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Behovet av forskning om den svenska skogen i ett förändrat klimat” var överläggningsämnet 

vid skogsavdelningens akademisammankomst den 12 oktober 2017. Ska man sammanfatta 

mötet, kan man säga att temat var väl valt. För forskningsbehovet verkar vara stort. 

Frågorna var många, svaren betydligt färre. Hur blir det framtida klimatet – egentligen? 

Hur påverkas skogen av ett varmare klimat? Ökar risken för stormskador och nya 

skadegörare? Ska vi klimatanpassa skogsbruket redan i dag – och hur i så fall? Är det 

smartast att minska avverkningarna och lagra mer kol i skogen – eller bör vi tvärtom bruka 

våra skogar intensivare för klimatets skull? 

 
Mötet inleddes och leddes av herr Lars-Erik Liljelund, som underströk att klimatfrågan inte är något 

vanligt miljöproblem utan ett globalt samhällsproblem. Det räcker inte att städa hemmavid – alla måste 

samverka om vi ska klara klimatet, sade han och överlämnade ordet till professor Markku Rummukainen, 

klimatforskare vid Lunds universitet. Han inledde sitt föredrag med att slå fast tre sanningar för den 

fortsatta diskussionen:  

1. Det har blivit varmare 

2. Det beror på utsläpp av växthusgaser.  

3. Det blir en fortsatt uppvärmning om utsläppen fortsätter. 

 

Det är dock svårt att uttala sig mer i detalj hur klimatet blir, fortsatte han. Det beror på en serie osäkerheter:  

 Vädret har en naturlig variabilitet.  

 Vi har en genuin okunskap om hur stora utsläppen av växthusgaser blir i framtiden.  

 Vi är osäkra på klimatresponsen, det vill säga hur mycket jordens medeltemperatur ökar vid olika 

utsläppsnivåer. 

 

Han underströk att osäkerheten om det framtida klimatet ökar när man går från global till regional och lokal 

skala.  

 

Det snurrar många olika siffror i debatten, påpekade han. Genomsnittet för ”alla” scenarier är att vi år 2050 

har en global medeltemperatur som är 1,0 till 2,0 grader högre än år 1995. Det sannolika intervallet är 0,4 

till 2,6 grader – och lägre om världen klarar Parisavtalet. Det stora spannet beror på vilka antaganden man 

gör för utsläpp av växthusgaser och klimatkänslighet.  

 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/


 
 
Sammanfattning, forts 
 

2 

Nederbörden går upp för en del modeller, ner för andra. Och klimatförändringarna kommer att bli olika i 

olika delar av världen, avslutade han. Uppvärmningen i Arktis beräknas bli dubbel så stor som det globala 

medeltalet, för Sverige förväntas den bli något över medeltalet.  

 

Fru Annika Nordin, SLU, fortsatte och konstaterade att skogen kan göra klimatnytta på två olika sätt. 

Antingen kan man öka virkesförrådet i skogen och därmed lagra mer kol i träd. Eller använda 

skogsprodukter för att ersätta, substituera, fossila råvaror och därmed minska utsläppen av växthusgaser på 

lång sikt. Det innebär att både de som säger att vi måste minska avverkningarna och de som säger att vi 

måste bruka skogen mer intensiv för klimatets skull kan ha rätt, det beror framförallt på vilken tidshorisont 

man har. Det finns ingen koncensus i frågan.  

 

På lång sikt är dock stående skog ett dåligt sätt att lagra kol i biosfären. Det är brukandet som på lång sikt 

ger störst klimatnytta. Det är när skog växer som atmosfärens koldioxid binds in ved, underströk hon. 

Samtidigt menade hon att många i dag använder klimatet som hjälpargument för att spara skog, när 

huvudargumentet är att de inte tycker om hyggen.  

 

Risken för skador ökar i ett varmare klimat, varnade hon och pekade på sådana skadegörare som 

tallvedsnematoden, som finns i Sydeuropa och mycket väl skulle kunna sprida sig till Sverige. Svampen 

Diploida pinea är ett annat exempel. Den upptäcktes för första gången i Sverige för några år sedan, och nu i 

sommar har tallskog I Hälsingland angripits.  

 

På frågan om hur skogsbruket ska anpassa sig till de kommande klimatförändringarna ansåg hon att det kan 

vara farligt att i princip bara luta sig mot två trädslag, tall och gran, som skogsbruket gör idag. Man borde 

testa nya trädslag när förutsättningarna ändras radikalt. Men, sade hon på en direkt fråga: det finns ingen 

forskning som visar att lövträd generellt skulle vara mer klimattåliga än barrträd.  

 

Det är svårt att veta hur man ska agera som skogsägare inför ett nytt klimat, sade Jessica Nordin, 

affärsutvecklare vid Sveaskog. Forskarna är inte eniga om man i första hand ska hantera skogen som 

kolsänka, alltså minska avverkningarna, eller satsa på substituering, det vill säga avverka mycket skog som 

kan ersätta fossila råvaror.  

 

Sveaskog har redan gjort vissa klimatanpassningar. Företaget arbetar mer med att skapa stormsäkra gränser 

för nya hyggen. Och så satsar man på mer löv i ungskogarna för att bibehålla en handlingsfrihet. Men det är 

inga drastiska förändringar. Det kostar att anpassa skogsbruket och nyttan är osäker, avslutade hon. 

 

Klimatfrågan har länge varit viktig för Södra, sade herr Göran Örlander, och pekade på sådana saker som 

att Södra försöker få skogsägarna att plantera mer tall, som ju klarar stormar bättre än gran. Man 

rekommenderar också kortare omloppstider för att minska effekterna av kommande stormar. Och färre 

gallringar, två i stället för tre, för att ytterligare minska risken för stormskador. Och så vill man att skogarna 

ska växa bra, så att det produceras mycket ved. Däremot rekommenderar vi inte Södras medlemmar att 

satsa på blandskogsbruk och kontinuitetsskogsbruk. De är fortfarande forskningsfrågor, det finns inga 

system som är klara för praktiken ännu, varnade han. 

 

I ett varmare klimat kommer vegetationsperioden bli längre. Men dagens träd är inte anpassade för detta, 

lyfte herr Bengt Andersson Gull, Skogforsk, fram i ett debattinlägg. Trädens årsrytm styrs till stor del av 

fotoperioden, alltså dagslängden vid olika tider på året. Den ändras ju inte bara för att klimatet blir varmare. 

Dagens träd kommer därför att starta sin växtperiod onödigt sent på våren och sluta onödigt tidigt på hösten. 

Med skogsträdsförädlingen kan ta fram odlingsmaterial vars årsrytm är bättre anpassad till morgondagens 

klimat.  

 

Vad vill ni satsa mer på i forskningen, var den avslutande frågan till dagens föredragshållare.  

 Mer tvärvetenskap – och finansiärer som förstår att tvärvetenskap måste få ta tid, sade Annika 

Nordin.  

 Mer tvärvetenskap, men också mer interdisciplinär forskning, sade Markku Rummukainen.  

 Bättre kunskap om hur vi ska se på skogens möjlighet att substituera fossil råvara, sade Jessica 

Nordin.  

 Mer kunskap och kompetens kring skötselsystem i jord- och skogsbruk, sade Göran Örlander.  


