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Remiss  Agendan för det nationella forskningsprogrammet om 
klimat, dnr 2018-00369 
 
Yttrande över Agendan för det nationella forskningsprogrammet 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av 

vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och 

skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. I akademiens uppdrag ingår att avge 

yttranden beträffande utredningsförslag.  

 

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Agendan för det 

nationella forskningsprogrammet om klimat. 
 

Inom KSLA pågår ett intensivt arbete kring jord- och skogsbrukets förutsättningar 

i ett förändrat klimat. Arbete görs inom kommittéer och genom en betydande 

seminarieverksamhet. Ett internationellt seminarium i mars ordnades i samarbete 

med IVA och KVA: ”Manage for maximum wood production or leave the forest 

as a carbon sink?” Seminariet visade med stor tydlighet en oenighet bland 

forskare internationellt och mer forskning behövs inom området.      

 

KSLA anser att det är viktigt att ett nationellt forskningsprogram om klimat 

startar och tillstyrker därmed detta. KSLA anser att forskningsprogrammet har 

höga ambitioner och i huvudsak genomtänkta strategier. 

 

Det svenska jord- och skogsbruket har en avgörande roll för klimatomställningen. 

Svenska skogens roll för klimatarbetet är väl känt och är helt avgörande för 

Sveriges klimatomställning. Detta genom skogens förmåga att ta upp och lagra 

kol och dels genom att använda skogsråvara för att ersätta produkter med negativ 

klimatpåverkan. Ett hållbart skogsbruk är således en viktig nyckel till ett 

biobaserat och hållbart samhälle med förnyelsebara råvaror. Jordbrukets bidrag i 

klimatarbetet är också avgörande för Sverige. Svenskt jordbruk är jämfört med 

många andra länders betydligt mer klimatsmart, med mindre växthusgasutsläpp 

och övrig miljöpåverkan. Ofta lyfts jordbruket som ett problem, med dess 

växthusgasutsläpp. Exempelvis nämns djurhållning enbart i negativ bemärkelse i 
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samband med utsläppsminskning. Synen på jordbruket ger en förenklad och ofta 

felaktig bild som kan leda klimatarbetet helt fel. 

 

Såväl jord- som skogsbruk har stora utvecklingsmöjligheter. Genom ny teknik 

och metodik kan väsentligt mera klimatsmarta produkter produceras. Det är i den 

primära produktionen som förutsättningarna för bioekonomin skapas. KSLA 

anser att ett större fokus bör läggas vid utveckling av ny teknik och nya metoder 

för att öka värdet och produktionen inom de agrara näringarna. Ökad satsning bör 

genomföras vad gäller effektivisering genom precisionsodling/skogsbruk. Detta 

kan bland annat ske genom ökad digitalisering längs hela värdekedjan Det är en 

stor utmaning att hitta mer skonsamma och samtidigt produktiva lösningar. 

Forskning inom den primära produktionen bör således tydligt inkluderas i 

forskningsagendan. 

 

Flera teoretiska genomgångar har visat att såväl jord- som skogsbruket har stora 

potentialer för att öka produktionen, utan att äventyra viktiga andra miljömål (tex. 

En klimatstrategi för Sverige Skr. 2017/18:238). Vidare kan effektiviteten i 

nyttjandet öka väsentligt, genom utveckling av ny teknik och nya produkter. Den 

nya generationens massabruk kommer producera fibrer som kan användas till att 

ersätta produkter med negativ klimatpåverkan som plaster, textilier etc. (detta är 

ett paradigmskifte för massaindustrins klimatpåverkan). Genom ändrad 

skogsskötsel kan man öka tillväxten och därmed skogens klimatnytta. Man kan 

använda skogsråvara på ett än smartare sätt och öka dess klimatnytta ytterligare.  

 

KSLA vill också lyfta betydelsen av anpassningar till ett förändrat klimat. Inom 

skogsbruket är anpassning speciellt viktig på grund av de långa växttiderna. Val 

av genetiskt material kommer att bli allt viktigare (genetisk anpassning och 

genetisk variation). Med bättre anpassning minskar risken för skador som vi 

känner till idag, men även för nya skadegörare i ett förändrat klimat. Ska 

livsmedelsproduktionen öka enligt regeringens intentioner är det väsentligt att 

djurhållning och produktionen av animala livsmedel anpassas till ett förändrat 

klimat. Negativ hälsopåverkan och mer infektionssjukdomar hos djuren ger både 

lägre produktion och mer negativ påverkan på klimatet. Sjuka djur producerar 

mindre kött, mjölk, ägg osv, växer sämre och ger mer utsläpp av växthusgaser. 

Anpassning av samhället är komplex och tar lång tid att genomföra, vilket gör att 

vi här måste ha god framförhållning och åtgärder måste baseras på vetenskap. 

Forskning om klimatanpassning bör därför intensifieras. Anpassningar bedöms bli 

allt viktigare i framtiden och en ökad beredskap behövs. 

 

Det är viktigt att näringarnas påverkan belyses ur ett systemperspektiv som 

inkluderar markanvändning, markägande, brukande, produktmarknader, 

energisystem och andra relevanta samhällsfrågor. Exempelvis finns betydande 

skillnader när det gäller ägarstruktur, klimatpåverkan, risker etc. mellan norra och 

södra Sverige. Man behöver också ha en integrerad syn när det gäller de areella 

näringarna då de interagerar med varandra i så hög utsträckning. Detta kan bli 

särskilt tydligt när klimatet förändras och möjligheterna till jordbruksproduktion 

troligen förskjuts norrut och Europas södra och mellersta delar blir mindre 

gynnsamma för jordbruksproduktion. Marknaden speciellt för svenska 

skogsprodukter är global. Omvärlden påverkar därför svenskt skogsbruk mycket 

mer än svenskt skogsbruk påverkar omvärlden. KSLA tillstyrker därför att 

internationella forskningsprojekt och globala analyser bör prioriteras.  

Det är viktigt att forskningsresultat omsätts i praktisk handling. KSLA tillstyrker 

därför att speciell vikt läggs för att förstärka sambanden universitet/institut och 
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praktisk verksamhet. Det är viktigt att forskning bedrivs i praktisk skala, där 

exempelvis klimatrelaterade fältexperiment får en framträdande roll. 

 

 

Stockholm, den 3 maj 2018 
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