinna eller ha
möjlighet att anpassa sig till snabbt förändrade livsvillkor. Förutom skadliga konsekvenser på biologisk mångfald varnar
forskare för att en snabbt eskalerande klimatkris kan leda till dominoeffekter – exempelvis skogsbränder som har sin grund i
klimatrelaterad torka eller ökade angrepp
av skadeinsekter. Om skogarnas kolförråd
brinner upp leder det dessutom till ytterligare utsläpp. Ett hållbart och klimatanpassat skogsbruk är därmed en omistlig del av
klimatpolitiken.
Sambandet mellan skogsbruk och klimatpåverkan är komplext, och beror i hög
grad på hur skogen brukas, vad skogens
produkter används till, och hur man räknar
på klimatnytta. Skogsbruket och dess produkter i en så kallad bioekonomi kan under
rätt förutsättningar och lagstiftning bidra
till en klimatomställning. Men en bioekonomi som upprätthåller ett ohållbart nyttjande av skogen, korta produktlivscykler
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och där användningen inte relateras till
miljöpåverkan av produkterna de ersätter,
riskerar att inte ge den klimatnytta som
förväntas och dessutom förvärra situationen för biologisk mångfald i skogen.
Den här rapporten visar på möjligheterna
att gynna klimat och biologisk mångfald
genom ett mer hållbart skogsbruk i Sverige
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och i nyttjandet av skogens råvaror. Det
handlar om att slå tre flugor i en smäll eftersom bättre brukande gynnar biologisk
mångfald, som leder till större resiliens i
skogslandskapet, och kan bidra till att lagra
mer kol. För att realisera potentialen behövs
effektiva styrmedel som premierar ett hållbart nyttjande av skogen och dess produkter.

Skogen och klimatkrisen

2

2.1.1 Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden; samverkande processer på den internationella arenan

Skogen är hem för många olika djur och
växter och genererar en rad ekosystemtjänster utöver att lagra kol och producera
råvaror. FN:s vetenskapliga forskarpaneler
för både klimat och biologisk mångfald
(IPCC och IPBES) varnade under åren 2018
och 2019 för att både klimat och biologisk
mångfald är akut hotade i närtid, och att
dessa hot hänger samman1. Förstörelse av
ekosystem och ohållbart brukande leder i
dagsläget till både förlust av biologisk
mångfald och stora klimatutsläpp. Redan
det rådande klimatet med en måttlig uppvärmning riskerar att bidra till en kollaps
för vissa utsatta ekosystem, exempelvis
korallrev2. Klimatkrisen och andra faktorer

som driver förlust av biologisk mångfald
flätas allt mer samman.
Klimatförändringarna har två historiska
huvudorsaker. Förbränning av fossila
bränslen står för ca 70 procent av de historiska klimatutsläppen, medan cirka 30 procent har orsakats av förändrad markanvändning genom bland annat avskogning
och dikning av våtmarker samt intensivt
jord- och skogsbruk, vilket avsevärt har
minskat ekosystemens och framför allt
skogarnas kolförråd3.
Beroende på region uppskattas kolförråden vara mellan 20–70 procent mindre
jämfört med förindustriell tid på grund av
mänsklig påverkan4 (figur 1). Marker har
omvandlats för att ge plats åt en växande
skogs- och jordbruksproduktion samt städer och infrastruktur.

Figur 1: Kolförrådens minskning jämfört med förhistorisk tid. Mörkröda områden visar stora förluster av kolförråd,
medan ljusare områden visar mindre förluster5

1. IPCC, ”Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report
on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global
response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”, 2018; ”Special
Report on Climate Change and Land”, 2018, https://www.
ipcc.ch/srccl/; IPBES, ”Summary for policymakers of the
global assessment report on biodiversity and ecosystem
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services” (IPBES, 2019).
2. IPCC, ”Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report
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on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global
response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty”.
3. Se Global Carbon Project 2018: https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/presentation.htm
4. Karl-Heinz Erb m.fl., ”Unexpectedly Large Impact of
Forest Management and Grazing on Global Vegetation
Biomass”, Nature 553, nr 7686 (2018): 73–76, https://doi.
org/10.1038/nature25138.
5. Erb m.fl.

Globalt orsakar all markanvändning i dagsläget årligen utsläpp på cirka 10–12 miljarder ton koldioxidekvivalenter, eller ungefär
25 procent av alla växthusgasutsläpp6.
Ungefär hälften av utsläppen orsakas av
förändrad markanvändning och ohållbart
skogsbruk7. En stor del av världens skogar
är hårt brukade och med reducerad förmåga
att lagra eller ta upp koldioxid.
I Parisavtalet från 2015 (artikel 5.1.) betonas vikten av att världens länder ska skydda
och öka kolförråd och kolsänkor.
Avskogningen och utarmningen av skogar
behöver minska globalt8, för att förhindra
förlust av viktiga ekosystem med stora kolförråd. Medan skogsarealen statistiskt sett
ökar globalt som en följd av trädplantagernas expansion i länder som exempelvis
Kina, försvinner stora arealer skogsekosystem med höga naturvärden och stora
kolförråd. Enbart i Amazonas regnskogar
ledde avskogning till utsläpp motsvarande
över 4000 miljoner ton koldioxid under
åren 2003–2016, vilket motsvarar ungefär
EU:s alla årliga fossila utsläpp.9 Avskogning
drivs av ökad global konsumtion av råvaror
så som nötkött, timmer, soja, palmolja,
raps, pappersmassa och metaller. Svensk
import av dessa varor bidrar därmed indirekt till så kallade konsumtionsbaserade
koldioxidutsläpp utanför Sveriges gränser.
Några uppmärksammade studier visar
att klimatförändringar kan utgöra ett betydande hot mot upprätthållandet av centrala funktioner, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, specifikt för vissa
skogstyper eller hela skogsekosystem, till

exempel i Amazonas10. I de svenska skogarna är klimatförändringar inte på kort
sikt det största hotet för skogslevande arter
och naturtyper, men ett snabbt förändrat
klimat påverkar tillsammans med andra
faktorer och är en ökande stressfaktor för
skogsekosystem. Klimatrelaterade skadefaktorer som bränder och skadeinsekter
ser ut att öka rejält i jämnåriga barrträdsbestånd i boreala barrskogar11.
Riskerna förvärras successivt om klimatmålen från Paris inte nås. Forskare
varnar för att en snabbt eskalerande klimatkris kan leda till tröskel- eller dominoeffekter – exempelvis skogsbränder som
har sin grund i klimatrelaterad torka eller
ökade angrepp av skadeinsekter. Om skogarnas kolförråd brinner upp leder det till
ytterligare utsläpp. Ett klimatanpassat
skogsbruk och motståndskraftiga skogsekosystem är därmed en omistlig del av
klimatpolitiken.

6. ”AR5 Climate Change 2014: Mitigation of Climate
Change — IPCC”, åtkomstdatum 21 augusti 2020, https://
www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/.
7. ”1.5°C Report — CLARA”, åtkomstdatum 25 juni 2019,
https://www.climatelandambitionrightsalliance.org/report.
8. Naturvårdsverket 2009: Rapport 5993: Minskad avskogning i utvecklingsländer https://www.naturvardsverket.se/
Documents/publikationer/978-91-620-5993-4.pdf
9. Wayne S. Walker m.fl., ”The Role of Forest Conversion,
Degradation, and Disturbance in the Carbon Dynamics of
Amazon Indigenous Territories and Protected Areas”, Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences, 27 januari
2020, https://doi.org/10.1073/pnas.1913321117.
10. Thomas E. Lovejoy och Carlos Nobre, ”Amazon Tipping
Point”, Science Advances 4, nr 2 (01 februari 2018):
eaat2340, https://doi.org/10.1126/sciadv.aat2340; Will
Steffen m.fl., ”Trajectories of the Earth System in the
Anthropocene”, Proceedings of the National Academy of
Sciences 115, nr 33 (14 augusti 2018): 8252–59.
11. Xanthe J. Walker m.fl., ”Increasing Wildfires Threaten
Historic Carbon Sink of Boreal Forest Soils”, Nature 572,
nr 7770 (augusti 2019): 520–23, https://doi.org/10.1038/
s41586-019-1474-y.

2.1.2 Negativa utsläpp krävs för att
bromsa den globala uppvärmningen

I Paris 2015 kom världens länder överens om
att begränsa den globala uppvärmningen
till väl under 2°C jämfört med förindustriell
tid, och att försöka begränsa den till högst
1,5°C. FN:s klimatpanel IPCC visar i sin rapport om 1,5°C-målet att sådan uppvärmning orsakar stora risker och oåterkalleliga
konsekvenser för ekosystem och samhällen,
men att dessa blir dramatiskt värre om
uppvärmningen når 2°C.
För klimatet är det huvudsakligen den
totala mängden växthusgaser i atmosfären
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som spelar roll. För att ge samhället och
beslutsfattare vägledning i vilket utsläppsutrymme vi har kvar innan vi passerar en
given temperaturgräns har IPCC tagit fram
en koldioxidbudget. I sin rapport om 1,5C
slår IPCC fast att den totala koldioxidbudgeten vi har kvar år 2018 för att kunna begränsa den globala medeltemperaturökningen till max 1,5C är relativt liten:
mellan 420–570 miljarder ton CO2 för en 66
procents chans att klara målet . Sedan den
uppgiften publicerades har det släppts ut
över 40 miljarder ton CO2 per år, alltså ytterligare över 80 miljarder ton , det vill säga
ungefär en femtedel av det utsläppsutrymme som fanns kvar år 2018. Om vi inte agerar kraftfullt inom några år riskerar uppvärmningen att överstiga 1,5C redan år
2030.
I de av IPCC:s scenarier som innebär att
1,5-gradersmålet nås behöver radikala utsläppsminskningar ske i närtid. Men trots
snabba utsläppsminskningar kommer kolbudgeten att överskridas vid någon tidpunkt under århundradet. Negativa utsläpp
– det vill säga ökande kolsänkor – blir därför en nödvändig del av lösningen för att nå
klimatmålen.
En viktig distinktion är mellan ”naturbaserade” sätt att avlägsna koldioxid från
atmosfären (i litteraturen kallat bland

annat Natural Climate Solutions, NCS,
Nature Based Solutions, NBS) , och ”konstgjorda” eller teknologiska lösningar . Alla
dessa samlas under begreppet negativa utsläpp. Alla scenarier som utgår från att
temperaturmålet på 1,5C inte temporärt
överskrids eller överskrids endast i liten
grad har en gemensam nämnare. De förutsätter att nya negativa utsläpp – metoder
för att binda och lagra ytterligare kol – bidrar i hög utsträckning redan i närtid, och
senast från år 2025 och framåt. IPCC antar
att betydande negativa utsläpp inom de
närmaste 10–15 åren endast kan uppstå
genom naturbaserade klimatlösningar
inom markanvändning (benämnt AFOLU i
IPCC:s scenarier, till exempel genom återbeskogning), vilket innebär att skogens bidrag blir avgörande.
IPCC presenterar även scenarier som
bygger på storskaliga konstgjorda negativa
utsläpp senare under århundradet och stor
tillfällig ”overshoot” av temperaturmålet.
Denna typ av strategi skulle dock riskera
att kritiska tröskelpunkter (tipping points)
i ekosystemen överskrids, vilket skulle
kunna leda till exempelvis storskaliga klimatrelaterade skogsbränder med ytterligare stora utsläpp som följd. Sammantaget
skulle de olika tröskeleffekterna kunna
innebära en klimatuppvärmning som skenar iväg .

12. Global warming of 1.5 C, Summary for Policy Makers,
IPCC 2018. Dock beror detta på vilken definition som används. Budgeten kan vara mindre än så, bara 420 miljarder
ton CO2 för samma sannolikhet att nå målet. Beräkningen
är också förlagd med många osäkerheter, såsom när
så kallade ”tröskeleffekter” kan komma att jorden blir
självuppvärmande.
13. G. P. Peters m.fl., ”Carbon Dioxide Emissions Continue
to Grow amidst Slowly Emerging Climate Policies”, Nature
Climate Change 10, nr 1 (januari 2020): 3–6, https://doi.
org/10.1038/s41558-019-0659-6.
14. Integrated Assessment Models, IAMs
15. I IPCC:s 1.5-gradersrapport syftar man på Agriculture,
Forestry and Other Land Use, AFOLU, det vill saga markanvändning. De Naturliga klimatlösningarna beaktas endast
delvis i IPCC SR1,5 och behandlas i större utsträckning i

rapporten ”Climate Change and Lland”.
16 Begreppen teknologiska och naturbaserade lösningar
används främst för tydlighetens skull. Det är givetvis så
att en stor del av de naturbaserade lösningarna bygger på
eller utnyttjar ny teknik och forskning, medan de tekniska
lösningarna ofta är beroende av funktioner, råvara eller
energi från naturens kretslopp.
17. Negative emissions—Part 1: Research landscape and
synthesis, J C Minx et al, Environmental Research Letters,
Volume 13, Number 6. 2018.
18. AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use)
betecknar jord- och skogsbruksmarker samt annan
markanvändning
19.Steffen m.fl., ”Trajectories of the Earth System in the
Anthropocene”.
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Characteristics of four illustrative model pathways
Different mitigation strategies can achieve the net emissions reductions that would be required to follow a
pathway that limits global warming to 1.5°C with no or limited overshoot. All pathways use Carbon Dioxide
Removal (CDR), but the amount varies across pathways, as do the relative contributions of Bioenergy with
Carbon Capture and Storage (BECCS) and removals in the Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)
sector. This has implications for emissions and several other pathway characteristics.
Breakdown of contributions to global net CO2 emissions in four illustrative model pathways
Fossil fuel and industry

AFOLU

Billion tonnes CO2 per year (GtCO2/yr)
40

BECCS
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40

P1
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A scenario in which social,
business and technological innovations
result in lower energy demand up to
2050 while living standards rise,
especially in the global South. A
downsized energy system enables
rapid decarbonization of energy supply.
Afforestation is the only CDR option
considered; neither fossil fuels with CCS
nor BECCS are used.

-20

-20
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2060
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2020

P2:

2060

P3:

A scenario with a broad focus on
sustainability including energy
intensity, human development,
economic convergence and
international cooperation, as well as
shifts towards sustainable and healthy
consumption patterns, low-carbon
technology innovation, and
well-managed land systems with
limited societal acceptability for BECCS.

P4

2100

A middle-of-the-road scenario in
which societal as well as technological
development follows historical
patterns. Emissions reductions are
mainly achieved by changing the way in
which energy and products are
produced, and to a lesser degree by
reductions in demand.

2020

2060

2100

P4: A resource- and energy-intensive
scenario in which economic growth and
globalization lead to widespread
adoption of greenhouse-gas-intensive
lifestyles, including high demand for
transportation fuels and livestock
products. Emissions reductions are
mainly achieved through technological
means, making strong use of CDR
through the deployment of BECCS.
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I sin rapport om 1,5-gradersmålet har IPCC
försökt svara på en rad nyckelfrågor kring
rollen som negativa utsläpp spelar för att vi
ska kunna begränsa uppvärmningen till
1,5°C23. Forskarna bakom IPCC-rapporten
slår fast att tillämpning i stor skala av
många av de tekniska lösningarna för negativa utsläpp kan medföra allvarliga risker samt innebära målkonflikter med flera
av de globala hållbarhetsmålen. Det gäller
bland annat BECCS som vid användning i
stor skala kräver omfattande markytor för
trädplanteringar, vilket riskerar hota matsäkerhet och biologisk mångfald.24
För att nå klimatmålen framhåller IPCC
behovet av en omställning till mer hållbar
markanvändning, och understryker potentialen för synergier mellan minskade utsläpp, klimatanpassning, biologisk mångfald samt flera av de globala hållbarhetsmålen. För skogen kan detta innebära en

omställning till mer hållbart brukande av
skogar, restaurering av ekosystem och
skydd av skogar med höga naturvärden
som hotas.
Negativa utsläpp behövs för att nå klimatmålen. Den internationella forskningen och IPCC:s senaste rapporter visar på
behovet av att anta nationella klimatmål
för betydande negativa utsläpp. Det finns
därför ett stort behov av att belysa risker,
möjligheter, målkonflikter och synergier
med olika strategier och metoder för negativa utsläpp. Både de naturbaserade och
tekniska lösningarna i forskningen förlitar
sig hittills allra mest på skogens ekosystem, fotosyntes och biomassa. De följande
avsnitten belyser konsekvenser för klimatarbetet, klimatpåverkan och biologisk
mångfald för olika typer av nyttjande av
svenska skogsekosystem.

23. IPCC, ”Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special
Report on the impacts of global warming of 1.5°C above
pre-industrial levels and related global greenhouse gas
emission pathways, in the context of strengthening the

global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”.
24. IPCC; ”Special Report on Climate Change and Land”.
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Skogens kolförråd i Sverige

3

3.1.1 Kolförrådet består av summan
av utsläpp och sänkor

Över hälften av det kol som finns i skogen
på så kallad fastmark25 finns lagrat i marken. På våta torvmarker med skog är kolförråden ännu större och just torvmarkerna är Sveriges största kolförråd. Medan
kolförråden i skogens levande biomassa är
relativt välkända är osäkerheten gällande
kolförråden i mark större. Figur 2 visar
uppskattade kolförråd i ekosystem i
Sverige. Här framgår att kolförråden i både
träd och skogsmark vida överstiger kolförrådet i atmosfären ovanför Sverige. En
större mängd kol som lagras i ekosystemens kolförråd betyder mindre koldioxid i
atmosfären. Alla kolförråd är viktiga, men i
Sverige är det skogens och våtmarkernas
kolförråd som har störst potential att öka
betydligt inom den korta tidsram som är
relevant för att hejda klimatkrisen.

De viktigaste växthusgaserna från markanvändning ur ett klimatperspektiv är koldioxid (CO2), metan och lustgas. För att
jämföra dessa effekter använder vi i denna
rapport koldioxidekvivalenter, som räknar
om de andra gaserna till koldioxidutsläpp26.
I klimatrapporteringen för markanvändning och skogar (även kallad
LULUCF27) beskrivs hur kolförråden i
Sverige förändras under ett år. En positiv
förrådsändring kallas kolsänka och en negativ förändring utsläpp. De svenska skogarna binder in motsvarande 43 miljoner
ton koldioxidekvivalenter per år, och kolförrådet i skogen ökar varje år.
Den totala tillväxten i skogen är idag
högre än vad som avverkas, vilket gör att
skogen fungerar som kolsänka.
Avverkning påverkar kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Den totala kolsänkan skulle kunna vara ännu större än

Kolförråd i Sverige

Atmosfären ovanför Sverige
850 miljoner ton kol

Sediment på sjöbotten
720 miljoner ton kol

Träd 1 200 miljoner ton kol

Skogsmark (mineraljordar
1 700 miljoner ton kol

Torv i våtmarker & dikade torvmarker 3 000–5 500 ton kol

Figur 3: kolförråd i Sverige. Det finns mer kol i skogens träd än i atmosfären ovanför Sverige.
Källor: Olsson 2015, Global Carbon Project 2019, SLU 2017, Simola 2014

25. Fastmark kallas ett område där jordlagret består av
mineraljord.
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26.I denna rapport utnyttjas en hundaårig tidsperiod.
27. Land Use, Land Use Change and Forestry.

idag med ett skogsbruk där träden får växa
sig något äldre eller genom skydd av mer
skog. En betydande del av dagens kolsänka
uppkommer på skogsmark som inte används för virkesproduktion, exempelvis
formellt skyddade skogar28.
Döda träd och träddelar bildar död ved
som är viktigt för biologisk mångfald.
Kolförråden i död ved ökar med över 7 miljoner ton koldioxid per år29. Död ved lagrar i
dagsläget kol generellt mer långvarigt än
den mix av skogsprodukter som idag produceras30.
När olika träråvaror plockas ut ur skogen i samband med avverkning blir vissa
av dessa till produkter med en lång livscykel, och bidrar då till lagring av kol som
alltså sker utanför själva skogen. Den här
inlagringen av kol i olika skogsprodukter
(t. ex. trähus) motsvarar ytterligare mellan
fem och sju miljoner ton koldioxid per år31.
Effekten av skogsprodukter som ersätter
produkter med höga fossila utsläpp påverkar utsläppsstatistiken för industri, transporter eller el- och värmeproduktion där de
registrerade utsläppen blir lägre än de annars hade varit.
Nettoeffekten på kolförråden omfattar
alltså både stora sänkor och stora utsläpp
från skogsmark, och varierar kraftigt mellan olika marktyper. Störst koldioxid- och
lustgasutsläpp sker från dikade torvmarker, som sammanlagt släpper ut över tio
miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav
ungefär 5,5 miljoner ton på skogsmark.
Utsläppen från dikade torvmarker är
mycket stora, men de utsläppen syns inte i
statistiken eftersom de vägs upp av stora
kolsänkor på övriga skogsmarker. Därmed

osynliggörs stora kolförluster och stora
koldioxidutsläpp från ett kolförråd som
hade varit stabilt om inte marken dikats.
Det finns en potential att ytterligare
kraftigt öka den sammantagna kolsänkan
genom att öka inlagringen och genom att
minska förlusterna. Detta är av mycket stor
betydelse för möjligheten att bromsa klimatförändringarna.
Den här ambitionen stöds inte av nuvarande klimatmål. Klimatlagstiftningen för
markanvändning (LULUCF) inom EU har
som mål att de svenska skogarna och
skogsprodukterna ska binda in motsvarande 38 miljoner ton koldioxid per år
under åren 2021–2025, vilket tillåter att kolsänkan minskar med ungefär 5 miljoner
ton från dagens nivå32.

28. Sweden. 2020 Inventory Report to UNFCCC. Naturvårdsverket. https://unfccc.int/documents/224123
29. Sweden. 2020 Inventory Report to UNFCCC. Naturvårdsverket. https://unfccc.int/documents/224123
30. Timo Pukkala, ”Carbon Forestry Is Surprising”, Forest
Ecosystems 5, nr 1 (09 mars 2018): 11, https://doi.
org/10.1186/s40663-018-0131-5.

31.Sweden. 2020 Inventory Report to UNFCCC. Naturvårdsverket. https://unfccc.int/documents/224123
32. Europeiska kommissionen 2020. https://ec.europa.eu/
clima/sites/clima/files/forests/docs/c_2020_7316_annex_en.pdf
33. Erb m.fl., ”Unexpectedly Large Impact of Forest Management and Grazing on Global Vegetation Biomass”.

3.1.2 Kolförråden har varierat över
tid, och kan bli betydligt större än
idag

Sedan början på 1900-talet har virkesförrådet i de svenska skogarna vuxit efter att
ha nått historiskt låga nivåer vid 1800-talets slut på grund av ett överutnyttjande.
Under stora delar av 1900-talet har avverkningen generellt varit mindre än tillväxten, och återväxten har tryggats genom
krav på återplantering. Jämfört med uppskattade totala kolförråd, det vill säga det
kol som finns både ovan och under mark
från förindustriell tid, är nuvarande förråd i
produktionsskogarna lägre i största delen
av Sverige, vilket också visar på en potential att öka skogens kolförråd som en åtgärd i
klimatarbetet33. Beroende på region uppskattas ekosystemens kolförråd i Sverige,
på grund av mänsklig påverkan, vara mel-
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lan 20–70 procent mindre jämfört med förindustriell tid34. Marken har brukats intensivt
för skogs- och jordbruk, och städer och infrastruktur har ersatt skogsområden.
Påståendet att det skulle finnas mer kol i
Sveriges skogar än någonsin35 är därmed en
myt, och endast sant om man begränsar jämförelsen till det senaste århundradet. Ökande
kolförråd kan dock vara förenligt med ett
fortsatt brukande på en stor del av skogsmarken, vilket beskrivs i följande avsnitt.

3.1.3 Potentialen för ökade
kolförråd är mycket stor

Tillväxten av träd binder kol motsvarande
omkring 173 miljoner ton koldioxid i trädbiomassa i Sverige per år35. Därtill kommer
en betydande kolinlagring i skogsmarken.
I ett teoretiskt scenario där ingen skog
skulle avverkas under ett helt år skulle kolsänkan i den svenska skogen öka nästan
fyrfaldigt från dagens nettovärde på 43
miljoner ton koldioxid per år till närmare
200 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar hälften av kolsänkan i alla EU:s skogar.36 Att upphöra med skogsbruk är förstås
inte önskvärt men genom förändrade brukningsmetoder, exempelvis genom ett hyggesfritt skogsbruk, finns en stor potential
att minska förlusterna från marken och
öka kolförråden i levande och döda träd.
Vissa studier pekar på att förmågan att
binda in kol i de europeiska skogarna håller på att försämras36. En sådan effekt förutspås inte i Sverige detta århundrade37 .

34. Erb m.fl. (se 30)
35. Se till exempel: Skog och Ekonomi, nr. 2 (s. 2): https://
danskebank.com/-/media/files/se/pdf/skog-och-lantbruk/
skog-og-ekonomi-nr-2-2020.pdf?rev=c81e8363af5140eba7c3029c428d8e89&hash=2729CF6A64C934BB8157C676B2A24A2D
36. Nabuurs, G.-J., Lindner, M., Verkerk, P. J., Gunia, K.,
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Depa, P., Michalak, R. & Grassi, G. 2013. First signs of
carbon sink saturation
in European forest biomass. Nature Climate Change 3,
792–796.
37. Mattias Lundblad, ”Scenarier för den svenska skogen
och skogsmarkens utsläpp och upptag av växthusgaser”,
u.å., 73.

Ett hållbart skogsbruk kan
gynna klimat och biologisk
mångfald

4

4.1.1 Val av skogsskötselsystem kan
ha stora effekter på klimat och
biologisk mångfald

Den vanligaste skötselmetoden i de boreala
skogarna i Sverige och Finland är det som
kallas trakthyggesbruk.* Över 95 procent
av de svenska brukade skogarna förvaltas
genom trakthyggesbruk. I trakthyggesbruket är skogen indelad i bestånd, det vill
säga områden av likåldrig skog som har
samma artsammansättning och som växer
på samma typ av mark. När ett bestånd har
uppnått en viss ålder, ofta cirka 60–80 år,
sker en slutavverkning vilket ofta är liktydigt med kalavverkning. I princip alla träd
avverkas, varefter marken vänds genom
markberedning och nya träd planteras.
Innan nästa kalavverkning röjs och gallras
beståndet.
En fördel med trakthyggesbruket är att
det är välkänt och etablerat och kan bedrivas med metoder och maskiner som utvecklats under lång tid. Historiskt har det
visat sig fungera väl när det gäller att pro-

ducera råvaror till pappersmassaindustrin.
Metoden tillåter att ta tillvara en hel del avverkningsrester som grenar och toppar för
att använda som exempelvis biobränsle.
Men det finns också stora nackdelar
med trakthyggesbruket. Ett intensivt
skogsbruk med återkommande kalavverkningar är den huvudsakliga orsaken till att
många skogslevande arter klassificeras
som sårbara och hotade. Avverkningar är
enligt SLU Artdatabanken det största enskilda hotet för biologisk mångfald tillsammans med igenväxning (figur 4).
Under kalhyggesfasen riskerar det
också uppstå näringsläckage till vattendrag och sjöar vilket leder till övergödning
och vidhängande problem. Ur klimatsynpunkt är också kalhyggen ett problem.
Under de första 10–12 åren sker stora utsläpp av koldioxid på grund av nedbrytning av döda rötter, stubbar och övriga avverkningsrester, bland annat på grund av
ett varmare mikroklimat. Det dröjer ofta
mer än 20 år innan den växande skogen

Figur 4: Trakthyggesbrukets kolflöden38

38.YstadNatur Nummer 58 (2020)
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* ”texten i stycke 4 bygger delvis på en omarbetad tidigare
publicerad text av Anders Lindroth som publicerats i
”YstadsNatur (nr. 58: 2020, sid 33-37). Naturskyddsföreningen Ystad.”

åter har bundit lika mycket kol som har
släppts ut39. Den här förlusten innebär att
ett skogslandskap som bedrivs med trakthyggesbruket även i snitt lagrar mindre kol
i marken. Effekterna på kolförråd analyseras ibland i ett landskapsperspektiv och
ibland på ett bestånd. Beståndsanalyser
kan vara bra för att tydliggöra vissa effekter. Över tid blir resultatet detsamma oberoende om en analys av förändringar i
skogsbruk på ett bestånd görs eller motsvarande förändringar på hela skogslandskapet, vilket är summan av de olika
bestånden40.
En alternativ metod är så kallat kontinuitetsskogsbruk där skogen inte kalhuggs utan en del av de största träden i
stället väljs ut och skördas. En fullt utvecklad kontinuitetsskog är fullskiktad, vilket

innebär att den består av träd i alla storlekar och åldrar. Vid skörd avverkas ca 20–25
procent av trädvolymen och skörden sker
oftare jämfört med trakthyggesbrukets
slutavverkningar. En bärande idé bakom
denna metod är dels att säkra kontinuerlig
vegetationstäckning av marken, dels att
avverka träd som inte längre har så hög
tillväxt och i stället se till att de resurser
som behövs för tillväxten, det vill säga solljus, vatten och växtnäring, överförs till de
träd som har hög tillväxtpotential.
En av fördelarna med skog som brukas
enligt kontinuitetsprincipen är att marken
hela tiden är täckt med vegetation. Det är
växternas bladyta som är motorn i ekosystemen och kontinuerligt hög bladyta gör att
solljuset utnyttjas maximalt för fotosyntesen. Kontinuerlig marktäckning gör också

Figur 5. De största hoten mot biologisk mångfald i Sverige idag är avverkning (skog) och igenväxning (jordbrukslandskapet), här illustrerat genom negativa påverkansfaktorer på rödlistan. Källa: SLU Artdatabanken 2020.

39. Timo Pukkala, ”Does Management Improve the Carbon
Balance of Forestry?”, Forestry: An International Journal
of Forest Research 90, nr 1 (01 januari 2017): 125–35,
https://doi.org/10.1093/forestry/cpw043; Pukkala, ”Carbon
Forestry Is Surprising”.
40. Michael T. Ter-Mikaelian, Stephen J. Colombo, och

Jiaxin Chen, ”The Burning Question: Does Forest Bioenergy Reduce Carbon Emissions? A Review of Common
Misconceptions about Forest Carbon Accounting”, Journal
of Forestry 113, nr 1 (01 januari 2015): 57–68, https://doi.
org/10.5849/jof.14-016.
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att risken för näringsläckage är minimal.
Skogar som brukas med metoder som
bibehåller skogens kontinuitet har generellt högre biodiversitet än skogar som brukas med trakthyggesmetoden, eftersom
skogsekosystemet och det skogliga mikroklimatet behålls förhållandevis intakt
över tid. För att en omställning ska förbättra
förutsättningarna för en rik biologisk
mångfald är naturhänsyn viktigt också vid
ett kontinuitetsskogsbruk41. Bortsett från
den rena bevarandeaspekten så ökar resiliensen mot till exempel skadeinsekter,
brand och stormskador. Kontinuitetsskogsbruket upprätthåller skogens många
värden och olika ekosystemtjänster, vilket
gör den samhällsekonomiskt fördelaktig42.
Ur klimatsynpunkt är det också en fördel
att undvika hyggesfasen med dess stora
utsläpp av koldioxid. För långvarig kolin-

lagring i mark är växelverkan mellan trädens finrötter och svampar (mykorrhiza)
avgörande, och det hyggesfria skogsbruket
skonar svamparnas mykorrhiza jämfört
med trakthyggesbruket43.
I Norden har det forskats i jämförelsevis liten utsträckning på de hyggesfria
skogsbruksmetoderna, och främst i
granskogar. En anledning till att markägare inte använder sig av hyggesfria skogsbruksmetoder är att information och erfarenhet saknas.
I granskogar har tillväxten över tid visat
sig vara något lägre jämfört med det konventionella trakthyggesbruket.45 En eventuellt något lägre tillväxt vägs delvis upp
av att mängden sågvirke i det hyggesfria
skogsbruket ökar, vilket kan ge upp till 20
procent bättre avkastning i Sverige46.
Kostnaderna i det hyggesfria skogsbruket

Figur 6 Kontinuitetsskogsbrukets kolflöden44

41. Peura M m.fl., ”Continuous Cover Forestry Is a Cost-Efficient Tool to Increase Multifunctionality of Boreal Production Forests in Fennoscandia”, Biological Conservation
217 (01 januari 2018): 104–12, https://doi.org/10.1016/j.
biocon.2017.10.018.
42. O. Díaz-Yáñez m.fl., ”Multifunctional Comparison of
Different Management Strategies in Boreal Forests”,
Forestry (London) 93, nr 1 (2019): 84–95, https://doi.
org/10.1093/forestry/cpz053; ”Continuous Cover Forestry
Is a Cost-Efficient Tool to Increase Multifunctionality of
Boreal Production Forests in Fennoscandia”, Biological
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Conservation 217 (01 januari 2018): 104–12, https://doi.
org/10.1016/j.biocon.2017.10.018.
43. Erica Sterkenburg m.fl., ”The Significance of Retention
Trees for Survival of Ectomycorrhizal Fungi in Clear-Cut
Scots Pine Forests”, Journal of Applied Ecology 56, nr 6
(2019): 1367–78, https://doi.org/10.1111/1365-2664.13363.
44. YstadNatur Nummer 58 (2020)
45.Mats Hannerz, Annika Nordin, Timo Saksa (red).
Hyggesfritt skogsbruk. En kunskapssammanställning från
Sverige och Finland. Future Forests rapportserie 2017:1.

blir lägre eftersom kostnaderna för markberedning, plantering och plantor är mycket
små eller obefintliga. Det som inte är välkänt bland skogsägare är att många studier
visar att det hyggesfria skogsbruket i
svenska förhållanden kan vara mer lönsamt än trakthyggesbruket47.

4.1.2 Utsläpp från dikade
torvmarker kan minska

Det finns en mycket stor potential att öka
klimatnyttan i skogen genom att förändra
skogsbruket på dikad torvmark. Ända
sedan den senaste istiden har torvlager
byggts upp i svenska våtmarker, mossar,
myrar och kärr. Torven består av gamla
växtrester som delvis har brutits ned. I våta
och sura förhållanden bryts växtresterna
inte ned utan samlas med tiden till torvlager som kan vara flera meter höga och innehålla stora kolförråd. Torven tros utgöra

Sveriges största kolförråd och består uppskattningsvis av totalt 3000–5500 miljoner
ton kol48.
När torvmarker historiskt har dikats ur
för att möjliggöra skogsbruk på den annars
för fuktiga marken börjar det lagrade kolet
i torven att frigöras. Torv är geologiskt sett
ett förstadium till brunkol och motsvarar i
praktiken ett fossilt kolförråd. När torven
bryts ned på grund av dikning eller förbränning motsvarar det alltså fossila utsläpp i klimatsystemet.
Historiskt har det i Sverige dikats uppskattningsvis 1,5 miljoner hektar våtmarker i syfte att öka skogsproduktionen,
varav 300 000 hektar är impediment, det
vill säga mark som även efter dikning har
väldigt låg produktionskapacitet49. Ytterligare 400 000 hektar förväntas avvattnas
på nytt främst till exempel genom dikesrensningar inom kommande årtionden50.

Figur 7 Över tid leder ett trakthyggesbruk till att torvmarkens enorma kolförråd helt försvinner51

46. Peter Fransson m.fl., ”A Simulation-Based Approach to
a near Optimal Thinning Strategy : Allowing for Individual
Harvesting Times for Individual Trees”, Canadian Journal
of Forest Research 50, nr 3 (2020): 320–31.
47. Vesa-Pekka Parkatti och Olli Tahvonen, ”Optimizing Continuous Cover and Rotation Forestry in Mixed-Species Boreal
Forests”, Canadian Journal of Forest Research 50, nr 11 (13
maj 2020): 1138–51, https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0056.
48. Mats Olsson, ”Emissioner av växthusgaser från brukad torv-

mark i areella näringar”, Stiftelsen Svensk Torvforskning, 2015.
49. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6777-9.pdf?pid=20795
50. Skogsstyrelsen: Produktionshöjande åtgärder. Rapport
2018/1. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/
om-oss/publikationer/2018/rapport-20181-produktionshojande-atgarder.pdf
51. BECC Policy Brief 03/2013. Lunds universitet och
Göteborgs universitet.
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De dikade torvmarkerna för skogsbruk
släpper i dagsläget ut över 5,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter årligen.52 Utsläppen
fortsätter på grund av trakthyggesbruk på
dessa marker53. Figur 6 visar hur kalavverkning och dikesrensning över skogsrotationerna till slut tömmer markens torvlager helt på organiskt material. Samtidigt
leder det till betydande utsläpp av näringsämnen till vattendrag.
Det finns två metoder för att minska utsläppen från dikade torvmarker.
Återvätning av våtmarker är ett alternativ
som dessutom starkt gynnar den biologiska
mångfalden. Att vända trenden och plugga
igen diken och återväta markerna skulle
medföra en mycket stor klimatnytta genom
att nedbrytningen av torven stoppas.
För skogar på torvmark som markägaren fortsättningsvis vill använda för
skogsbruk har försök i Finland visat på att
hyggesfritt skogsbruk på torvmarker kan
vara ett attraktivt alternativ. Kontinuitetsskogsbruk på torvmarker med förhöjd
grundvattennivå kan samtidigt upprätthålla virkesproduktion och skydda kolförråd, med extra fördelar för vattenkvalitet
och biologisk mångfald54. Ofta kan återvätning och hyggesfritt skogsbruk användas
tillsammans och forma en skoglig myrmarksmosaik där kontinuitetsskogar och
våtmarker existerar sida vid sida.

4.1.3 Metoder som skadar biologisk
mångfald och orsakar utsläpp ska
undvikas

52. Sweden. 2020 Inventory Report to UNFCCC. Naturvårdsverket. https://unfccc.int/documents/224123 se även: H.
Simola, ”Persistent Carbon Loss from the Humus Layer of
Tilled Boreal Forest Soil”, European Journal of Soil Science
69, nr 2 (2018): 303–14, https://doi.org/10.1111/ejss.12498;
Hongxing He m.fl., ”Forests on Drained Agricultural Peatland
Are Potentially Large Sources of Greenhouse Gases
– Insights from a Full Rotation Period Simulation”, Biogeosciences 13, nr 8 (21 april 2016): 2305–18, https://doi.
org/10.5194/bg-13-2305-2016; Mats Olsson, ”Emissioner av
växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar”.
53. Åsa Kasimir m.fl., ”Land use of drained peatlands:
Greenhouse gas fluxes, plant production, and economics”,
Global Change Biology 24, nr 8 (01 augusti 2018): 3302–16,
https://doi.org/10.1111/gcb.13931; Mats Olsson, ”Emission-

er av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar”.
54. M. Nieminen m.fl., ”Could continuous cover forestry
be an economically and environmentally feasible management option on drained boreal peatlands?”, Forest Ecology
and Management 424 (15 september 2018): 78–84,
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.04.046; Kersti Leppä
m.fl., ”Vegetation Controls of Water and Energy Balance
of a Drained Peatland Forest: Responses to Alternative
Harvesting Practices”, Agricultural and Forest Meteorology
295 (15 december 2020): 108198, https://doi.org/10.1016/j.
agrformet.2020.108198; Kersti Leppä m.fl., ”Selection
Cuttings as a Tool to Control Water Table Level in Boreal
Drained Peatland Forests”, Frontiers in Earth Science 8
(2020), https://doi.org/10.3389/feart.2020.576510.

24

För att skogen maximalt ska bidra till klimatarbetet föreslås ibland metoder för att ytterligare öka produktionen och avverkningsmängden och därmed tillgängliggöra mer
bioråvara för substitution av exempelvis olja
och betong. Bland förslagen för ökad tillväxt
finns exempelvis dikesrensning och gödsling. Sett ur ett klimatperspektiv finns det
emellertid vissa problem med dessa förslag
och i värsta fall kan de vara kontraproduktiva. Kvävegödsling ökar fossilberoendet då
mineralgödsel i dagsläget produceras genom
förbränning av fossilgas. Dikesrensning
leder till fortsatt stora utsläpp från dikade
sumpskogar på torvmark (se ovan) vilket gör
att virke på dessa marker knappast leder till
produkter med låga utsläpp. Framförallt resulterar båda dessa strategier i ökat kväveläckage till nedströms sjöar och vattendrag55. Däremot finns det ett behov av att mer
effektivt återinföra askan från biobränsleförbränning om betydande mängder grenar och
toppar tas ut vid avverkning, för att undvika
försurning och ett näringsbortfall som begränsar tillväxten betydligt.

4.1.4 Ökade omloppstider ökar
skogens kolförråd

Genom att låta träden bli något äldre innan
de avverkas kan skogens medelålder höjas
och kolförråden i skogslandskapet öka. På

kort sikt skulle det minska mängden tillgänglig bioråvara, men på längre sikt skulle
det ge ungefär samma produktion av biomassa med betydligt högre kolförråd i
skog56. Studier från övriga nordiska länder
visar att en minskad avverkningstakt idag
leder till större framtida tillväxt. Sett över
ett århundrade ger en höjd medelålder i skogen större sågvirkesproduktion, högre biologisk mångfald och större kolförråd57. En
uppbyggnad av landets virkesförråd genom
en höjning av skogens medelålder och längre omloppstider i skogsbruket innebär grövre och äldre träd. Detta ökar möjligheten att
främja en större proportionell andel långlivade virkesprodukter som lagrar kol långvarigt och även ger bättre ekonomisk avkastning58 samtidigt som det skulle vara
gynnsamt för den biologiska mångfalden59.

4.1.5 Skydda eller bruka skogen: vad
är bäst för klimat och biologisk
mångfald?

55. Naturvårdsverket rapport 6777, Miljökonsekvenser
av markavvattning och dikesrensning 2017 https://
www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6777-9.pdf?pid=20795
56. Kim Pingoud m.fl., ”Trade-Offs between Forest Carbon
Stocks and Harvests in a Steady State - A Multi-Criteria
Analysis”, Journal of Environmental Management 210 (15
mars 2018): 96–103, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.12.076.
57. Tero Heinonen m.fl., ”Scenario analyses for the effects
of harvesting intensity on development of forest resources,
timber supply, carbon balance and biodiversity of Finnish
forestry”, Forest Policy and Economics 80 (01 juli 2017):
80–98, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.011.

58. Pingoud m.fl., ”Trade-Offs between Forest Carbon Stocks
and Harvests in a Steady State - A Multi-Criteria Analysis”.
59. Adam Felton m.fl., ”Varying Rotation Lengths in Northern
Production Forests: Implications for Habitats Provided by
Retention and Production Trees”, Ambio 46, nr 3 (01 april
2017): 324–34, https://doi.org/10.1007/s13280-017-0909-7.
60. Erik Framstad m.fl., ”Biodiversity, carbon storage and
dynamics of old northern forests”, TemaNord (Nordic
Council of Ministers, 2013); Sebastiaan Luyssaert m.fl.,
”Old-Growth Forests as Global Carbon Sinks”, Nature 455,
nr 7210 (september 2008): 213–15, https://doi.org/10.1038/
nature07276.
62. Pukkala, ”Carbon Forestry Is Surprising”.

I en skog som växer ökar kolförrådet i både
träden och i marken, samtidigt som det
successiva bildandet av döda träd och död
ved pågår. Inlagringseffekten i träd avtar
dock över tid, men även riktigt gamla skogar lagrar kol eftersom markens kolinlagring ökar då trädens tillväxt småningom
mattas av60. Faktum är att också i riktigt
gamla skogar ökar kollagret. I Sverige är
det de gamla skogarna som har störst kolförråd per ytenhet i jämförbara skogar61.
Skyddade och avsatta skogar står också för
en betydande del av den svenska skogens
årliga kolsänka. Björkar och granar i
Sverige kan ha en livstid på flera hundra år
medan en tall kan bli över 800 år gammal62.
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Tallens ved är mycket hård och bryts ned
långsamt och en död tall kan bli stående
upp till 300 år. Efter att den fallit kan den
bli liggande i ytterligare uppemot 300 år.
Att skydda mer skog ökar kolförrådet i
skogen genom att en större del av landskapet kommer att bestå av fullt uppvuxen
skog. Om det primära syftet med skogsförvaltningen skulle vara att på kort sikt
binda in så mycket kol som möjligt för att
exempelvis undvika irreversibla effekter
orsakade av eskalerande klimatförändringar skulle detta vara en effektiv strategi.
Men om skogen både ska vara kolsänka och
leverera råvara för att ersätta produkter med
stort klimatavtryck beror klimateffekten på
tre faktorer:
1. hur mycket kol som lagras i skogen
över tid,
2. livslängden på skogsprodukterna
och fibrerna som den brukade skogen genererar, och
3. klimatpåverkan av de produkter som
skogsråvaran i den brukade skogen
eventuellt ersätter.
För att nå miljömålet ”Levande skogar” behöver mer skog med höga naturvärden
skyddas och naturhänsynen i den brukade
skogen öka. En rapport har visat att om
miljömålet uppnås skulle en bieffekt vara
att kolförrådet i det svenska skogslandskapet skulle öka med motsvarande 1,2-1,3 miljarder ton koldioxid fram till 2100, lågt räknat, genom att större arealer skyddas och
att volymen död, ännu inte helt nedbruten,
ved ökar även utanför formellt skyddade
områden63. Även om antagandena i rapporten är högst teoretiska så illustrerar den
hur mer skydd och ökad naturhänsyn i
skogen har potential att också öka klimatnyttan samtidigt som skogens biologiska
mångfald skyddas64.
63. Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar, M. Nilsson, ESO-rapport 2018:4.
64. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0
167c605d56942262/1551357330714/Fran_skydd_avprocent20skog_till_gron_infrastruktur.pdf
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5.1.1 Resilienta skogar är bättre
rustade för klimatförändringar

och en hög biologisk mångfald är mer resilienta än mer homogena skogar.66
Att uppskatta risker under olika typer
av skogsskötselsystem är svårt. I en studie
fick skogsforskare bedöma olika typer av
skaderisker i olika slags skogsbestånd
(figur 7)67. Enligt resultaten uppskattas de
allra flesta relativa skaderiskerna vara betydligt högre i likåldriga bestånd än i olikåldriga bestånd. Exempelvis bedömdes
skaderisken för granbarkborreangrepp och
skogsskador till följd av storm och torka
vara betydligt lägre i ett bestånd av varierande ålder, än i likåldriga bestånd för både
gran och tall. Detta ger vid handen att hyggesfritt skogsbruk potentiellt sett har en
högre resiliens än trakthyggesbruket, och
skulle kunna utgöra en viktig strategi
inom ett klimatanpassat skogsbruk.
Fördelen med det hyggesfria skogsbruket
blir större eftersom det är möjligt att införa
ett större inslag av lövträd och en variation
av arter, vilket också bidrar till långsiktig
resiliens.

65. Naturvårdsverket, ”Viltets ekosystemtjänster - En
kunskapssammanställning” (Naturvårdsverket, 2019).
66. “there is abundant literature on the better resilience of
mixed stands compared with single-species stands (Morin
et al., 2014; del Rio et al., 2017; Jactel et al., 2017; Jactel et
al., 2018; van der Plas et al., 2018; Sousa-Silva et al., 2018;

Jourdan et al., 2019). The predominance of monocultures,
intensive harvesting and changes in forestry path-ways
increase the impact of storms and biotic agents (Nageleisen et al., 2010; Lousteau et al., 2010).
67. ”Nevalainen S. (2017) Comparison of damage risks in
even- and uneven-aged forestry in Finland”, åtkomstdatum
24 januari 2020, https://www.silvafennica.fi/article/1741.

De boreala skogarna är sårbara för klimatrelaterade skador. Jämnåriga barrträdsbestånd i Kanada och Centraleuropa har
redan drabbats hårt av skadeinsekter och
bränder. Även i Sverige har skogsbränder,
insektsangrepp och stormskador ökat som
en följd av klimatförändringarna65 vilket
även fått allvarliga ekonomiska konsekvenser för de drabbade markägarna. Stora
skador på skogen minskar i sin tur skogarnas kolförråd momentant, vilket ytterligare
spär på klimatpåverkan i en självförstärkande återkoppling.
Att begränsa klimatförändringarna är
centralt för att skydda skogsekosystemen,
liksom andra ekosystem, från irreversibla
skador. Men skogsbruket behöver också
anpassas för att kunna möta de klimatförändringar som är oundvikliga och som
redan påverkar skogen, det vill säga öka
skogens resiliens. Skogsekosystem med
en stor variation av trädslag av olika ålder
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Figur 8: Skaderisk för gran (ovan) och tall (nedan). De vänstra pelarna visar skaderisken i jämnåriga bestånd och den
högra visar skaderisken i bestånd med stor åldersvariation68

68. ”Nevalainen S. (2017) Comparison of damage risks in
even- and uneven-aged forestry in Finland”.
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5.1.2 Granbarkborren trivs i värme
men ogillar mångfald

De senaste årens frekventa problem med
granbarkborreangrepp (Ips typographus)
illustrerar hur skogar med låg biologisk
mångfald och resiliens påverkas negativt
av ett förändrat klimat. Torkstressade granar har en kraftigt nedsatt motståndskraft
mot insektsangrepp. Den extremt torra
sommaren 2018 innebar dessutom att granbarkborren hann svärma i flera omgångar.
Detta resulterade i omfattande granbarkborreangrepp, med stora skador på skogen
som följd.
Många av granbarkborrens naturliga
fiender – till exempel tretåig hackspett –
främjas av död ved och ett variationsrikt
skogslandskap69. En större mängd död ved
och fler lövträd minskar dessutom risker
för torka. Död ved samlar fukt och bidrar
därmed till ett fuktigare mikroklimat i
skogen70. Genom att gynna bibehållen biologisk mångfald, en hög andel blandskog
och ökad mängd död ved i skogen, ökar
skogslandskapets resiliens också mot insektsangrepp som exempelvis granbarkborren. Dessa faktorer ger även mervinster
i form av ett större kolförråd. Bättre resiliens i vissa bestånd förbättrar dessutom
läget för samtliga skogsägare, eftersom
skaderiskerna är kopplade till hela skogslandskapets resiliens.

69. https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2226624/hr-r-enav-granbarkborrens-vrsta-fiender.html
70. Lucie Vítková m.fl., ”Deadwood Management in Central
European Forests: Key Considerations for Practical
Implementation”, Forest Ecology and Management 429
(01 december 2018): 394–405, https://doi.org/10.1016/j.
foreco.2018.07.034.
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6.1.1 Skogsråvara kan ersätta produkter med stor klimatpåverkan
men räcker inte till allt

Skogsbrukets klimatpåverkan avgörs, förutom av effekter på kolförråd i skog och
mark, också av vad vi använder skogen till.
Skogsråvara används till en lång rad produkter som kan substituera till exempel
fossila bränslen med biobränslen, polyester med viskos, eller produkter med stor
klimatpåverkan som stål och cement med
trä, vilket då minskar de fossila utsläppen.
Denna substitution kan bidra i arbetet med
att ställa om till ett fossilfritt samhälle.
Samtidigt är det tydligt att skogsråvaran inte kommer att räcka till att ersätta
alla dagens fossila produkter, om vi samtidigt ska möta nationella och internationella miljömål. I de branschfärdplaner som
regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit
fram görs scenarier om en ökad användning av förädlade biobränslen och biodrivmedel med 87 procent under perioden
2016–2045. Dessutom behöver en eventuell
ökad materiell efterfrågan av virkesprodukter beaktas, till exempel när byggande i
trä ökar. Trots förbättrade skogsskötselmetoder är det svårt att se hur uttaget av
skogsråvara ska kunna öka om vi samtidigt ska bibehålla långsiktigt resilienta
och friska skogsekosystem med en hög
biologisk mångfald. Hållbart producerade
bioråvaror kommer alltså inte att räcka till
att möta den förutspådda efterfrågan i färdplanerna för Fossilfritt Sverige. Det kommer därför att behövas prioriteringar mellan olika användningsområden71. I vår
rapport om ett framtida energisystem visar

71. Naturskyddsföreningen 2019. Fossifritt, förnybart,
flexibelt. Rapport https://www.naturskyddsforeningen.
se/sites/default/files/dokument-media/fossilfritt_fornybart_flexibelt_-_framtidens_hallbara_energisystem.pdf
72. Naturskyddsföreningen, ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt:
framtidens hållbara energisystem”, 2019.
73. Elias Andersson, ”Enabling Industrial Energy Benchmarking : Process-Level Energy End-Use, Key Performance

vi att hållbara bioråvaror kan räcka till det
uppskattade energibehovet om energieffektiviseringspotentialen realiseras och
den totala energianvändningen därmed
kan minska72.

6.1.2 En cirkulär bioekonomi kräver
hushållning med knappa resurser

Skogen gör nytta för klimatet om den får
stå länge och lagra kol i träd och mark, men
skogsråvara behövs också i klimatarbetet.
För att bättre komma till rätta med gapet
mellan utbud och efterfrågan på biomassa
är det bästa sättet att minska själva efterfrågan, till exempel genom förändringar av
livsstil och konsumtion som leder till exempelvis minskad energianvändning,
minskad konsumtion av klimat- och miljöskadliga varor och tjänster, samt minskade
transporter. Nästa möjlighet är att förbättra
effektiviteten i resursutnyttjandet. Det kräver kraftfulla satsningar på energieffektivisering och effektivare transporter. Att
ersätta fossila bränslen med en annan förnybar energikälla än biomassa reducerar
konkurrensen ytterligare, t. ex genom en
genomgripande elektrifiering. Resurser
kan också frigöras till nya ändamål genom
att effektivisera existerande användning
av biomassa. En färsk avhandling visar att
potentialen för energieffektivisering i användningen av biobränsle är stor inom
skogsindustrin, som i dagsläget använder
över 60 procent av alla skogliga biobränslen i Sverige73.
Trädets fibrer är hållbara och går att
både återanvända och återvinna. I dagsläget sker en viss material- och energiåter-

Indicators, and Efficiency Potential”, 2020, http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-168342; Josefine Rasmussen, ”Management Control for Sustainability : Activities
and Procedures for Energy Management in Industrial
Companies”, 2020, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-162652.
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vinning av produkter från skogen, men den
outnyttjade potentialen är stor. För att förverkliga en hållbar bioekonomi måste resurs- och energianvändningen minska och
skogens resurser nyttjas betydligt smartare
än idag. Det kräver ökat fokus på produktdesign för hållbara och cirkulära produkter, ökad återvinning, att produkter med
högt värde samt möjlighet till återvinning
främjas framför kortlivade produkter och
energi, samt satsningar på delningsekonomi
och förlängd livstid för produkter74 . Att nå
en cirkulär bioekonomi och säkra att bioråvaran används där den verkligen behövs
och gör störst nytta kräver styrmedel och
lagstiftning.

6.1.3 Långlivade produkter är en
viktig kolsänka, men kortlivade
produkter gör nytta ibland

Långlivade produkter har fördelen att de
kan lagra biogent kol längre än kortlivade
produkter. I långlivade produkter, som husbyggnationer av trä, lagras en del av skogens kolinnehåll i själva konstruktionen
och utgör ett kolförråd under hela husets
livslängd. Om skogen däremot används
till kortlivade produkter, såsom wellpapp,
hygienprodukter, papper eller bioenergi
släpps kolet snabbt ut igen vid förbränning
eller nedbrytning75.
En viss konsumtion av hygienartiklar
eller biobränslen kommer alltid att behövas och hållbart producerad skogsråvara
kan ibland vara det bästa alternativet, men
om andelen kortlivade produkter minskar
kan klimatnyttan av produkterna generellt
sett öka. Delvis kan dessa behov tillgodo-

74. Paul Stegmann, Marc Londo, och Martin Junginger,
”The Circular Bioeconomy: Its Elements and Role in
European Bioeconomy Clusters”, Resources, Conservation & Recycling: X 6 (01 maj 2020): 100029, https://doi.
org/10.1016/j.rcrx.2019.100029.
75. Multi-functionality and sustainability in the European
Union’s forests, EASAC policy report 32, 2017.

34

ses genom att använda samma fibrer flera
gånger och därmed minska på behovet av
jungfruliga fibrer. Redan på kort sikt skulle
optimering av avverkning för produktion
av sågvirke kunna bidra till en förändrad
produktionsstruktur med en större proportion sågvirke som konsekvens76.
Klimatnyttan beror inte endast på produktens livstid, utan även på klimatpåverkan
av den råvara den substituerar.
Klimateffekten av exempelvis byggande i
trä beror både på vilken råvara det ersätter,
vilket virke som används och byggnadens
energieffektivitet.
Biobränslen är ett exempel på ett användningsområde med kort livscykel, men
där klimatnyttan behöver ställas i relation
till vad de ersätter, och där samhällets
tröghet när en infrastruktur ska ersättas
med en annan har betydelse. Dagens användning av fossila bränslen behöver i första hand fasas ut genom effektivisering,
minskad konsumtion och elektrifiering,
men ett behov av flytande bränslen kommer finnas kvar under överskådlig tid.
Flyget är ett exempel på en sektor där
andra alternativ än kraftigt minskad konsumtion saknas på kort sikt och där en viss
mängd biobränslen kommer att behövas.
Klimatnyttan av att substituera fossila
bränslen med biobränslen beror till stor del
på vilken råvara som används, och vilken
tidshorisont man räknar på. Användning
av bioenergi ger vid förbränning något
större utsläpp av koldioxid till atmosfären
per producerad energienhet än vad fossila
bränslen gör77. Detta beror på att kol och
olja är mer koncentrerad energi medan bio-

76. Jyri Seppälä m.fl., ”Effect of increased wood harvesting
and utilization on required greenhouse gas displacement
factors of wood-based products and fuels”, Journal of
Environmental Management 247 (2019): 580–87.
77. Michael Norton m.fl., ”Serious Mismatches Continue
between Science and Policy in Forest Bioenergy”, GCB Bioenergy 11, nr 11 (2019): 1256–63, https://doi.org/10.1111/
gcbb.12643.

massa innehåller en del vatten som först
måste förångas vid förbränning. De biogena kolatomerna ingår dock i ett kretslopp
(mark-skog-atmosfär) varför användning
av biobränslen alltså innebär att det inte
permanent tillförs nya kolatomer till detta
system, jämfört med det tillskott som förbränning av fossilt kol innebär.
Det tar tid innan utsläppen från förbränning av biomassa åter har tagits upp. Hur
lång tid det tar för en klimatnytta att uppstå beskrivs med begreppet återbetalningstid78. För skogsindustrins restprodukter kan det handla om några få år, för
grova växande träd som slutavverkas kan
det handla om långt över hundra år beroende på geografiskt läge i Sverige. Återbetalningstiden beror även på klimatpåverkan från de produkter som bioråvaran
ersätter. Begränsade men inte obetydliga
mängder biobränslen kan framställas av
råvaror som jämfört med fossila bränslen
ger stora klimatvinster (effekt på nettoutsläpp) inom 20-30 år och inte har oacceptabla negativa effekter för biologisk mångfald. Stora träd, grov död ved och stubbar
bryts ned långsamt – vilket innebär en
omöjligt lång återbetalningstid ur klimatsynpunkt79. Däremot kan exempelvis grenar och toppar, sågspån, bark, skörderester
från jordbruket eller matavfall utgöra råvaror för biobränslen med acceptabelt låg
miljöpåverkan. Att producera biogas av exempelvis stallgödsel kan till och med ge
negativ klimatpåverkan, alltså minska

nettoeffekter på klimat. Ju mindre mängder biobränslen som används desto lättare
går användningen att begränsa till biobränslen med ingen eller acceptabelt låg
negativ påverkan. Generellt gör biobränslen nytta om de kan ersätta fossila råvaror.
Hållbar markanvändning är en förutsättning för att biobränslen från restprodukter
kan betraktas som hållbara.
Bioekonomins produkter betraktas ofta
som koldioxidneutrala med hänvisning till
ett landskapsperspektiv, där avverkning
på vissa skogsområden vägs upp av tillväxt på andra områden. Men ökad avverkning leder till mindre kolförråd och mindre
tillväxt i en skog oavsett vad som sker i
andra delar av landskapet80. Ökad användning av skogsråvara är därför inte klimatneutralt81. Även om skogen fortsatt i hela
skogslandskapet fungerar som en kolsänka
så leder ökande användning av skoglig biomassa till mindre kolförråd i skog jämfört
med en situation då användningen av biomassa inte ökat.
Att nå de globala klimatmålen kräver
att utsläppen minskar dramatiskt och kolsänkorna ökar samtidigt. Klimatnyttan av
skogliga produkter avgörs av hur de påverkar kolsänkan och hur effektivt de ersätter
processer och råvaror som leder till stora
växthusgasutsläpp. För att klara av utmaningen för biologisk mångfald och klimat
samtidigt är det sannolikt att större klimatnytta behöver nås från samma eller
mindre mängd total råvara.

78. Michael Norton m.fl., ”Serious Mismatches Continue
between Science and Policy in Forest Bioenergy”, GCB Bioenergy 11, nr 11 (2019): 1256–63, https://doi.org/10.1111/
gcbb.12643.
79. Norton m.fl.
80. Michael T. Ter-Mikaelian, Stephen J. Colombo, och
Jiaxin Chen, ”The Burning Question: Does Forest Bioenergy Reduce Carbon Emissions? A Review of Common

Misconceptions about Forest Carbon Accounting”, Journal
of Forestry 113, nr 1 (01 januari 2015): 57–68, https://doi.
org/10.5849/jof.14-016.
81.J. Giuntoli m.fl., ”Carbon Accounting of Bioenergy and
Forest Management Nexus. A Reality-Check of Modeling
Assumptions and Expectations”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 134 (december 2020): 110368, https://
doi.org/10.1016/j.rser.2020.110368.
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7.1.1 Politiken måste skilja på
utsläpp och sänkor

pensera för fortsatta utsläpp. Det är sålunda
viktigt att tydligt skilja mellan kolsänkor
och utsläpp för att nå satta klimatmål.
Både minskade utsläpp och ökade kolsänkor behövs alltså. Alla fossila bränslen behöver fasas ut, transporter och energianvändning behöver effektiviseras och
industri behöver ställas om – inget av detta
kan ersättas av ökade kolsänkor, eller vice
versa.
Sverige och EU behöver utforma en politik för skydd och ökning av kolförråd och
kolsänkor, som komplement till målen för
minskade fossila utsläpp. En statlig utredning som presenterades 2020 tittade på
olika metoder för kolinlagring, men valde
att inte lägga fram skarpa förslag på skogsområdet83. Tekniska lösningar som föreslås
(exempelvis BECCS84) kan eventuellt spela
en viktig roll, men befinner sig ännu i ett
relativt tidigt utvecklingsskede och är befästa med stora osäkerheter och betydande
kostnader. Sådana lösningar kommer sannolikt behövas, men osäkerheten gör att de
inte gärna kan utgöra en grund för nationella klimatmål. I dagsläget är ökade kolsänkor i ekosystemen och framför allt
skogarna den enda strategi som relativt
snabbt skulle kunna binda in och lagra betydande mängder kol. De naturbaserade
klimatlösningarna har relativt stor potential och låg risk, och gynnar samtidigt biologisk mångfald85. För att dessa lösningar
skall ge största möjliga nytta behöver man
i möjligaste mån se till att åtgärderna för
naturbaserade lösningar leder till så bestående och additionell klimatnytta som möjligt.86 Lösningarna behöver utformas så att
de stärker – och inte urholkar – exempelvis urfolks rättigheter till skog och mark87.

82. Brendan Mackey m.fl., ”Untangling the Confusion
around Land Carbon Science and Climate Change Mitigation Policy”, Nature Climate Change 3, nr 6 (juni 2013):
552–57, https://doi.org/10.1038/nclimate1804.
83. ”Vägen till en klimatpositiv framtid: Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen SOU2020:4” (Stockholm:
Statens offentliga utredningar, 2020).

84. BECCS syftar på bioenergi med koldioxidinfångning
och lagring
85. IUCN 2019
86. Lambert Schneider, Anja Kollmuss, och Michael Lazarus,
”Addressing the Risk of Double Counting Emission Reductions under the UNFCCC”, Climatic Change 131, nr 4 (augusti
2015): 473–86, https://doi.org/10.1007/s10584-015-1398-y.
87. https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/urfolk-skyddar-varldens-biologiska-mangfald-och-klimat

De flesta av världens länder har sedan
Parisavtalet satt upp klimatmål för att
minska sina fossila utsläpp. Däremot saknar de flesta länder klimatmål för ökad kolinlagring genom naturbaserade klimatlösningar. Exempelvis har endast vart
femte land i sina nationella klimatåtaganden angivit kvantifierade mål för skogarnas bidrag. Det finns alltså en stor potential att öka takten vad gäller naturbaserade
klimatlösningar och då nå synergier mellan klimatanpassning, klimatarbete och
biologisk mångfald.
Samtidigt finns det vissa risker som
måste undvikas när de naturbaserade klimatlösningarna inkluderas i arbetet med
att nå klimatmålen. Förhandlingarna om
artikel 6.2 och 6.4 i Parisavtalet ska främja
internationellt samarbete för att öka klimatambitionen genom att möjliggöra handel med utsläppskrediter, och i relation till
detta diskuteras vilken roll naturbaserade
klimatlösningar ska spela. Flera länder argumenterar för att finansiera naturbaserade klimatlösningar genom internationell
handel med utsläppskrediter. Det skulle
innebära att de naturbaserade klimatlösningarna delvis skulle komma att användas för att ersätta fossila utsläppsminskningar. Men naturbaserade
klimatlösningar behövs för att bidra med
negativa utsläpp utöver fossila utsläppsminskningar, de kan inte användas för att
kompensera fossila utsläpp.82
Många länder och företag har satt upp
”nettonollmål”. Den målformuleringen bygger dock oftast på att kolsänkor ska kom-
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7.1.2 Att styra mot ett hållbart
nyttjande av skogens produkter

Idag är markanvändningen i Sverige, liksom globalt, inte hållbar. För att säkerställa
att vi kan nå såväl klimatmål som mål för
biologisk mångfald krävs en politik som
styr mot ett starkare skydd av ekosystem,
ett långsiktigt hållbart brukande, och en
smart användning av de råvaror markanvändningen ger oss.
I Sverige har det länge antagits att så
länge skogarnas kolförråd växer går det att
betrakta biomassa från brukade skogar
som koldioxidneutral, och en rad studier
och konsekvensbedömningar88 antar därför till exempel att skogliga biobränslen
har nära noll klimatpåverkan. Ibland hänvisas då till FN:s klimatpanel IPCC. Men
IPCC räknar inte med att biobränslen har
noll klimatpåverkan, däremot att det går
att räkna med noll utsläpp vid förbränning,
eftersom utsläppen istället påverkar klimatstatistiken för markanvändning som
en negativ effekt på kolförråd i skogen89.
En förståelse för hur användning av biomassa för olika ändamål påverkar klimatet
kräver alltså att man beaktar hur mycket
skogsbruket påverkar kolsänkan90. Det
görs inte så som klimatstatistik redovisas
idag, varför det finns en risk för att vissa
satsningar på att öka användning av skoglig råvara till och med ökar nettoutsläppen
jämfört med användning av fossil råvara
under lång tid91 .

88. ”Vägen till en klimatpositiv framtid: Betänkande av
Klimatpolitiska vägvalsutredningen SOU2020:4”; Naturskyddsföreningen, ”Yttrande över (SOU 2019:11) Biojet för
flyget”, oktober 2019.
89. Climate Change Task Force on National Greenhouse
Gas Inventories: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/faq/
faq.html, se sektion Q2-10.
90. Ter-Mikaelian, Colombo, och Chen, ”The Burning
Question”.
91. Norton m.fl., ”Serious Mismatches Continue between
Science and Policy in Forest Bioenergy”.
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Slutsatser och
rekommendationer till
markägare och politiker

8

8.1.1 Sammanfattning

Det finns många ändamål med att nyttja
skogen. Traditionellt har råvaruförsörjningen styrt hur skogarna brukas. Nu behöver även klimatnytta bli styrande. Men
arbetet för att bromsa klimatkrisen kan
heller inte ensamt styra brukandet av
svensk skog. När vi tittar på hur skogens
många värden kan förvaltas blir det tydligt
att synergier finns mellan klimatarbete,
ekologiska värden (biologisk mångfald,
ekosystemtjänster) och även sociala (arbetstillfällen, råvaruförsörjning, rekreation) kan finnas. Men ett nyttjande måste
ske inom naturens gränser – det utgör
ramverket. Ett ökat skydd av skog är av stor
vikt för den biologiska mångfalden och är
samtidigt en positiv klimatåtgärd. Men
även med ett kraftigt ökat skydd av skog
kommer merparten av skogsmarken i
Sverige att brukas, och därför är ett hållbart brukande och en hållbar användning
av skogsråvaran helt avgörande för såväl
klimat som biologisk mångfald.
Långsiktigt är det av stor vikt för både
skogsekosystemen och skogsbruket att vi
lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5
grader. Den här rapporten visar att för att
nå klimatmålen krävs en kombination av
stopp för fossila utsläpp och satsningar på
naturbaserade klimatlösningar som ökar
kolförråden. De naturbaserade klimatlösningarna har stor potential och låg risk,
och gynnar samtidigt biologisk mångfald.
Skogens och skogsmarkens kolförråd
har stor potential att öka i Sverige, vilket är
av stor betydelse för klimatet och skulle
kunna ge stora synergier för biologisk
mångfald. Kolförråden kan fördubblas
genom en kombination av ökade sänkor
och minskade utsläpp.
Återvätning av dikade torvmarker och
en övergång till kontinuitetsskogsbruk
utgör potentiellt viktiga strategier för
ökade kolförråd. Dessa åtgärder bidrar
också till klimatanpassning. Vidare står
resilienta skogar med hög mångfald bättre
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rustade för nuvarande och framtida klimatförändringar.
Skogsråvara är en begränsad resurs som
i första hand bör användas till långlivade
produkter samt till substitution av råvaror
med stor klimatpåverkan. Rest- och avfallsprodukter kan användas för att effektivt ersätta fossil energi där andra alternativ saknas. För att ett hållbart skogsbruk ska
kunna förse samhället med tillräcklig
mängd bioråvara krävs en omställning av
hela samhället för att begränsa efterfrågan
till en hållbar nivå.

8.1.2 Rekommenderade åtgärder
och styrmedel för att främja
naturbaserade klimatlösningar

Den här rapporten visar att Sveriges skogar
redan i dagsläget bidrar med kolinlagring
och produktion av förnybara råvaror. Men
för att nå klimatmålen behövs en kraftfull
styrning mot både en snabb utfasning av
fossila utsläpp och en kraftig ökning av
skogens kolinlagring.
Naturskyddsföreningens rekommendationer till Sveriges skogsägare för att gynna
miljö och klimat i skogen:
• Ställ om till hyggesfritt skogsbruk
med längre omloppstider.
• Öka andelen död ved, lövinblandning samt åldersvariation av inhemska trädslag.
• Undvik markavvattning och dikning av torvmarker och främja storskalig återvätning av våtmarker,
Trakthyggesbruk på torvmark bör
undvikas helt.
• Naturskyddsföreningens rekommendationer till Sveriges riksdag
och regering för en ökning av den
naturliga kolsänkan:
• Anta ett mål om att fördubbla den
naturliga kolsänkan i Sverige till
2030 jämfört med 2017.
• Ge de statliga skogsförvaltarna ett
uppdrag att skydda och öka kolin-

•

•

•

lagring på de statliga markerna.
Utforma ekonomiska incitament till
privata markägare som ökar kolinlagringen på sin mark genom förlängda omloppstider eller omställning till hyggesfritt skogsbruk.
Inför förbud för dikning, dikesrensning och avvattning på skogsbeklädd torvmark.
Finansiera forskning på kolinlagring, resiliens och industriell omställning i skogsindustrin.

Naturskyddsföreningens rekommendationer till Sveriges riksdag och regering för en
klimatomställning av svensk skogsindustri:
• Inför styrmedel för ökad energieffektivitet i skogsindustrin, fjärrvärmesektorn och transportsektorn för
att hushålla med knapp biomassa.
• Inför styrmedel som premierar användning av bioråvara med hög klimatnytta, det vill säga med lång
livslängd och/eller som ersätter produkter med hög klimatpåverkan.
• Beakta påverkan på kolsänkor och
kolinlagring i alla relevanta lagförslag, inklusive satsningar på biobränslen, BECCS och biodrivmedel.
• Ställ hållbarhetskrav på biobränslen och biodrivmedelsinvesteringar
för att premiera stor klimatnytta
inom 2–3 decennier.
• Ta fram en industriell strategi som
ger ökade incitament för byggande i
trä och som främjar kolinlagring i
långlivade produkter.
• Anta en strategi för en cirkulär
bioekonomi som främjar mer miljönytta och lönsamhet ur mindre
mängd biomassa genom att öka
återvinningsgraden och avsevärt
öka biomassans livslängd.

En stor del av Sveriges miljöpolitik påverkas
av EU. Naturskyddsföreningens rekommendationer till Sverige att påverka EU:s politik
för klimat och markanvändning:
• Verka för att den gröna given (Green
Deal) ökar klimatambitionerna generellt och genom att främja naturliga klimatlösningar och återställning av ekosystem.
• Verka för att kolsänkor och utsläpp
av växthusgaser skiljs åt i utformning av EU:s klimatpolitik och att
bägge ska ha ambitiösa men separata mål.
• Verka för att EU tar fram ett ambitiöst klimatmål för en fördubbling av
EU:s kolsänkor till 2030 jämfört med
2017.
• Verka för att EU och övriga länder
under år 2021 rapporterar in ökade
ambitioner till FN:s klimatkonvention, inklusive naturbaserade klimatlösningar.
• Stöd genomförandet av EU:s biodiversitetsstrategi och restaureringsinitiativ.
• Verka för att biodrivmedel- och
bränslen som ger stora klimatvinster jämfört med fossila bränslen
inom två-tre årtionden främjas
framför bränslen med längre återbetalningstid.
• Verka för att EU tar fram lagstiftning för att hindra fortsatt avskogning av skog med höga naturvärden
globalt, som fasar ut produkter som
leder till avskogning från EUmarknaden.
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Ord och förklaringar
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AFOLU: betecknar jord- och skogsbruksmarker samt annan markanvändning bland annat inom FN:s klimatpanel
IPCC:s rapporter (engl. Agriculture, Forestry and Other
Land Use)

Nettonegativa utsläpp = kolinlagring i kolsänkor som
överstiger kvarvarande utsläpp. Enligt IPCC kommer
nettonegativa utsläpp sannolikt att behövas om vi ska
nå klimatmålen.

BECCS: bioenergi med koluppfångst och lagring i långvariga geologiska förvar (engl. Bioenergy with Carbon
Capture and Storage). Ibland används också i Sverige
beteckningen BioCCS och då menas uppfångst och lagring av biogena energi- eller industriutsläpp, exempelvis
från pappers- och massabruk.

Resiliens = egenskapen hos ett system, exempelvis
en skog, att bemöta störningar (exempelvis torka eller
stormar) och fortsätta utvecklas genom motståndskraft
och anpassningsförmåga.

Biogena utsläpp = utsläpp av växthusgaser med nutida
biologiskt ursprung, exempelvis från avskogning eller
förbränning av biomassa inom energisystemet.

Återbetalningstid (av kol) =Syftar på tiden som det
dröjer för användning av biomassa att minska på koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Begreppet beaktar
återväxt av ekosystemet, nedbrytning och undvikna
fossila bränslen (engl. carbon payback period)

IPBES: motsvarigheten till IPCC inom området biologisk
mångfald. IPBES (Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är
FN:s mellanstatliga forskarplattform som sammanställer kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
IPCC: FN:s klimatpanel IPCC är ett mellanstatlig
forskningsorgan som sammanställer det vetenskapliga
kunskapsläget från klimatforskningen. (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change).
Fossila utsläpp = utsläpp som orsakas av eller kopplat
till förbränning av fossila bränslen inom industri, energisystem eller samhällen.
Klimatanpassning = insatser som anpassar samhällen
eller landskap till ett mer instabilt och varmare klimat.
Enligt FN:s klimatpanel behövs sådana insatser redan
med dagens uppvärmning.
Klimatarbete = insatser som motarbetar klimatkrisen
och minskar på koncentration av växthusgasutsläpp i
atmosfären.
Kolförråd: kol som lagras i till exempel långlivade skogsprodukter, levande träd eller i dött organiskt material
och jorden. Så länge kolet är bundet bidrar det inte till
växthuseffekten och kan därför ses som ett förråd.
Förändringen av kolförråd under ett år definieras som
kolsänka i klimatbokföringen.
Kolsänka: ett växande kolförråd, till exempel växande
vegetation eller mark. Genom att fånga upp kol bidrar
kolsänkorna till att koldioxidkoncentrationen i atmosfären minskar. Motsatsen till en kolsänka är ett utsläpp.
LULUCF = markanvändningssektorn i klimatrapporteringen som innefattar skogarnas växthusgasupptag och
-utsläpp. Från engelskans Land Use, Land Use Change
and Forestry.
Negativa utsläpp = metoder som skapar eller ökar
kolsänkor och därmed lagrar in mer kol i kolförråd (även
minusutsläpp).
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