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SKS och klimatet.. 

• SKS klimatpolicy 2003  - inte mkt klimatanpassning 
• KSLA klimatkommitté –> Sonesson, 2005 
• Klimat- och sårbarhetsutredningen 2005-2007   

– SKS-rapport 2007:8 

• Reviderad klimatpolicy 2009 – mer klimatanpassning 
• Internutbildning SKS 2010, ca 300 medarbetare 
• Två större LBP-projekt med huvudfokus på klimat 

2011-2013 
 

 
 
 

 
 
 



Budskap nr 1:  
Klimatet har redan ändrat sig och kommer att fortsätta göra det.  

  

 

 



Effekter av klimatförändringarna  

• Högre tillväxt 
• Ökade risker för många skador  

– stormfällning, barkborre m fl insekter, torka, rotröta, 
frost, brand, m.m  

• Pot negativa effekter för hotade arter ffa via ökad 
konkurrens, värre körskador och ev nya metoder 

• Större belastning på skogsbilvägarna 
• Negativa effekter på sociala värden 
• Bioenergivärdet kommer sannolikt att fortsätta 

vara högt 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



Nya skadegörare 
• Många nya 

skadeinsekter har 
hittats i Sverige under 
de senaste 20 åren 

• Idag harmlösa kan bli 
värre framöver 

Angrepp av ungersk 
gransköldlus och sotsvamp i 
södra Skåne år 2010 



Viltbete + stormfällning+ 
torka + granbarkborrar 

 

Hjortdjuren överlever vintrarna bättre och tillgången 
på bete förbättras inte i motsvarande grad 

• => mer betesskador 
• => mer gran, även på torra marker 
• => + högre gv + mindre tjäle => mer stormfällning 
• => + längre varmare somrar => mkt mer 

granbarkborrar 
Såvida inte viltförvaltningen förändras.. 
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SKA-VB 08 
Referens – Andel gran 

1955 2010 2060 2110 



 
 
 

 
 
 

SKA-VB 08 
Referens – Andel tall 

1955 2010 2060 2110 



Anpassningsåtgärder i klimatpolicyn 
• Anpassning av viltstammar för högre handlingsfrihet vid föryngring, 
• Anpassning av trädslagssammansättning i skogen, t ex genom  

– ökad användning av blandskog för att minska sårbarheten vid skadeangrepp,  
– satsning på fler än två trädslag för att sprida riskerna,  
– användning av stormtåliga trädslag i utsatta vindlägen, 
– ökad satsning på gran  i norr pga att granens möjliga tillväxt ökar mer än tallens,  
– ökad satsning på tallföryngring på torkkänsliga marker i söder, 

• Utveckling av skötsel för ökad stormfasthet i utsatta vindlägen,  
• Ökad användning av biologisk behandling av stubbar mot rotröta, 
• Utveckling av underhåll av skogsbilvägar,  
• Utvecklad logistik för drivning + planering och teknik som förebygger 

körskador på mark och vatten, 
• Utveckling av hänsyn och strategier för att bevara biologisk mångfald, 

sociala värden och kulturlämningar och skydda rennäringen, 
• Utveckling av samarbete mellan grannar: vägar, vatten, jakt, etc 

  
 
 

 
 
 



Skogsstyrelsens två LBP-projekt: 
Skogsägaren och klimatet  Projektledare Karin Östberg 
• Mindre skogsägare 
• Beställarperspektiv 
• Gårdsrådgivning/skogskvällar/endagskurser  
• Har nått ca 6000 - 6500 personer 

 

Skogsbruk i ett förändrat klimat  Projektledare Anette Arvidsson   
• Större skogsägare/skogstjänstemän 
• Anpassad skogsskötselstrategi  
• Syftar till klimatanpassning av fastigheten på både kort och lång sikt. 

Handlar om hur man med en varierad skötselstrategi kan sprida 
riskerna, t ex val av trädslag eller tidpunkt för gallring.  

• Skogskvällar/seminarier/endagskurser 
• Har nått ca 12 000 – 14 000 personer 
  

 



   För närvarande gör vi omtag på 
kunskapsunderlaget och analysen: 

- Alla är välkomna med underlag, kritik 
och förslag  
 

           Tack! 
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