
Syntes och sammanfattning

• Att bokföra kolbalanser är ingen enkel
sak, särskilt inte för politiken.

• Skogen spelar en avgörande roll för
klimatarbetet

• Skogens tillväxt kan öka och därmed dess
klimatnytta

• Politiken har en avgörande roll



Vilka möjligheter har skogen  
i en biobaserad framtid?



• Samma lagstiftning gäller för alla skogsägare
• Skogsbruk ska bedrivas på all produktiv skogsmark som inte 

undantagits från skogsbruk
• Man måste anlägga ny skog på skogsmark som avverkas men man 

måste inte avverka
• Man måste utnyttja den naturgivna produktionsförmågan
• Man får inte använda utländska trädslag utan dispens
• Man får inte använda kemikalier för att bekämpa vegetation
• Man får inte använda kemikalier för att bekämpa svamp
• Man får inte använda kemikalier för att bekämpa insekter
• Man får inte använda gödselmedel annat än i begränsad 

omfattning
• Vi har världens tätaste klövviltstam
• Omloppstiden varierar från 60-120 år

Den svenska modellen för skogsbruk



Vi brukar nästan all skog i Sverige

Produktion skogsmark
med brukningskrav
≈21.5 miljoner hektar

Improduktiv skogsmark med 
brukningsförbud ≈5 miljoner hektar

• Nature reserves
• Habitat
protection areas

• Nature
conservation
agreements

Productive
forests
reserved for
nature
conservation
2.0 million
hectares
• Voluntarily
set aside

• Voluntarily set aside

Total skogsareal 28,3 miljoner hektar



Att sköta skog börjar med 
att definiera sina mål.



Fokus för skogsskötsel har länge varit
(är fortfarande) att producera

kommersiella sortiment, massaved och
sågtimmer. 

Förenklade odlingssystem skapar effektivitet

Ett viktigt randvillkor är jämnhet i avkastningen



Det ropas på mer av allt…….



Ett par utgångspunkter

• Det finns en skogsägare, dvs en företagare

• Skogsbruk är ett långsiktigt risktagande

• Skogens skötsel styrs av ekonomiskt 
betingade val mellan olika politiskt och 
biologiskt möjliga åtgärdsalternativ

• Priset på råvara har betydelse

• Kostnader att sköta och skörda skogen har 
betydelse

• Det finns ett hushållningskrav (politik)



Några nyckeltal, vad kan skogen leverera 
2050?

• 50 miljoner kubikmeter i extra råvarubas om 
politiken vill

• ≈50 miljoner miljoner ton ökad inbindning av 
koldioxid jämfört med idag om politiken vill

• ≈50 miljoner ton minskade utsläpp av koldioxid 
jämfört med idag om politiken vill

• >50 000 nya jobb om politiken vill
• ≈100 TWh omräknat i energi om politiken vill
• >50 miljarder i förädlingsvärde om politiken vill
• Ett okänt antal miljarder i minskad oljeimport



Skogen och den gröna ekonomin

• Är en unik förnybar naturresurs

• Kan kraftigt öka sin avkastning och skapa nya 
jobb och ekonomisk tillväxt

• Kan bidra till att minska oljeberoendet

• Skogen räcker till det vi vill
– Dvs det politiken, marknaden och skogsägaren vill



Och så det krångligaste av allt….

• Det vi skördar idag är resultatet av tidigare 
generationers strategiska strävanden

• Detsamma gäller för framtiden

• Möjligheterna till nyttjande av bioråvara i 
framtiden beror på beslut idag

• Biomassa är inte den enda 
”ekosystemtjänsten” som skogen levererar



Sveriges skogar är en nyckel för 
tillväxt och omställningen 
till ett hållbart samhälle 

– men det är bråttom med besluten


