Läcker hyggen mer koldioxid?
Göran Örlander
KSLA, 7 december 2020 ”Forskningsresultat om
skog är inte alltid evidens”
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Den vanligaste formen av
skogsbruk i Sverige är
trakthyggesbruket, som lämnar
stora sår i landskapet. Dessa
kalhyggen står i genomsnitt för
utsläpp om 18 miljoner ton
koldioxid per år¹.

I våra skogar är två tredjedelar
av kolet bundet i marken. När
träden avverkas och marken
vänds upp och ner för att
plantorna ska växa snabbare
frigörs enorma mängder
växthusgaser. Det dröjer sedan
minst 60 år innan de nya
plantorna sugit upp all den
koldioxid som kalavverkingen
bidrog med.

4 december 2020
– All den ved, grenar och barr blir till koldioxid på ett
eller annat sätt. De första tio-tjugo åren släpps det
ut oerhört mycket koldioxid från marken. De nya
träden binder visserligen koldioxid men det tar
ungefär 100 till 120 år innan ett kalhygge har
kommit tillbaka till noll, säger Göran Arnqvist,
professor i zooekologi.

Akademiförvaltningens skogschef delar inte den
uppfattningen.
– Vår bild är att det är den växande skogen som
binder koldioxid. Dessutom binder de trävaror som
kommer ut av en skogsavverkning koldioxid, säger
Anders Söderström, skogschef vid
Akademiförvaltningen.

Lindroth, Smith, Sykes,
Wallander, Vestin, debattartikel i
Dagens Nyheter 2012:

”Studier i Europa och Nordamerika visar att

kalhyggen släpper ut 7-18 ton koldioxid per
hektar under det första året efter avverkning och
mätningar på svenska kalhyggen visar att dessa
ligger i överkant av detta. Om man räknar med
att ett hygge har kommit i balans efter 10 år
betyder detta att varje hektar kalhygge i Sverige
har släppt cirka 90 ton koldioxid under sina
första 10 år. Eftersom vi kalavverkar cirka
200.000 ha varje år i Sverige så motsvarar detta
18 miljoner ton koldioxid per år. Detta i sin tur
motsvarar cirka 27 procent av Sveriges totala
årliga utsläpp av koldioxid. ”

Mätmast, nio år efter stormavverkning
Toftaholm, Småland. Ungskogen är nu
en koldioxidsänka.

C -> CO2
1: 3,67
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90/3,67 = ca 25 ton kol (C)

Skogens kolbalans efter slutavverkning
Studie från BC, Canada, ton C/ha,år
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“Considerable differences in NEP, GEP and Re were observed in the two clearcuts
for the first two comparison years following harvesting.”
“These results show that caution is necessary when drawing conclusions about C
fluxes from a single site in an ecozone.”

Min kommentar:
• Respirationen från marken var mindre efter avverkning än före.
Från Skogsstyrelsen: Skogsskötselserien kapitel 21, Skogens kolbalans och klimatet
Skogsmarken avger betydande mängder kol även i slutna bestånd.
• Man bör inte skala upp resultat från enskilda ytor till landskap eller nationer.

Olika systemperspektiv kan leda till olika slutsatser
Enskilt bestånd eller fastighets/landskapsperspektiv

“Our results showed that this managed boreal forest landscape was a net C sink
(NLCB = 39 g C m−2 year−1) with the landscape–atmosphere CO2 exchange being the
dominant component”
”Our study advocates the need for integrating terrestrial and aquatic fluxes at the
landscape scale based on tall-tower eddy covariance measurements combined with
biomass stock and stream monitoring to develop a holistic understanding of the NLCB
of managed boreal forest landscapes and to better evaluate their potential for
mitigating climate change.”

Min kommentar:
• Sett i ett landskapsperspektiv ”kompenseras” förlusten av koldioxid vid
slutavverkning av ett enskilt bestånd av upptaget i andra bestånd.
• Fastighetsnivån, eller landskapsnivån är en relevant skala vid
skogsförvaltning.
• Trakthyggesbruket är det skogsbrukssätt som ger högst skogsproduktion
och gör att skador på skog blir hanterbar.

Om stora mängder kol försvinner efter
hyggesupptagning bör detta rimligtvis synas i
skogsmarkens kolförråd

Varje år redovisar Sverige utsläpp och upptag av
växthusgaser för olika verksamheter, till exempelvis
EU och FN.
• Markinventeringen (Riksskogstaxeringen) mäter
bland annat skogsmarkens kolförråd. Totalt besöks
30 000 permanenta provytor.
• Levande biomassa, dvs. växande skog, står för det
största upptaget av kol.
• Kolinlagringen i mineraljorden är stor och ökar, - ca
150 kg/ha,år (skog på mineraljord).
• Vid avverkningen tillförs grenar, barr, stubbar rötter.
Mängden varierar men är ofta 20-30 ton C/ha.

Relativ ålder

Från Skogsstyrelsen: Skogsskötselserien kapitel 21, Skogens kolbalans och klimatet

Min kommentar:
• Markinventeringen kan inte påvisa att hyggen skulle
ge en betydande förlust av kol i marken.
• Den blandning av slutavverkning och gallring som
tillämpas av skogsbruket resulterar i att kolförrådet
marken historiskt har ökat, och enligt prognoser ökar
även i framtiden.

Om man skördar samma volym virke utan hyggesupptagning genom
blädning/gallring minskar då utsläppen av växthusgaser?

NEJ!
• Vid blädningsbruk återkommer man relativt ofta och gör
virkesuttag. För att avkasta motsvarande virkesvolymer
som vid trakthyggesbruk krävs att den årliga avverkningen
sker över en större areal. Då blädning minskar tillväxten
blir det sammantaget en försämrad kolbalans.

JA!
• Resultaten från experimentet ger en stark indikation på
att växthusgasbalansen kan behållas över tid om man
undviker kalavverkning.

Min kommentar:
• Det saknas storskaliga experiment där trakthyggesbruk kan jämföras med blädning (gallring). Rättvisande
försök är svåra att etablera och måste följas under lång tid för att ge trovärdiga resultat.
• I Lundmark mfl. studie har man tagit hänsyn till flera relevanta parametrar, inte bara koldioxidavgång.
• En övergång till blädnings- (gallrings) skogsbruk skulle de första 50-100 åren kraftigt öka skaderisken
(storm, barkborre, snötryck…) och därmed påverka tillväxt och koldioxidbalans i negativ riktning.

Hur är det då - läcker hyggen mer
koldioxid?
• Det frigörs koldioxid från marken efter slutavverkning, men:
• det är inte sannolikt att flödet från marken är större från hyggen än
från skogen innan avverkning.
• slutavverkning sker årligen på ca 1% av den produktiva skogsmarken.
Enskilda hyggen utgör en mindre del i en skog där äldre skog dominerar.
Därför kan landskapet vara en sänka trots att hyggena lokalt är en källa.

• Inget i SLU:s markinventering tyder på betydande tapp av
markkol, tvärtom ökar kol i marken. Detta i skog som under
många decennier skötts med trakthyggesbruk som norm.
• Det finns inget som tyder på att ett blädnings (gallrings)skogsbruk skulle binda mer kol än i ett trakthyggesbruk.
• snarare tvärtom, - förutsatt virkesuttaget är detsamma.
• Att sluta med trakthyggen och gå över till blädning (gallring) är således
riskfyllt och ger inga långsiktiga fördelar vad gäller koldioxidbalanser.

• Man bör inte skala upp resultat från enskilda ytor till landskap
eller nationer.
• Frågan om att bruka skogen eller sluta avverka helt är en annan
fråga som jag inte kommer att beröra idag.

Varför valde jag detta ämne?
• Hyggen skapar känslor

• ”Clear-cutting - The most discussed logging method in Swedish
Forest History”

• Att det kommer ett nettoflöde av koldioxid över hyggen är
solid vetenskap, - men detta faktum används för att
antyda att:

• Det är en process som uppstår vid hyggesupptagningen, vilket inte
är sant.
• Det skulle tömma skogsmarken på sitt kolförråd, vilket inte heller
är sant.
• Det finns andra skogsskötselsystem som skulle ge en mer gynnsam
kolbalans, vilket inte är troligt och definitivt inte bevisat.

• Trots övertygande kunskap om kolavgången i skogsmark
sprids ofta en missvisande bild
• Främst i media, men även inom akademin

• Till sist vill jag göra ”reklam” för KSLAT 2020-4, Klimat och
markanvändning mot 2030.

