
”Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur påverkas mångfald och miljö?” 
Den 16 oktober samlades forskare, representanter från myndigheter och skogsnäringen samt 
andra skogsintressenter till en fullsatt seminariedag på KSLA, Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien i Stockholm. Arrangörer var forskningsprogrammen BECC, Mistra-SWECIA 
och CLEO tillsammans med KSLA. Syftet med dagen var att ge stöd för kloka vägval om skog och 
skogsbruk med klimatförändringen i åtanke, och att diskutera forskningens roll för framtidens 
skogsbruk. Alla presentationer från seminariet finns här.  

Markku Rummukainen, professor på Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds 
universitet och SMHI, berättade inledningsvis om framtidens klimat. Klimatförändringarnas 
omfattning beror framför allt på tre faktorer: utsläpp av växthusgaser, som koldioxid, 
klimatkänsligheten och klimateffekterna på kolcykeln. För Sveriges del visar klimatscenarier att 
det blir mildare och varmare med en större temperaturökning än globalt, mer nederbörd, efter 
hand mindre snö och en längre vegetationsperiod. Huruvida stormarnas omfattning kommer att 
se annorlunda ut är dock fortfarande osäkert. 

Erik Normark, FoU-chef på Holmen skog, fortsatte framtidsscenarierna med sin syn på vilka 
nya krav som kommer att ställas på skogsbruket. Han tog som exempel upp planering kring 
dikesunderhåll och genomtänkta skogsbilvägar med fler temporära och fasta överfarter kring 
vatten. Normark talade också om att maximera effekterna av ökad skogsproduktion med tanke 
på ett framtida varmare klimat, men för att öka kolinbindningen krävs hög kvalitet i 
skogsföryngringen. Hur kan vi utöka positiva effekter och minska riskerna? Skogsträdsförädling 
är en mycket viktig process liksom tidigare röjning och gallring och att aktivt motverka 
markskador med aktivare och smartare planeringssystem. Skogsbruket har stor potential för att 
skapa beredskap för att hantera problem, ge möjligheter till ökad skogsproduktion samt verka 
för hållbar hantering av ekosystemtjänster.  

Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen, tog upp att en av de viktigaste uppgifter är 
att kommunicera att klimatförändringarna äger rum. Klimatförändringarna bidrar till en högre 
tillväxt i skogen, men också ökade risker för skador (stormfällning, barkborrar, nya skadegörare, 
torka, rotröta, frost, brand) och negativa effekter för hotade arter via ökad konkurrens. Vidare 
ökar behovet av välbyggda skogsbilvägar, tekniker och system för att undvika körskador i 
skogen. Skogsstyrelsen menar att det är problematiskt med fortsatt stor föryngring med gran, 
där det borde planteras tall eller föryngras med löv- eller blandskog. Risk för viltbetesskador är 
en av orsakerna till att många markägare fortsätter att plantera gran och med ett varmare klimat 
flyttar viltproblematiken vidare norrut i Sverige. Anpassningsåtgärder som kan mildra de 
negativa effekterna av klimatförändringarna är: anpassning av viltstammarna, blandskog för 
minskad sårbarhet vid skadeangrepp, utveckling av skötsel för ökad stormfasthet i utsatta 
vindlägen, öka underhållet av skogsbilvägar och att motverka körskador med planering och ny 
teknik. 

Johnny de Jong, forskningsledare på Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, berättade om 
hur en intensifiering av skogsbruket kan påverka biodiversiteten. En intensifiering av 
skogsbruket handlar bland annat om ökat uttag av grenar och toppar (grot), stubbar, klenvirke 
och intensivskogsbruk. De Jong berättade att det finns mycket ny kunskap kring betydelsen av 
grot för biodiversitet. Forskningen visar att grotuttag i granskog inte hotar nu rödlistade arter, 
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men att det möjligen kan ge upphov till att andra arter blir hotade på sikt. Betydelsen av 
lågstubbar för biodiversitet är en mer komplicerad fråga, där kunskapsläget är sämre. Enligt ett 
syntesarbete som de Jong lett kan en fördubbling av skogsbränsleuttaget göras utan att 
uppfyllandet av miljömålen försvåras. En viktig poäng är dock att ett ökat uttag kräver att 
generell hänsyn fungerar, att främst barrskogsgrot används, att gallring utförs med försiktighet, 
att endast marker med god bärighet används, att grot inte tas i anslutning till nyckelbiotoper, att 
askåterföringen fungerar och att grot ersätter fossila bränslen. De Jong konstaterade att en 
fördubbling är en försiktig prognos, och att mer realistiska scenarier och fler tröskelvärden 
behövs i det fortsatta arbetet.  

Håkan Wallander, forskare vid Lunds universitet, berättade om sin forskning om livet under 
markytan, varför det är viktigt och hur det påverkas av skogsbruk. Wallander berättade om sina 
studier i Norrbotten, där resultaten visar att ungefär hälften av kolet i marken kommer från 
rötter och mykorrhiza. Hans forskning hjälper oss att förstå skogen som kollagrande funktion, 
där mykorrhizan spelar en nyckelroll. Den gör att vittringen påskyndas, humuslagret byggs upp 
och näringsläckage förhindras. Mykorrhizans förmåga att hålla kvar kvävet i marken minskar i 
gödslade bestånd vilket visar att svamparna är viktiga för att fånga upp kvävet. Brist på kalium 
och magnesium ger dålig rottillväxt – tar vi ut mer biomassa måste vi se till att det inte blir brist 
på kalium och magnesium.  

Anna Maria Jönsson, docent vid Lunds universitet, berättade om sin forskning kring 
klimatanpassning och risk i skogsbruket. Genom att modellera hur temperatur, nederbörd och 
vind påverkar skogens tillväxt och olika typer av skaderisker, så ökar möjligheten att 
klimatanpassa skogsskötseln. Det finns olika riskhanteringsstrategier som utgår från en reaktiv, 
aktiv eller proaktiv hantering – men alla tre strategierna behövs samtidigt för ett uthålligt 
skogsbruk. För skogsägaren kan en strategi innebära att de kan behålla framtida valmöjligheter 
och sprida sina risker på bästa sätt. Målet med riskhantering är inte att undvika en risk helt – det 
handlar om att minimera skador som är svåra att åtgärda när de inträffat. Jönsson presenterade 
en forskningsstudie där olika skogsskötselalternativ modellerats mellan åren 2071-2100. 
Resultatet visar på stora skillnader i landet när det gäller framtida virkesförråd, stormskador 
och avverkning. För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt behövs en dialog mellan 
forskning och praktik kring frågor som rör både klimatanpassningsstrategier och hantering av 
osäkerheter i modellerna. 

Per Erik Karlsson, professor vid Göteborgs universitet/IVL, berättade om effekter av 
marknära ozon på skog och diskuterade hur det bör beaktas vid val av trädslag. 
Olika platser i landskapet är olika utsatta för ozonrisker, dock är ozonförekomsten generellt 
högst i södra Sverige och avtar mot norr. Klimatet spelar roll eftersom ozonet tas upp genom 
bladens klyvöppningar. Ett fuktigt klimat, luft och mark, gynnar öppna klyvöppningar och ett 
högre upptag av ozon. Samma lufthalt av ozon kan därför vara mer toxiskt för växtlighet i norra 
Europas fuktiga klimat jämfört med ett torrare klimat. Växter reagerar olika på ozon, både ung 
och vuxen gran reagerar exempelvis med minskad stamvolymtillväxt. Generellt är lövträd 
känsligare för ozon än barrträd och speciellt snabbväxande lövträd har mycket hög 
ozonkänslighet. Ska andelen snabbväxande lövträd öka i södra Sverige bör därför 
förädlingsarbetet utvecklas.  

Cecilia Akselsson, lektor vid Lunds universitet, ställde frågan: Kan ökad vittring i ett 
förändrat klimat motverka försurning? Svavelnedfallet har minskat kraftigt men 



försurningseffekterna finns kvar i mark och vatten – omkring 200 Mkr läggs varje år på 
sjökalkning i Sverige. Akselsson har tittat på hur markförsurningen och återhämtningen 
påverkas av ökat uttag av biomassa, speciellt grot som innehåller mycket baskatjoner, och om 
det är så att ökad vittring kan motverka försurningseffekten av helträdsuttag.  Slutsatserna som 
Akselsson drar är att uttag av grot ökar förlusterna av baskatjoner och därmed försurningen, 
speciellt i södra Sverige, samt att ökad vittring pga ökad temperatur inte kan motverka 
förlusterna mer än i de allra nordligaste delarna av landet.  Uttag av grot utan återföring av 
näringsämnen kommer därmed att inverka negativt på försurningsstatus och återhämtning. 

Johan Bergh, lektor vid SLU, höll ett föredrag med titeln: Förändrat klimat och kvävegödsling – 
effekter på tillväxt och risken för kväveutlakning. Bergh konstaterade att klimatförändringen 
leder till att växtsäsongen blir längre.  Vidare påverkar marktemperaturen näringsutbudet, 
vilket kan ge tillväxtökning i näringsfattig mark vid ökad marktemperatur. Kring klimat och 
kväveutlakning finns inte så mycket kunskap.  Bergh diskuterade vidare risker för 
kväveutlakning i samband med gödsling. Det finns olika sätt att gödsla skogen - traditionell 
gödsling och behovsanpassad gödsling.  Det är viktigt med planering kring var i landskapet de 
gödslade skogsytorna finns, för att minimera läckaget. Vidare är det fördelaktigt att ta ut grot vid 
avverkning vid behovsanpassad gödsling. 

Salim Belyazid, forskare vid Lunds universitet, berättade om dynamisk modellering och hur 
det kan användas. Han visade som exempel ForSAFE, en integrerad dynamisk 
skogsekosystemmodell. Han presenterade resultat från modellering av en skogsyta i södra 
Sverige med hög tillväxt. Två klimatscenarier användes: oförändrat klimat och förändrat klimat. 
Den modellerade tillväxten var lägre vid klimatförändring, vilket kan förklaras av att 
klimatförändringsscenariet visade på torrare somrar på den modellerade ytan. Vi är inte säkra 
på hur klimatförändringen kommer att se ut, men vi är säkra att klimatet inte kommer se 
likadant ut som idag. Den största praktiska nyttan med dynamiska modeller är att de kan flagga 
upp för effekter av förändringar och hjälpa oss förstå de sammanvägda effekterna av ett 
förändrat klimat och ett förändrat skogsbruk.    

Oskar Wallgren, SEI och Mistra-SWECIA, berättade om erfarenheter av att skapa möten 
mellan forskare och skogsnäringen för att diskutera klimatanpassning.  
- Vi måste våga släppa behovet att marknadsföra oss och istället sätta behoven i fokus, menade 
Oskar och lyfte fram fyra viktiga förhållningssätt för att nyttiggöra forskning: 

1. Förstå och anpassa budskapet efter publikens behov. 
2. Kliv iväg från forskningsfronten – för många är den generella kunskapen mycket 

viktigare. 
3. Lyft fram forskaren, inte resultaten – det behövs människor som kan prata på ett 

begripligt sätt. 
4. Fokusera på budskap, inte på loggor – omvärlden vill ha svar på frågor, inte veta hur 

arbetet organiserats. 

Göran Örlander, skogschef Södra skog, inledde avslutningen med sin oro för att vi tittar 
på en liten fråga i taget och inte ser helheten – vad händer i Afrika och i Asien, och hur 
påverkar det hur vi ser på skogsbruket? Vi behöver de internationella utblickarna och se hur 
världen hänger ihop.  



Under seminariet kom många frågor upp som varit med under en tid, t ex skogsbrukets 
intensitet, GROT-uttag och askåterföring, dikesunderhåll, markskador och trädslagsval. 
Örlander påpekade att Anna Maria Jönssons riskhanteringsstrategier är ett nytt sätt att se på 
frågan som är fruktbart. I de övriga diskussionerna kom många åsikter fram, t ex att det är 
viktigt att forskningen visar på vilket handlingsutrymme som finns och att besluten man tar 
spelar roll. Ekonomins roll som påverkansfaktor är mycket stor, där kan riskspridning också 
spela en nyckelroll. Alla var överens om att det är av största vikt att forskare och samhälle 
möts – vi måste lära av och lyssna på varandra – och att seminariet kring ”Skogsbruk i ett 
förändrat klimat” var ett sätt att göra det.  


	”Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur påverkas mångfald och miljö?”

