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Mistra-swecia:
Om rapporten

Klimatanpassat skogsbruk – drivkrafter, 
risker och möjligheter är en syntes av 
kunskap och forskning som Mistra-SWECIA 
har samlat under programmets tid. Vår 
förhoppning är att rapporten ska ge en 
sammanhållen bild av hur den svenska 
skogssektorn kan påverkas av successiva 
klimatförändringar samt vilka behov och 
 utmaningar som finns vad gäller beslut, 
strategier och åtgärder i ett klimat som 
förändras. 
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mistra-sWeCia är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimat-

anpassning. de forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och 

möjliga strategier för klimatanpassning.

mistra-sWeCia:s verksamhet bygger på expertis inom flera forskningsområden som klimatologi, ekosystemvetenskap, 

ekonomi, sociologi och statsvetenskap, samt ett nära samarbete med beslutsfattare och andra som medverkar i klimat-

anpassningsprocessen.

klimatförändringarna är en realitet och det är angeläget att analysera vilka effekter dessa förändringar får på miljön och 

på samhället och hur vi måste anpassa verksamheter till förändrade förutsättningar. mistra-sWeCia bedriver forskning om 

mark användning och har ett särskilt fokus på hur skogen och svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat och mer 

generellt på hur klimatförändringarnas effekter behöver uppmärksammas i skogs- och jordbruk samt i naturvård.

mistra-sWeCia är finansierat av stiftelsen för miljöstrategisk forskning, mistra.

sWeCia står för swedish research programme on Climate, impacts and adaptation. programmet  involverar smhi, sei, 

lunds  universitet samt stockholms universitet och pågår under 2008–2015. smhi är programvärd. 

Mistra-swecia 
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Klimatförändringarna är en realitet och 
det är angeläget att analysera vilka effekter 
dessa förändringar får på miljön och på sam-
hället och hur vi måste anpassa verksamheter 
och beteenden till förändrade förutsätt-
ningar. Detta gäller för alla samhällssek-
torer och aktörer, såväl de offentliga som de 
privata. Vilka, hur stora och hur angelägna 
utmaningarna och möjligheterna är skiljer sig 
åt mellan sektorerna och aktörerna. Under 
åtta år har nu forskningsprogrammet Mistra-
SWECIA arbetat för att skapa ny kunskap 
och för att utveckla forskningsbaserade un-
derlag för beslut om klimatanpassning. I sär-
skilt fokus har varit hur den svenska skogen, 
skogsbruket och dess olika intressenter på-
verkas. De forskare som medverkar i pro-
grammet har studerat hur klimatet förändras, 
klimatförändringars effekter och möjliga stra-
tegier för klimatanpassning. Studierna be-
aktar såväl klimateffekter på produktion som 
på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och 
möjligheter till rekreation. 

Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt 
har expertis inom flera forskningsområden 
som klimatologi, ekosystemvetenskap, eko-

nomi, sociologi och statsvetenskap kombine-
rats, och klimatfrågan har studerats från olika 
håll och på olika skalor. De olika forsknings-
områdenas metoder och arbetssätt har tagits 
tillvara, men under programtiden har utbytet 
och samarbetet mellan de olika områdena 
ökat, vilket drivit forskningen framåt. Ett 
flaggskepp i det tvärvetenskapliga arbetssättet 
har varit en fallstudie om svenskt skogsbruk 
i ett förändrat klimat som genomförts under 
programmets andra fas (2012-2015) för 
att studera klimatanpassningsprocesser i ett 
verkligt sammanhang. Fallstudien har även 
möjliggjort ett nära samarbete med besluts-
fattare och andra som  medverkar i klimatan-
passningsprocessen och i  skogssektorn.

Klimatförändringarna och deras effekter 
är globala, regionala och lokala. Många verk-
samheter påverkas av direkta och indirekta 
klimateffekter och även av åtgärder som görs 
för att minska de globala utsläppen. Mistra-
SWECIA har därför studerat klimatfrågan 
på de tre skalorna. Forskningen belyser re-
gionala klimatförändringar och skogliga ef-
fekter, hur svenska skogar kan skötas i ett 
förändrat klimat och hur privata skogsägare 

Mistra-swecia:
Forskning om klimat, 
 effekter och anpassning

mistra-sWeCia
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ser på klimatförändringar och agerar i sitt 
skogsbruk. Även den globala markanvänd-
ningen i framtiden och utformningen av kli-
matlösningar som en global koldioxidskatt 
studeras. Svenskt skogsbruk påverkas ju även 
av globala processer, handelsmönster och 
 politiska styrmedel.

De naturvetenskapliga forskningsom-
rådena i programmet bygger på användande 
av vetenskapliga modeller för markan-
vändning, ekosystem och klimat på regional 
och global skala. Gällande klimatmodelle-
ringen har forskningen inom programmet 
bidragit till att utveckla högupplösta modeller 
som framöver kan beskriva förändringar på 
lokal skala, med en upplösning om någon ki-
lometer, vilket är en markant vidareutveckling 
jämfört med klimatmodeller som tidigare 
kördes med upplösningar ner till några mil. 

Ekosystemmodelleringen inom pro-
grammet har bidragit till att ta fram 
modellkomponenter för att simulera skogs-
skötsel och att beräkna risken för skador så 
som stormskador, angrepp av granbarkborre 
och frostskador. Detta möjliggör en jämfö-
relse mellan olika skötselalternativ med av-
seende på framtida produktion, risktagande, 

ekonomiskt utfall, påverkan på biodiver-
sitetsindikator och kolbalans. Modellerna 
bidrar i vissa fall med information till var-
andra, till exempel kan klimatmodellernas 
information om det framtida klimatet an-
vändas i ekosystemmodeller, som då kan 
modellera hur skogen ur olika perspektiv rea-
gerar på såväl ett förändrat klimat som olika 
skötselstrategier. Resultaten kan i sin tur an-
vändas hos myndigheter och företag för att 
ta fram rekommendationer om skogsskötsel 
under klimatförändringar. 

Det samhällsvetenskapliga bidraget till 
Mistra-SWECIA rör forskning om själva 
anpassningsprocessen till ett klimat som 
successivt förändrats. För att belysa anpass-
ningsprocesser i ett verkligt sammanhang 
har det som nämnts ovan fokuserats på den 
svenska skogssektorn, med fält- och littera-
turstudier mellan åren 2010 och 2015. Det 
har bland annat underbyggt den beskrivning 
och de slutsatser som finns i denna rapport 
kring klimatanpassningslandskapet och an-
passningsprocessen, inklusive roller och 
intressen hos intressenter (med fokus på en-
skilda skogsägare och skogstjänstemän), med 
vem och hur dessa kommunicerar och vem 

klimatanpassat skogsbruk – drivkrafter, risker oCh möjligheter
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de påverkas av, samt vilka faktorer som driver 
eller hindrar klimatanpassning. 

Efter snart åtta års forskning har forsk-
ningsprogrammet Mistra-SWECIA ökat 
kunskapen om hur det regionala klimatet 
förändras beroende på olika utsläppsbanor, 
hur detta påverkar skog och andra ekosystem 
och möjligheter att anpassa skogsskötseln 
för att möta förändringarna. Viktiga aktörer 

för att anpassa skogen till de förändringar 
som vi väntar är de över 300 000 svenska 
privata skogsägarna, staten och andra stor-
skaliga skogsägare. Genom Mistra-SWECIA 
vet vi nu mer om hur privata skogsägare och 
skogliga rådgivare ser på klimatförändringar 
och risker, olika sätt att sköta skogen och 
vilken kunskap som de behöver för att an-
passa sitt skogsbruk till förändrat klimat. J

klimatanpassat skogsbruk – drivkrafter, risker oCh möjligheter
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inledning:
Den viktiga svenska skogen

1

Klimatet förändras, på grund av män-
niskan, och det innebär både risker och 
möjligheter för det svenska skogsbruket. 
Skogen är en stor industri i Sverige, och 
samtidigt är den viktig för rekreation, 
fritid och biologisk mångfald. Utöver 
staten och skogsbolagen spelar landets 
330 000 privata skogsägare en stor roll 
för skogens skötsel och anpassningen till 
klimatförändringarna. Långa omlopps-
tider gör att beslut som tas i dag påverkar 
långt in i framtiden.

Karin André, Stockholm Environment Institute
Susanna Bruzell, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet 
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Jordens klimat håller på att förändras.
Och det både syns och känns. Effekter av 
klimatförändringar har börjat visa sig. Det 
har redan blivit varmare, havsnivån har stigit 
och isarna smälter. Årstider och växtsäsonger 
förskjuts, vissa väderextremer visar tecken på 
förändringar och artsammansättningar i eko-
system på land, hav och sjöar förändras1.

Det är idag uppenbart att det är vi männ-
iskor som genom utsläpp av växthusgaser 
orsakar denna förändring. Utsläppen härrör 
från utnyttjandet av kol, olja och naturgas 
för energi samt markanvändning, speciellt 
avskogning. Hur omfattande klimatföränd-
ringarnas effekter blir beror på hur män-
niskans globala klimatpåverkan fortsätter 
att utvecklas. Med kraftfulla åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser kan kli-
mateffekterna begränsas, men det är i prak-
tiken ändå för sent att undvika uppemot två 
graders global temperaturhöjning. Skulle 
dagens utsläppstrender däremot fortsätta, är 
en fyra-sex grader varmare värld en reell möj-
lighet. Idag är den uppmätta uppvärmningen 
cirka en grad. 

De successiva förändringarna i klimatet 
innebär förändrade förutsättningar för såväl 
mänskliga system, som städer, infrastruktur 
och förvaltade markområden, men också för 
naturliga system som orörda skogar och hav2. 
Vi kan behöva ändra vårt sätt att bygga, sköta 
våra marker, vad och hur vi producerar olika 
råvaror och produkter. Genom att identifiera, 
inte minst på områden med långa beslutsho-
risonter, vilka förebyggande åtgärder som kan 

vidtas för att minska sårbarhet både idag och 
i framtiden kan vi minska de negativa konse-
kvenserna och ta tillvara på möjligheterna. 

Det föränderliga klimatet och anpass-
ningen är en av flera stora samhällsfrågor som 
ofta påverkar varandra. Beslut om klima-
tanpassning påverkar till exempel  miljövård 
och framtida ekonomi. Genom att integrera 
eller samordna frågor kopplade till klimatan-
passning i redan pågående processer, verktyg 
och arbetsfunktioner finns det en större möj-
lighet för en effektiv anpassning, jämfört med 
om de ska hanteras som helt egna frågor. 
Också de behov och förändringar som kan 
uppstå till följd av klimat förändringar kan 
behöva balanseras mot andra mål, och avväg-
ningar mellan dessa göras.

För skogsbruket i Sverige kommer ett 
klimat i förändring att innebära både ökade 
risker och nya möjligheter. Utmaningar rör 
påverkan på produktion, genom både för-
ändrad tillväxt och risker för stormfällningar 
och insektsangrepp, torka och bränder liksom 
avverkning och nyplantering och andra åt-
gärder. Biologisk mångfald påverkas också i ett 
förändrat klimat och naturvården kan behöva 
anpassas. Skogsägare, både bolag och enskilda, 
är de som kommer att bemöta de förändrade 
förutsättningarna, samtidigt som andra mål 
inom skogsbruket också ska hanteras. 

Frågor kring hur skogsbruket kan 
 bedrivas för att vara långsiktigt uthålligt sett 
ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
perspektiv är i högsta grad aktuella, både i 
Sverige och i andra länder. Trenden i Europa 



1. IPCC (2014) 

2. IPCC (2014)

andré / bruzell 
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klimatanpassning handlar om att ta beslut 

 under flera alternativa utvecklingar, både vad 

gäller hur  klimatet kommer att förändras och 

hur samhället  utvecklas framöver. det är därför 

nödvändigt att ta hänsyn till såväl klimatföränd-

ringarnas konsekvenser, samhällsutveckling som 

förändringar i vår omvärld, när man planerar för 

hur ett förändrat klimat ska mötas. 

anpassningsåtgärder kan påbörjas vid olika 

tidpunkter och vidtas stegvis. vad som är rätt 

varierar mellan till exempel risknivåer och risk-

tolerans, beslutshorisont och möjlighet till att 

snabbt ompröva tidigare beslut. anpassnings-

åtgärder bör vara effektiva både idag och med 

tanke på klimatförändringar längre fram i tiden. 

anpassning kan handla om tekniska åt-

gärder, som nya skogsmaskiner, bättre vägar 

och nya dagvattensystem, men det kan också 

handla om investeringsmönster och sociala och 

institutionella strukturer. exempel är strate-

gier inom vården för att hantera effekterna av 

en värmebölja eller rutiner för upparbetning av 

stormskadat virke, men också att stärka enstaka 

individers förmåga att bemöta förändringarna.  

klimatanpassning angår alla; individer, orga-

nisationer, företag, regeringar och myndigheter 

på lokal, regional och global nivå. roller och an-

svar varierar beroende på sammanhanget, men 

att generellt sett öka medvetenheten, att lära 

från vädervariationer, och att uppnå  synergier 

med andra processer är något som många 

 aktörer kan verka för. 

Klimatanpassning 

är att skogsforskningen håller på att byta 
fokus från traditionell virkesproduktion till 
ett mångbruk som även omfattar socio-eko-
nomiska aspekter, hälsoaspekter, klimatfrågor 
och energiförsörjning. Detta ställer allt större 
krav på beslutsunderlagen och gör dem allt 
mer informationstäta och komplexa. Det för-
utsätter att man utvecklar olika metoder för 
att kunna analysera beslutsalternativ utifrån 
en mångfald av skötselmål, risktaganden och 
perspektiv från olika intressenter. 

I de följande kapitlen ges en beskrivning 
av klimatets förändring och hur det påverkar 
skog och skogsbruk, samt hur skogsägare upp-
fattar frågan om klimatförändringar (kapitel 
2). Aktörernas hantering av frågorna och risk-

perspektiv lyfts fram för att ge en bild av hur 
de som till stor del har ansvaret för att klimat-
anpassa skogen agerar (kapitel 3).  Strategier 
för att bemöta de nya förutsättningarna och 
för att hantera målkonflikter som kan uppstå 
presenteras i kapitel 4. Kapitel 5 ger en be-
skrivning av omgivande faktorer som pris på 
koldioxidutsläpp och indirekta effekter som 
kan påverka skogsbruket i Sverige. I  kapitel 6 
ges en översikt över var skogsägare inhämtar 
information och kunskap samt rekommen-
da  tioner för att kommunicera klimatfrågan. 
Rapporten avslutas med kapitel 7 som  beskriver 
framtida möjligheter och utvecklingsbehov. 
Några av kapitlen innehåller intervjuer, 
 Aktuella röster, där aktörer kommenterar olika 
teman som berörs. 

1) den viktiga svenska skogen
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Sverige är till mer än hälften av sin yta täckt 
av skog, från bokskogarna i söder till de vid-
sträckta tall- och granskogarna i norr. Män-
niskan har i alla tider nyttjat skogen som källa 
för mat, bränsle och timmer. Genom indu-
strialiseringen på 1800-talet ökade använd-
ningen av skogsprodukter i sågverksindustrin 
men också i den massa- och pappersindustri 
som växte fram. Sedan dess utnyttjas trä-
råvaran också inom den kemiska industrin 
och en stor andel av svenskt timmer går på 
export. Skogen är en stor industri i Sverige. 
Skogsbruket sysselsätter cirka 16 000 män-
niskor och skogsindustrin 60 000-70 000 
människor3. 2011 stod skogssektorn för drygt 
10 procent av tillverkningsindustrins totala 
förädlingsvärde och under samma år ut-
gjorde skogsindustrins och skogsbrukets för-
ädlingsvärde 2,2 procent av Sveriges BNP4. 
Dessutom är cirka en tiondel av all svensk 
export kopplad till skogen5. 

Samtidigt är skogen viktig för alla de som 
bor och vistas i Sverige – vi använder den för 
friluftsliv och rekreation, vi vistas, plockar 
bär och svamp i skogen. Allemansrätten 

ligger till grund för allas rätt att vistas i na-
turen, samtidigt som den innebär ett ansvar 
för den enskilda att inte störa eller förstöra. 
Skogsmiljöer som är särskilt utnyttjade för 
rekreation och friluftsliv kan skötas för att 
bli än mer attraktiva och tillgängliga, vilket 
exempelvis gäller tätortsnära skogar. Tät-
ortsnära skogar har ett särskilt högt rekrea-
tionsvärde och många kommuner arbetar för 
att bevara de tätortsnära skogarna för invå-
narnas välbefinnande. 

Skogsmiljöer är också hemvist för ett 
stort antal växt- och djurarter. Skogens 
skötsel, både metoder och intensitet, på-
verkar miljötillståndet och olika arters möj-
lighet att överleva. Andra faktorer som också 
påverkar tillståndet i skogen är klimatför-
ändringar och nedfall från luftföroreningar. 

> skog och skogsbruk i sverige

3. Sveaskog: http://www.sveaskog.se/

forestrytheswedishway/ 

4. Skogsstyrelsen (2014)

5. Svenskt näringsliv (2014) 

andré / bruzell 
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Av Sveriges utvärderade skogslevande arter 
är idag en tiondel rödlistade6. Naturreservat 
och nationalparker spelar en stor roll för att 
bevara värdefulla naturmiljöer och därmed 
möjligheten för utsatta arter att överleva. 
Skogsbrukets frivilliga avsättningar och mil-
jöhänsyn liksom ett variationsrikt skogsbruk 
är också viktiga för den biologiska mång-
falden och hotade arter. Uppfyllandet av mil-
jökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett 
rikt växt- och djurliv” är av vikt för den bio-
logiska mångfalden i skogsmiljöer7.

I Sverige är målet att skogsbruket ska be-
drivas uthålligt. Det finns definierat i såväl 
skogsvårdslagen (1979:429) som i interna-
tionella överenskommelser, som vid Rio-
konferensen 1992 om hållbar utveckling. 
FN:s generalförsamling definierar uthålligt 
skogsbruk som ”ett dynamiskt och förän-
derligt begrepp som syftar till att upprätthålla 
och förbättra de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga värdena för alla typer av skogar, 
till förmån för nuvarande och kommande 
generationer”8. Enligt definitionen kommer 
begreppet uthålligt skogsbruk att förändras 
över tiden, men dess syfte är att upprätthålla 

skogens alla värden för all framtid. 
Svensk skog och skogsbruk har långa 

omloppstider och dagens beslut påverkar 
därför långt in i framtiden och framtida 
generationer. Skogsbruket står inte för sig 
självt utan påverkas i stor utsträckning av 
andra faktorer som efterfrågan på naturre-
surser i form av material och energi, befolk-
ningsutveckling, politiska åtgärder och inte 
minst av klimatförändringarna. För att lyckas 
minska utsläppen och begränsa effekterna 
av ett förändrat klimat krävs en omställning 
till en mindre koldioxidintensiv livsstil och 
produktion, i vilken råvara från skogen kan 
spela en stor roll både för energi och för nya 
produkter. Skogen fyller samtidigt en viktig 
funktion som koldioxidsänka. 

6. Larsson, A. (red) (2011) 

7. Miljömålsportalen: www.miljomal.se

8. FAO: http://www.fao.org/forestry/sfm/85084/en/

1) den viktiga svenska skogen
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> skogliga aktörer

Svenska skogssektorn samlar många aktörer 
med olika roller och intressen. Ägarna av 
svensk skogsmark kan delas in i fem stora 
ägarkategorier9. Privata skogsägare äger un-
gefär hälften av marken. Skogsbolag äger 
cirka en fjärdedel av arealen, och den största 
enskilda skogsägaren är statliga Sveaskog. 
Även myndigheter som Fortifikationsverket 
och Fastighetsverket äger och förvaltar stora 
arealer skog, framförallt skyddad mark och 
naturreservat. Den återstående ägargruppen 
innefattar kommuner, Svenska kyrkan och 
stiftelser med flera. Förutom de stora ägar-
grupperna finns också andra aktörer som 
inte äger skog själva, men som har stora in-
tressen och inflytande i skogssektorn som 
till exempel sågverks- och pappersindustrin 
men även allmänheten (friluftsliv, rekreation 
och hälsoaspekter), intresseföreningar (na-
turskydd och miljörörelse) samt energibolag 
(bioenergi och vindkraft). 

En ytterligare aktör är LRF Skogsägarna, 
branschorganisation för de fyra skogsägar-
föreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog 
och Norra Skogsägarna, och som bland 
annat bevakar skogsägarnas (näringspoli-

tiska) intressen nationellt och internationellt. 
Skogsägarföreningarna erbjuder även rådgiv-
ningsverksamhet mot skogsägare samt för-
medlar virke till industrin. Utöver dessa finns 
ett flertal organisationer, stiftelser och företag 
som erbjuder rådgivningsservice, och som 
verkar som en viktig länk mellan forskning, 
politik och praktik. 

Skogsstyrelsen är den myndighet som 
ansvarar för frågor som rör skog i Sverige. 
Som en del av ansvaret att föra ut och se till 
att skogspolitiken förverkligas bland skogs-
ägare och andra som brukar skogen arbetar 
Skogsstyrelsen med tillsyn, stöd och råd, in-
venteringar av skogens tillstånd, statistik, 
med mera. Skogsstyrelsen är även genom sitt 
sektorsansvar en av de myndigheter som är 
ansvariga för anpassning till klimatföränd-
ringar inom sitt område (se vidare kapitel 3). 
Andra myndigheter med relevans för skogs-
bruket är Naturvårdsverket som bland annat 
tillsammans med länsstyrelserna ansvarar 

9. Skogsstyrelsen (2014) 

andré / bruzell 
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de större bolagen och nästan 40 000 skogs-
ägare är certifierade enligt PEFC12. Även fö-
retag och entreprenörer kan certifiera sig. 

Skogsägaren befinner sig således i ett 
landskap med många aktörer och intressen. 
Dessa kan påverka skogsägarens val av skötsel 
och strategier för den egna fastigheten, både 
direkt genom rådgivning och åtgärder i 
skogen och indirekt genom efterfrågan och 
prissättning. När det gäller anpassning till 
klimatförändringar så är alla dessa aktörer 
viktiga på olika sätt, till exempel genom 
att skapa förutsättningar för beslut, ta fram 
kunskapsunderlag, riktlinjer och rekom-
mendationer, men även för att genomföra 
anpassningsåtgärder och se över skötselstra-
tegier. När det gäller skogens skötsel och i 
förlängningen anpassning av skogsbruket till 
klimatförändringar är de 330 000 privata 
skogsägarna mycket viktiga. I kapitel 6 pre-
senteras vem eller vilka av dessa aktörer som 
skogsägare främst är i kontakt med när det 
gäller frågor och beslut i skogsbruket. J 

för bildandet och kontroll av naturreservat 
samt förvaltar skyddsvärd skog. Länsstyrel-
serna har förutom naturreservat även hand 
om frågor som rör viltvård, vattenfrågor samt 
landsbygdsutveckling. När det gäller klima-
tanpassning har länsstyrelserna ansvar att 
samordna detta arbete på regional och lokal 
nivå (se kapitel 3). 

Det finns även ett antal organisationer vars 
roll är att ta fram ny kunskap och underlag 
för beslut. Skogforsk är ett forsknings institut 
som finansieras av staten och skogsnäringen 
och som bedriver tillämpad forskning om 
skogsbruket och dess olika värden10. Det finns 
också flera universitet och högskolor som be-
driver skogsrelaterad forskning. 

Det exportbaserade svenska skogsbruket 
påverkas i hög grad av förändringar i efter-
frågan av trävaror och biomassa från andra 
länder. Efterfrågan i Europa efter biomassa 
förväntas att öka med mer än 70 procent 
under de kommande 15 åren för att uppnå 
de europeiska klimat- och energimålen11. 
Dessutom höjs kravet på miljöhänsyn bland 
konsumenter. Idag är cirka hälften av den 
produktiva skogsmarken i Sverige certifierad 
enligt certifieringssystemet FSC (Forest Ste-
wardship Council) och lika mycket med 
PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification), dock är en del mark 
certifierad av båda organisationerna. Inom 
FSC finns cirka 18 500 anslutna svenska 
skogsägare (med skogsinnehav upp till 1000 
hektar skogsmark vardera) samt ett antal av 

10. Se www.skogforsk.se 

11. Pelkonen et al. (2014)

12. FSC: https://se.fsc.org/statistik-och-fakta.242.

htm, samt PEFC: http://pefc.se/
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e	 Klimatet förändras och det är människan som genom utsläpp av växt husgaser 
och förändrad markanvändning orsakar förändringen. Effekterna har redan 
börjat märkas. 

e	 För skogsbruket i Sverige kommer klimatets förändring att innebära både 
risker och möjligheter. 

e	 Skogen är basen för en stor industri i Sverige, och samtidigt viktig för 
 biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation.  

e	 Hälften av skogen ägs av privata skogsägare, resten av skogsbolag där statliga 
Sveaskog dominerar, myndigheter samt kommuner, Svenska kyrkan,  stiftelser 
med flera. Skogsstyrelsen är den myndighet som ansvar för frågor som rör 
skog i Sverige. 

e	 Än fler aktörer har intresse av och inflytande över den svenska skogen. 

> slutsatser 

andré / bruzell 
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Klimatpåverkan –
möjligheter och osäkerhet 
i skogsbruket

2

De senaste hundra åren har skogsbruket 
förändrats kraftigt. Skogens skötsel kan 
nu också behöva anpassas till ett  förändrat 
klimat. Studier med klimat modeller och 
ekosystemmodeller  belyser framtida förut-
sättningar inom skogsbruket och  resultaten 
kan användas som ett av underlagen för 
att planera på lång sikt. En tredjedel av 
svenska skogsägare och skogliga  rådgivare 
tror att  klimatförändringar kommer att 
innebära allvarliga risker för skogen. 
Många skogsägare och rådgivare tror också 
att det förändrade klimatet kommer att 
gynna den svenska skogssektorn.

Karin André, Stockholm Environment Institute
Åsa Gerger Swartling, Stockholm Environment Institute
Anna Maria Jönsson, Inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Fredrik Lagergren, Inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Patrick Samuelsson, SMHI
Gregor Vulturius, Stockholm Environment Institute
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För att beskriva klimatet framöver  används 
vetenskapliga klimatmodeller som  beskriver 
atmosfärens, havets,  landområdenas och 
isarnas fysikaliska respons på utsläpp. Efter-
som de framtida utsläppen inte är kända, 
måste klimatmodelleringar genomföras 
med olika tänkbara utvecklingsbanor som 
beskriver hur utsläppen av växthusgaser 
 utvecklas under århundradet och till och med 
längre. Det som styr utsläppen är världens 
utveckling i termer av energisystem, trans-
porter, befolkning, ekonomi, internationella 
avtal, och så vidare. Idag ökar de globala 
utsläppen, men på sikt kan de kulminera 
och i någon takt börja minska. När utveck-

lingsbanor beräknas med klimatmodellerna 
leder det till motsvarande klimatscenarier (se 
faktaruta Klimatmodeller, utvecklingsbanor 
och klimatscenarier). Ekosystemmodeller 
använder i sin tur klimatscenarier och kan då 
beskriva effekter på skogen. Tillsammans med 
effekter av ett förändrat klimat kan effek ten 
av olika skötselstrategier inom skogsbruket 
studeras. Sammantaget utgör detta underlag 
för klimatanpassningsarbete som kan under-
bygga rekommendationer om skogsskötsel i 
ett förändrat klimat. 

Skogen påverkas av förändringar i tempe-
ratur, nederbörd, tjäle, vattentillgång, vindar 
med mera. Slutsatser om hur skogsbruket på-
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verkas av klimatförändringarna kan knappast 
dras enbart utifrån information om hur olika 
aspekter av klimatet ändras var för sig. Oftast 
är det en kombination av olika aspekter, som 
ändringar i medeltal och extremer eller sek-
venser av händelser, som avgör till exempel 
om ett stormtillfälle uppkommer med eller 
utan tjäle i marken. Medelförändring är 
viktig i vissa aspekter och extremår i andra. 
Skador är oftast kopplade till extrema klimat- 
och väderlekshändelser. Modellerna kan ge en 
bild av förändringar i förutsättningar inom 
skogsbruket. Det kan användas vid långsiktig 
planering tillsammans med alla andra faktorer 
som påverkar, som marknaden, egna intressen 

och målsättningar samt erfarenheter och upp-
fattningar av klimatrelaterade risker och den 
egna anpassningsförmågan.

Det här kapitlet beskriver förväntade 
klimatförändringar och effekter för skog 
och skogsbruk, samt skogsägares uppfatt-
ningar om risker och klimatförändringar. En 
översikt över förväntade klimatförändringar i 
Sverige presenteras med fokus på relevans för 
svenska skogsägare. Med avsikt redovisas inga 
siffror eftersom de faktiska förändringarna 
beror på bland annat antaganden om globala 
utvecklingsbanor och vilka nivåer av växthus-
gaser dessa leder till samt vilken tidsperiod 
och region som är av intresse.

de utsläpp av växthusgaser och partiklar som 

mänsklig verksamhet i världen genererar påver-

kar klimatet genom att atmosfärens sammansätt-

ning förändras. den naturliga växthuseffekten 

förstärks och jorden blir varmare. vid planering 

för framtiden, där klimatet spelar en roll, är det 

därför inte meningsfullt att bara studera historiskt 

klimat utan att samtidigt komplettera med upp-

skattningar om hur framtidens klimat kan komma 

att se ut till följd av utsläppen. dessa resultat ba-

seras på beräkningar med klimatmodeller. model-

lerna förses med olika alternativ om hur framtiden 

utvecklas avseende utsläpp av växthusgaser och 

partiklar, så kallade utvecklingsbanor. modellerna 

beräknar motsvarande klimatscenarier, till exem-

pel för hur temperatur och nederbörd förändras.

eftersom den faktiska framtida utvecklingen 

beror på framtida beslut studeras ett antal möj-

liga utvecklingsbanor. denna rapport utgår från 

klimatscenarier baserade på tre olika utvecklings-

banor; ett pessimistiskt (rCp8,5) där utsläppen 

av växthusgaser fortsätter att öka till slutet av 

 århundradet, ett måttligt (rCp4,5) där utsläppen 

av växthusgaser minskar från 2050 och framåt 

och ett optimistiskt (rCp2,6) där utsläppen min-

skar redan från 2020 och helt har upphört före 

2100. sifforna inom parentes representerar de 

benämningar av dessa utvecklingsbanor som an-

vänds i den vetenskapliga litteraturen. vad gäller 

exempelvis eu:s tvågradersmål, det vill säga att 

den globala medeltemperaturens ökning ska un-

derstiga två grader jämfört med den förindustri-

ella tiden, så kräver det att den faktiska framtida 

utvecklingen följer den optimistiska utvecklings-

banan (ipCC 2013). idag uppgår den globala 

uppvärmningen till nästan en grad.

Klimatmodeller, utvecklingsbanor och klimatscenarier

andré / gerger sWartling / jönsson / lagergren / samuelsson / vulturius
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> Klimatet och människan 
 påverkar skogsekosystemen 

Skogsekosystemens grundförutsättningar 
styrs av klimatfaktorer som temperatur, 
nederbörd och solljus. Ett ändrat klimat 
kommer att påverka trädens fotosyntes, re-
spiration och tillväxt. Även samspelet mellan 
arter och risken för skador påverkas. Skogens 
skötsel kan behöva anpassas för att de kli-
matrelaterade produktionsförhållandena 
ändras. Vid planering för ett långsiktigt ut-
hålligt skogsbruk behövs kunskap om hur 
klimatet kan förändras såväl som kunskap 
om hur olika trädslag reagerar, hur biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster påverkas, 
och hur man kan ta hänsyn till lokala förut-
sättningar för rekreation och bevarande av 
kulturhistoria och fornlämningar. 

En historisk återblick kan vara till 
hjälp för att få perspektiv på hur klimatet 
och människan kan påverka skogsekosys-
temen. Årstidsvariationer i temperatur och 
nederbördsförhållanden påverkar naturlig 
trädslagsutbredning, tillväxthastighet och 
konkurrens mellan arter. Landskapet bär spår 
av hur klimatet påverkat vegetationen under 
årtusenden, till exempel så har invandring 

av arter efter istiden påverkat både genetisk 
variation och biodiversitet. I norra Sverige 
dominerar boreala skogar med gran, tall, och 
björk. Längst i söder finns nemorala skogar 
med ädla lövträd. Klimatet påverkar också 
förekomsten av naturliga störningar så som 
stormskador och skogsbränder. Men även 
om klimatet har stor påverkan när det gäller 
att forma skogsekosystemen så har dess roll 
minskat i takt med att människans påverkan 
ökat, till exempel genom val av trädslag och 
plantmaterialets härkomst vid plantering av 
skog. Detta märks bland annat i den nemo-
boreala övergångszonen, där man genom 
skogsbruk gynnat gran och tall vilket har för-
stärkt landskapets boreala karaktär.

Under de senaste 100 åren har det 
svenska skogsbruket genomgått omfattande 
förändringar, något som avspeglas i skogs-
vårdslagstiftningen (tabell 2.1). Ett intensivt 
utnyttjande av skogen ledde till krav på åter-
beskogning i början av 1900-talet, och lagen 
från 1903 betonar skyldigheten att återbe-
skoga efter avverkning. Under den första 
delen av 1900-talet var trycket på skogarna 

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket
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År Lagtext

1903 ”å skogsmark tillhörig enskilde afverkning ej må så bedrifvas eller efter afverkningar 

med  marken så förfaras, att skogens återväxt uppenbarligen äfventyras”

1948 ”skogsmark med därpå växande skog bör genom utnyttjande på lämpligt sätt av mar-

kens  virkesalstrande förmåga skötas så, att tillfredsställande ekonomiskt utrymme vinnes 

och, såvitt möjligt, i huvudsak jämn avkastning erhålles”.

1979 ”skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens 

 virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkes-

avkastning. vid skötseln skall hänsyn tas till naturvården och andra allmänna intressen”.

1993 ”skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkast-

ning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. vid skötseln skall hänsyn tas 

även till andra allmänna intressen”.

2008 ”skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthål-

ligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. vid sköt-

seln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen”.

tabell 2.1: skogsvårdslagens portalparagraf under 100 år.

fortsatt högt bland annat på grund av krigen, 
och lagen från 1948 betonar vikten av lång-
siktig virkesproduktion. Trakthyggesbruket 
med jämnåldriga, ofta ensartade, bestånd 
blev vanligt förekommande under andra 
delen av 1900-talet. När jordbruket rationa-
liserades var det vanligt att nedlagd åkermark 
planterades med gran, samtidigt som själv-
föryngrad björk och annat lövsly sågs som 
ogräs och bekämpades med kemikalier. In-
tressekonflikter med naturvård och friluftsliv 
ledde fram till en ny lag 1979. Produktions-
målet och miljömålet blev jämställda först i 

och med ändringen i lagtexten 1993.
Som en effekt av skogspolitiken har vir-

kesförrådet i Sveriges skogar ökat kraftigt 
under de gångna 100 åren, samtidigt som 
fokus skiftat från virkesproduktion till ett 
mångbruk som omfattar ekonomiska, eko-
logiska och sociala aspekter. Människan har 
dock inte bara en direkt påverkan på skogs-
ekosystemen. Under de senaste decennierna 
har indirekta effekter av mänsklig påverkan i 
form av luftföroreningar och klimatföränd-
ringar uppmärksammats. 

andré / gerger sWartling / jönsson / lagergren / samuelsson / vulturius
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> Klimatförändringar 
 – risker och möjligheter i skogen

Klimatscenarier visar att Sverige får ett allt 
varmare och mer nederbördsrikt klimat till 
följd av den globala uppvärmningen. För 
det svenska skogsbruket kommer den ökade 
temperaturen och den mestadels ökade ne-
derbörden generellt att leda till en ökad 
tillväxt då vegetationsperioden förlängs och 
tillgången på markvatten bibehålls eller 
ökar. Undantaget är den sydligaste delen av 
Sverige där den ökade temperaturen i kom-
bination med liten förändring i sommarne-
derbörden kan leda till en minskad mängd 
markvatten under sommaren på grund av 
ökad avdunstning. Hela Sverige inkluderas i 
den region där vintertemperaturen kommer 
att öka mer än årsmedeltemperaturen. Som 
framgår av figur 2.1, i faktarutan Kort om 
klimatförändringar, kommer vintertem-
peraturen i norr dessutom att öka mer än 
vintertemperaturen i söder. Sommartem-
peraturerna förändras också, men inte lika 
mycket. Kontrasterna minskar alltså vilket 
blir än mer tydligt då vi ser till de allra lägsta 
och högsta temperaturerna. Lägsta dygns-
medeltemperatur under vintern ökar avsevärt 
mer än högsta dygnsmedeltemperaturen 

under sommaren. En bidragande orsak är att 
snötäcket blir mindre utbrett och därmed 
minskar möjligheten att skapa de mycket 
kalla luftmassor som är förknippade med de 
lägsta vintertemperaturerna.

Ökningen i temperatur kommer gene-
rellt att innebära att nederbörden faller mer 
som regn än som snö under vintersäsongen. 
Snösäsongens längd kommer att förkortas 
och i största delen av landet kommer även 
den maximala snömängden under vintern 
att minska. I delar av norra Sverige visar 
klimatscenarierna dock enbart små föränd-
ringar av maximalt snödjup. I och med att 
temperaturen ökar kommer tidsperioden för 
tjälad mark generellt att förkortas och det 
maximala tjäldjupet att minska. Vissa beräk-
ningar indikerar dock att tjälen skulle kunna 
öka i vissa områden där en kombination 
av kalla perioder utan snötäcke i början av 
vintern blir mer vanligt förekommande13.

13. Gustafsson m.fl. (2011)

andré / gerger sWartling / jönsson / lagergren / samuelsson / vulturius
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när vi pratar om klimatets förändringar i fram-

tiden återkommer vi ofta till att det är osäkert. i 

många avseenden är det korrekt men det finns 

också relativt säkra budskap. dessutom handlar 

en betydande del av osäkerheten inte om veten-

skapen utan framtida klimatpolitiska och andra 

beslut som styr utsläppens utveckling. fn:s kli-

matpanel, ipCC, sammanfattar i sin femte stora 

klimatrapport (ar5) att människans påverkan på 

klimatsystemet är tydlig. påverkan är uppenbar 

utifrån stigande halter av växthusgaser i atmosfä-

ren, observerad uppvärmning samt via förståel-

sen av klimatsystemet (fn:s klimatpanel 2013). 

förändringen av medelklimatet över långa tidspe-

rioder, över relativt stora områden och antagande 

om höga nivåer av växthusgaser är likartad för 

olika modeller, vilket framgår av kartorna i figur 

2.1. här visas förändringen vi enligt modeller-

na kan förvänta oss i temperatur och nederbörd 

över europa mot slutet av seklet om vi antar att 

växthusgasutsläppen hela tiden ökar (pessimistisk 

utsläppsbana, se föregående faktaruta). under 

vintern förväntas temperaturen stiga kraftigare 

i norra än i södra europa men för sommaren är 

mönstret det motsatta med kraftigare tempera-

turökning i söder. nederbörden förväntas öka i 

norra europa på vintern men under sommaren 

kvarstår denna tydliga ökning endast i den allra 

nordligaste delen. då ligger till exempel södra 

skandinavien i en zon med ganska små föränd-

ringar. markeringarna i figurerna visar att säker-

heten i den beräknade ändringen av temperatur 

alltid är större än för ändringen i nederbörd. 

detta för att temperaturändringen visar en av de 

starkaste direkta kopplingarna till halten av växt-

husgaser i atmosfären.

att ha mönstren i figur 2.1 med sig hjälper i 

förståelsen även när klimatförändringen studeras 

för mindre dramatiska nivåer av växthusgaser, för 

mer lokala områden och för tidsperioder som lig-

ger närmare i tiden än mot slutet av seklet. i alla 

dessa fall kommer den beräknade förändringen 

variera mer mellan modellerna. varför det är så, 

hur klimatscenarier beräknas, vilka osäkerheter 

som är involverade och hur klimatscenarier ska 

tolkas beskrivs till exempel i rapporten vägled-

ning för användande av klimatscenarier (persson 

m.fl. 2015). 

Kort om klimatförändringar 

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket



figur 2.1. beräknade ändringar i temperatur och nederbörd mellan en 20-årsperiod centrerad runt 1995 

och en 20-årsperiod centrerad runt 2090. resultaten är baserade på 30 globala klimatmodeller som alla 

använt ett scenario med stora utsläpp av växthusgaser (rCp8,5 eller ”pessimistiskt” enligt faktarutan  sidan 

23). stora svarta punkter representerar områden där överensstämmelsen mellan modellerna är mycket 

stor och mindre svarta punkter områden där överensstämmelsen är stor. i de streckade områdena visar 

80 procent av modellerna inga tydliga ändringar. (anpassad med tillstånd från macmillan publishers ltd: 

 nature Climate Change, knutti och sedlácek (2012) Copyright 2012.)
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perioden 1991-2005 var både varmare och ne-

derbördsrikare än perioden 1961-1990. tempe-

raturen var närmare en grad högre för året som 

helhet. ökningen är statistiskt signifikant. 

nederbörden var omkring sju procent högre, 

men ökningen gäller inte hela landet och den är 

inte lika signifikant som temperaturökningen. en 

analys av förändringen i årsmedelnederbörden 

under en längre period, 1860-2003, visar däre-

mot en markant långsiktig ökning. 

vad gäller varma perioder och höga tempera-

turer har perioden 1991-2010 jämförts med perio-

den 1961-1990. resultatet visar en tydlig ökning 

av maxtemperatur, antal högsommardagar och 

längsta period med högsommardagar för sydligas-

te sverige. för norra sverige visar dessa mått bara 

små eller inga ändringar.

medelvindhastigheten i sverige som helhet 

minskade under perioden 1951-2010. vad gäller 

årets högsta vindhastighet visar vissa regioner lite 

ökning men andra lite minskning. få av ändring-

arna i både medelvind och högsta vindhastighet 

är statistiskt signifikanta.

för sveriges snöklimat är det maximala snö-

djupet och antalet dagar med snötäcke i grova 

drag på samma nivå sedan 1900-talets början för 

sverige som helhet. men för götaland och svea-

land har snötillgången minskat tydligt under de 

senaste 40 åren. det finns en klar koppling mel-

lan snötillgång och vintertemperatur, speciellt i 

södra sverige där temperaturen ofta ligger nära 

noll grader. 

medelavrinningen i vattendragen var i ge-

nomsnitt över hela landet sju procent högre un-

der perioden 1991-2005 jämfört med perioden 

1961-1990. läs mer om observerade förändring-

ar i smhi:s olika faktablad (se referenslistan).

Observerade förändringar i sveriges klimat 

Klimatscenarierna visar dels på förändringar 
i års- och säsongsmedelvärden, men också på 
förändringar i extrema väderhändelsers in-
tensitet och frekvens. Till exempel beräknas 
kraftigt regn förekomma oftare och med 
högre intensitet, kalla extremer lindras och 
de allra varmaste sommardagarna kan bli 
ännu varmare. Den här typen av ändringar 
förväntas få stora konsekvenser både för eko-
system och för vårt samhälle. Klimatextremer 
som för säsongen ovanligt höga temperaturer 
kan påverka produktionsskogen genom ökad 

risk för skogsbränder, torkstress, insekts-
utbrott och angrepp av patogena svampar. 
Klimatextremer kan också påverka den bio-
logiska mångfalden genom ökad risk för eta-
blering av främmande arter som sprider sig, 
med negativa effekter för ekosystem, djur, 
växter och människor som följd, så kallade 
invasiva arter. Klimatextremer kan också 
innebära att känsliga arter lokalt försvinner. 

Ju snabbare klimatförändringar desto 
större blir risken för negativa konsekvenser 
på biologisk mångfald. Risken för skogs-

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket



3 1Mistra-Swecia 2015

figur 2.2. hur ofta varma temperaturextremer förekommer under sommarmånaderna under 2011-2040 

(vänster), 2041-2070 (mitten) och 2071–2100 (höger). de analyserade temperaturextremerna motsvarar 

händelser som hade en återkomsttid på 20 år under 1971–2000. resultaten baseras på nio olika regionala 

klimatsimuleringar för den pessimistiska utvecklingsbanan.

brand kan komma att förändras. En sam-
manställning visar att Östersjölandskapen 
berörs mest med en ökning av brandrisksä-
songens längd med cirka 50 dagar i söder och 
10-30 dagar i norr då perioden 2068-2097 
jämförs med perioden 1961-1990 (Sjökvist 
m.fl. 2013). Också frekvensen av högrisk-
perioder för brand ökar från dagens två av tre 
år till att inträffa varje år. Högriskperioder på 
30 dagar blir vanligt förekommande i hela 
Götaland. Öland och Gotland uppvisar de 
mest extrema brandriskförhållandena.

Återkomsttider är ett ofta använt mått 
för förekomsten av extrema förhållanden. 
Man kan till exempel beskriva hur intensiv 
en så pass ovanlig händelse som i genomsnitt 
återkommer vart tjugonde år är (till exempel 
20-årsregn). Klimatscenarier kan analyseras 
för hur ofta i framtiden en händelse åter-
kommer som i nuvarande klimat återkommer 

exempelvis vart tjugonde år. Till exempel 
givet den högsta dygnsnederbörden som före-
kommit vid en plats under en 20-årsperiod i 
dagens klimat – hur ofta kommer den neder-
bördsmängden i framtiden? Blir det mer ex-
tremt så att den återkommer till exempel vart 
femte år eller blir det mindre extremt så att 
den återkommer vart tjugofemte år? Figur 2.2 
visar ett exempel på hur ofta extremtempera-
turer som tidigare förekom vart tjugonde år 
väntas förekomma för tre tidsperioder under 
2000-talet. Redan under 2011-2040 har åter-
komsttiden för en sådan 20-årshändelse halv-
erats i närmare halva landet. I slutet av seklet 
har återkomsttiden kortats ner till bara ett par 
år i hela landet. Samtidigt visar figuren att 
dagens sommartida temperaturextremer före-
kommer så gott som varje år i södra Europa 
vid slutet av seklet enligt den pessimistiska 
utsläppsbanan.

andré / gerger sWartling / jönsson / lagergren / samuelsson / vulturius
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För nederbörd visar scenarierna ökade ne-
derbördsextremer för olika tidsskalor, allt-
ifrån korta förlopp på minuter till timmar 
och kraftiga regnskurar upp till dagar eller 
veckor i samband med upprepade lågtrycks-
passager. Resultat baserade på den pessimis-
tiska utvecklingsbanan visar till exempel att 
ett 20-årsregn på dygnsbasis i dag väntas öka 
i intensitet med någonstans mellan 20 och 
30 procent i hela landet i slutet av århund-
radet. Liksom för varma temperaturextremer 
betyder det här att återkomsttiden för neder-
bördsextremer minskar i framtiden, vilket 
visas i figur 2.3 för den största nederbörds-
mängd under ett dygn. Det småspräckliga 
mönster som framträder i kartorna motsvaras 
av det beräkningsnät som används i modell-

figur 2.3. hur ofta kraftig daglig nederbörd förekommer under 2011-2040 (vänster), 2041-2070 (mitten) och 

2071–2100 (höger). de analyserade nederbördsextremerna motsvarar händelser som hade en återkomsttid på 

20 år under 1971–2000. resultaten baseras på fem olika regionala klimatsimuleringar vid 12,5 km horisontell 

upplösning, för den pessimistiska utvecklingsbanan.

simuleringarna. När många simuleringar vägs 
samman utjämnas denna spräcklighet men i 
detta fall är antalet simuleringar inte många 
nog för att denna utjämning ska slå igenom. 
Motsvarande kartor baserat på ett större antal 
beräkningar med ett grövre beräkningsnät visar 
på likartad ändring men med något mindre 
detaljgrad. Nederbördsextremerna förväntas 
öka både under sommar och under vinter. 

Förändringar i vindklimatet är mindre 
uttalat och olika globala klimatmodeller ger 
olika resultat. Det finns tecken på en viss 
ökning i höga vindhastigheter i delar av Väst-
europa i många projektioner, men det är 
svårt att peka på någon entydig förändring av 
vindextremer i Skandinavien. 

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket
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för anpassning till det framtida klimatet på lokal 

och regional skala behövs ofta mer specifik och 

detaljerad information än vad som förmedlas via 

till exempel fn:s klimatpanel ipCC:s rapport. i 

sverige har vi tillgång till klimatanpassningspor-

talen som är en webbportal som syftar till att ge 

stöd och information till dem som arbetar med 

att anpassa samhället till  klimatförändringar. 

 klimatanpassningsportalen är ett samarbete mel-

lan flera myndigheter och drivs av  nationellt kun-

skapscentrum för klimatanpassning vid smhi. 

via klimatanpassningsportalen nås till  exempel 

framtidens klimat som är ett webb-verktyg för 

visualisering och nerladdning av klimatscenarier 

med fokus på sverige, och i länsvisa klimat- och 

sårbarhetsanalyser där respektive länsstyrelse har 

beställt vilken klimatanalys de anser vara relevant 

för sitt läns behov. kombinationen av webb-verk-

tyg och länsvisa analyser ger många användare 

möjligheten att få både översiktlig och detaljerad 

kunskap om sin del av sveriges framtida klimat. 

vi rekommenderar att i första hand ta del av läns-

analyserna. inom mistra-sWeCia har en kom-

bination av länsanalyser och webb-verktyg om 

framtidens klimat använts för att kommunicera 

med svenska skogsägare. för att få förståelse för 

vilken information som dessa analyser grundar 

sig på hänvisas till rapporten vägledning för an-

vändande av klimatscenarier. Webb-verktyget ger 

därefter möjlighet att komplettera länsanalyserna 

med information som saknas och möjlighet att få 

en uppdatering med senaste informationen. dessa 

resurser utvecklas kontinuerligt och bland annat 

mistra-sWeCia:s kartlagda erfarenheter bidrar 

till detta. dessutom, på regeringens uppdrag har 

smhi under 2015 tagit fram nya länsvisa klimat-

analyser baserade på de klimatscenarier som ligger 

till grund för ipCC:s femte klimat rapport, ar5. 

läs mer:

klimatanpassningsportalen 

http://www.klimatanpassning.se/

framtidens klimat 

http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat

sveriges framtida klimat – stöd för klimatanpassning 
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> Klimatförändringar påverkar 
 trädens tillväxt och vitalitet 

Skogen som brukat system kommer att på-
verkas av klimatförändringar både genom 
ändrade produktionsförutsättningar och 
genom ändrade krav på vad som ska produ-
ceras. Omloppstiden för ett skogsbestånd 
påverkas av trädslag och klimatpåverkad till-
växthastighet. De skogar som planteras idag 
kommer att växa under 50-150 år, vilket gör 
det relevant att beakta ett långsiktigt klimat-
förändringsperspektiv (se faktaruta sidan 
38, Modellering av framtida skogstillstånd). 
För lövträd kan högre temperaturer under 
våren leda till tidigare knoppsprickning, och 
för barrträd som är gröna året om kan foto-
syntesen komma i gång tidigare. Exakt hur 
mycket växtsäsongen och trädens tillväxt 
kommer att påverkas är dock svårt att bedöma. 
Generellt är det svårare att beräkna tidpunkt 
för bladfällning än tidpunkt för knopp-
sprickning, och mer kunskap behövs för att 
förstå hur dagslängd och temperatur påverkar 
trädens årscykel. 

Klimatet och väderleksförhållanden på-
verkar risken för skador på växande skog; 

temperaturextremer kan ge frostskador och 
värmestress, nederbördsextremer orsakar 
översvämningar och torkstress, och kraftiga 
vindar kan ge stormskador. När det gäller 
risken för vårfrostskador så kan en klimat-
förändring medföra både en ökad risk för 
vårfrostskador på grund av en tidigare start 
på växtsäsongen och en minskad risk på 
grund av ett generellt varmare klimat. Vilken 
process som dominerar påverkas av 1) geogra-
fiskt läge, då risken för vårbakslag (frost efter 
en längre period med mildare väderlek) gene-
rellt är högre i södra än i norra Sverige, 2) hur 
mycket och hur fort klimatet ändrar sig, samt 
3) hur olika trädslag och provenienser reagerar 
på högre temperaturer tidigt under året. 

Trädplantor är känsliga för torkstress, 
men även mycket regn kan försvåra etablering 
på marker som är känsliga för vattenmättnad. 
Risken för stormfällning av träd påverkas av 
vindstyrkan, men också av markvattenhalten 
och om marken är tjälad eller inte. Klimat-
förändring med mer regn under hösten och 
varmare vintrar med mindre tjäle kan oavsett 
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en av möjligheterna med pågående klimatför-

ändring är en ökad skogstillväxt. för att optimera 

tillväxten gäller det att planera för detta redan 

vid planteringen av ny skog. skogforsk har tagit 

fram ett verktyg som heter plantval som hjälper 

till i detta beslut. mistra-sWeCia har bidragit med 

underlag om framtida klimat vilket gör att anpass-

PlantVal – ett verktyg för skogsägare 

ningen till framtidens klimat kommer med i denna 

beslutsprocess (berlin m.fl. 2014).

Se PlantVal på Skogforsks hemsida: http://www.

kunskapdirekt.se/sv/kunskapdirekt/Alla-Verktyg/

Plantval/

förändringar i stormklimatet öka risken för 
stormskador genom att trädens rotförankring 
minskar. Klimatförändringar påverkar också 
interaktionen mellan värdträd och skade-
görare, genom inverkan på trädens försvar 
och livscykeln hos insekter och svampar. 
Risken för angrepp påverkas också genom 
skogsskötsel. En skog som består av olika 
trädslag i olika åldrar är ofta mindre känslig 
för omfattande angrepp av artspecifika skade-
görare än en monokultur, och biologisk 
mångfald kan generellt minska risken för in-
sektsutbrott i produktionsskog genom ökad 
förekomst av naturliga fiender. Det vill säga, 
den brukade skogen ger hem åt många arter 
samtidigt som dessa arter i sin tur kan på-
verka produktionsskogen. 

Samtidigt som klimatförändringar på-
verkar skogsekosystemen så kan skogsbruket 
påverka balansen av växthusgaser, och bidra 
till begränsad klimatpåverkan genom att 

långsiktigt verka för ökad kolinbindning och 
utsläppsminskningar. Trädens livsuppehål-
lande processer och tillväxt är beroende av 
den koldioxid som binds in genom bladens 
och barrens fotosyntes. I hyggesfasen avger 
skogen koldioxid från nedbrytning av förna 
och hyggesrester. Vissa skogsmarker kan avge 
relativt mycket växthusgaser, framför allt de 
våtmarker som dikades under första delen av 
1900-talet för att höja skogsproduktionen. 
Trä är en förnyelsebar råvara med potential 
inom många användningsområden. Genom 
att använda trä som substitut för bland annat 
cement och olja kan utsläppen av fossilt kol 
minska. Utvecklingen av nya produkter från 
skogen kan framöver komma att påverka 
vilka trädslag som är lönsamma att satsa på. 
Klimatförändring och samhällsutveckling 
kan också leda till ökad efterfrågan av att 
använda skogsmark för andra ändamål, till 
 exempel jordbruksproduktion, bebyggelse 
och rekreation. 

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket
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Modellering av framtida skogstillstånd  

en dynamisk vegetationsmodell (dvm) kan an-

vändas för att simulera produktion av olika ”nyt-

tigheter” från skog. i en sådan modell utvecklas 

vegetationen/skogen beroende av klimatet men 

kan också styras med olika skötselingrepp.  figuren 

till höger visar resultat från en simulering som har 

gjorts för granskog av medelgod bonitet i syd-

västsverige med fyra olika skötselprogram (se 

teckenförklaringen) och visar medelvärdet för 

ett landskap av bestånd med en jämn åldersför-

delning för tre tidsperioder. de sex axlarna visar 

”nyttigheterna”: avverkad volym (”skörd”, 5-10 

m3sk per hektar och år), nettoinkomst (”in-

komst”, 1000-2100 kr per hektar och år), storm-

motståndskraft (”stormmotstånd”, -1 × volymen 

som skulle falla i en mycket svår storm, -30 - 

-15 m3sk), total mängd kol lagrad i mark och 

 vegetation (”kolmängd”, 150-220 ton kol per 

hektar), nettoförändring av mängden kol i marken 

(”kolupptag”, -600 - -200 kg kol per hektar och 

år) och andel av bladytan som utgörs av lövträd 

(”lövandel”, 0-25 procent). skalan för  respektive 

axel är angiven inom parantes för respektive 

 ”nyttighet”.

resultaten visar att i dagens klimat ger en 

normal omloppstid något högre skörd än en kor-

tare omloppstid, men förhållandet kastas om i ett 

framtida klimat (”skörd”). alternativen med en 

högre tolerans av lövträd i röjningen ger också en 

högre avkastning i framtidsscenarierna (”skörd”) 

eftersom lövträden är bättre anpassade till ett 

varmare klimat enligt modellen. eftersom dimen-

sionerna blir större med en längre omloppstid 

och ingen diskontering har gjorts, ser dock in-

komstsidan annorlunda ut med bättre ekonomi 

för den längre omloppstiden (”inkomst”). något 

förvånande ger en högre lövandel något sämre 

motståndskraft mot storm (”stormmotstånd”), 

vilket kan bero på att granarna då växer sig hö-

gre och blir mer utsatta enligt simuleringarna. 

en kortare omloppstid ger dock som förväntat 

en markant ökning i motståndskraften (”storm-

motstånd”). med längre omloppstid lagras mer 

kol i skogen (”kolmängd”), men modellen visar 

också på en förlust av kol från marken i alla si-

muleringar i och med att nedbrytningen ökar 

när det blir varmare (”kolupptag”), vilket gör att 

kolförrådet minskar med tiden i alla simuleringar 

(”kolmängd”). modellen visar att i dagens klimat 

blir lövandelen tämligen liten även om den gyn-

nas passivt i röjningen (”lövandel”). i ett varmare 

klimat kommer dock den naturliga föryngringen 

kraftigt väga över till lövträdens fördel gentemot 

granen i sydvästsverige, vilket gör att lövandelen 

blir uppemot 25 procent mot slutet av århundra-

det om den gynnas i granröjningarna (”lövandel”). 

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket
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2080–2099

skörd

kolmängd

löv-
andel

inkomst

storm-
motstånd

kol-
upptag

2040–2069

skörd

kolmängd

löv-
andel

inkomst

storm-
motstånd

kol-
upptag

2000–2019

skörd

kolmängd

löv-
andel

inkomst

storm-
motstånd

kol-
upptag

2 gallringar, normal omloppstid, låg tolerans av löv i röjningen 

1 gallring, kortare omloppstid, låg tolerans av löv i röjningen

2 gallringar, normal omloppstid, hög tolerans av löv i röjningen 

1 gallring, kortare omloppstid, hög tolerans av löv i röjningen
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Leif Öster, skogsägare, har en 
skogsgård även med naturturism. 
Han funderar mycket på trädslags-
blandning. 

vilka träd som ska prioriteras vid röjningen är 

något som ofta inte tas på så stort allvar. vi vill ha 

en ganska stor lövandel i vår skog. våra granar 

och tallar kanske inte klarar en temperaturhöjning 

på två grader, eller kortare vintrar och högre luft-

fuktighet, eller mer torka för den delen. vi har 23 

olika trädarter i sverige enligt skogsstyrelsen, och 

man kan fundera på om vi inte ska ha fler arter 

som syns i våra skogar, just på grund av klimatför-

ändringen.

vi har en långtgående ekocertifiering, vi pratar 

om vilka bilar vi ska använda framöver, och så 

vidare. jag lägger mycket tid på hur vi kan ut-

nyttja turismen i skogslandskapet. jag tror att 

väldigt många privata skogsägare skulle vilja 

jobba mer med turism, det är ofta rådiga, duktiga 

företagare som vill pröva olika möjligheter. frågan 

är vilket landskap naturturistföretagen behöver 

när klimatförändringarna gör sig till känna? vi 

har några sjöar i vårt område, och det kanske 

är den viktigaste resursen vi har i framtiden. ur 

skoglig synpunkt har sjöar länge ansetts enbart 

leda till längre traktorvägar, men sjöar ger ju 

direkt en annan dynamik i landskapet. vad gäller 

 anpassning pratar skogsägare mycket om om-

loppstider. diken är ett annat exempel. vi för-

söker hålla koll på dikena på vår gård, med ett 

skonsamt angreppssätt. det gäller att ha en 

öppen och flexibel attityd för att se vad som 

händer och inte tro så stenhårt på att vi vet bäst. 

vi skogsägare står gärna och säger att allt är så 

bra – det har vi hört förr i 30 års tid.

undersökningen med fyra kategorier skogsägare 

är en mycket intressant studie (se sidan 43, del av 

enkätstudien, reds. anm). 37 procent av skogs-

ägarna har inte ekonomi som största fokus med 

sin skog. vem hjälper dem? alla rådgivare och lik-

nande som kommer hit vill bara prata produktion 

och avverkning. hela skogs-sverige är riggat kring 

högre virkesproduktion och uttag, inköpsorgani-

sationer och så vidare. skogsvårdslagen är egent-

ligen en skogsproduktionslag.

aktuella röster om hänsyn till förändrade risker och 
 möjligheter som följd av klimatförändringar. Hur  arbetar 
de aktivt för att möta förändring?

Omloppstider, dikesunderhåll och gallring är frågor som lyfts gällande 
praktisk anpassning. Men det är också viktigt att tänka längre än så – 
 exempelvis på framtidens turister.
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Mårten Larsson, skogsdirektör Skogs-
industrierna, ställer frågan om vi har 
fler stormar eller om Sverige i dag 
har mer skog som kan blåsa ner?

under hela 1900-talet har virkesförrådet i sverige 

ökat. stormar kan alltså ge större skador idag 

för att vi har mer skog. stormen gudrun fällde 

en årsavverkning 2005 och några år senare kom 

stormen per följt av flera mindre stormfällningar. 

det har naturligtvis drivit på en anpassning av 

skogsskötseln. försiktigare och färre gallringar 

för att inte öppna för stormvindar är en tydlig 

sådan. trädhöjden samvarierar också med risken 

för stormfällningar, vilket kan leda till att skogs-

ägare väljer att slutavverka tidigare. stormen 

gudrun krävde en enorm kraftansträngning för 

att klara avverkning, transporter och lagring. 

skogsnäringen lärde sig av detta och har ut-

vecklat arbetssätt för att hantera de problem för 

virkesförsörjningen som stormarna ger. virket 

tas tillvara.  en annan aspekt som det finns be-

redskap för är att anpassa det framtida plantma-

terialet för att klara av förändringar i miljön på ett 

stabilt sätt. börjar träden växa tidigare på våren 

ökar också risken för frostskador. man matchar 

mot både dagens klimat och ett varmare och fuk-

tigare klimat bland annat genom att nyttja träd 

som kommer från mellaneuropa. det finns redan 

idag fröplantager anlagda som om 20 år ger oss 

plantor som klarar ett varmare klimat.

Källa: Intervjuer gjorda av Mistra-SWECIA 

 september–oktober 2015.

mistra-sWeCia
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> risker och klimat 
 – skogliga ak törers uppfattningar 
 och attityder

Forskningen visar att klimatförändringar 
kommer att påverka skogen och skogsbruket. 
Det är viktigt att förstå hur de aktörer med 
ansvar för skötsel och långsiktig planering 
uppfattar risker och vad det innebär för den 
egna verksamheten. Detta är centralt för att 
förstå drivkrafter och hinder i anpassnings-
arbetet samt vilken form av stöd och resurser 
som behövs och/eller efterfrågas. 

Resultaten från Mistra-SWECIA:s enkät-
studie (se faktarutan på nästa sida) visar att 
åtminstone en tredjedel av skogsägare och 
skogliga rådgivare tror att klimatförändringar 
kommer att innebära allvarliga risker för 
skogen. Något lägre andel rådgivare uttrycker 
oro över klimatförändringarnas påverkan på 
de skogar där de är verksamma. Samtidigt ut-
trycker över en fjärdedel av skogsägare och 
rådgivare att de tror att klimatförändringarna 
kommer att påverka svenska skogsbruket 
 positivt. Studien visar också att  skogsägare 
och skogliga rådgivare generellt sett är 
mindre oroade över klimatförändringarna än 
allmänheten. 

I likhet med enkätstudien framkommer 

det i fokusgrupper och intervjuer med skogs-
ägare och skogstjänstemän en generell upp-
fattning att klimatförändringar kan komma 
att gynna skogssektorn i framtiden men också 
innebära besvärligare förutsättningar och nya 
utmaningar. Exempel på positiva föränd-
ringar är en ökad tillväxt i skogen. Strävan 
efter att minska fossila utsläpp kan öppna 
för nya marknader för skogsprodukter i takt 
med ett ändrat energibehov och efterfrågan 
på resurser från skogen. Deltagande skogs-
ägare från norra Sverige är generellt sett mer 
positivt inställda till klimatförändringar än 
skogsägarna från de södra delarna. 

Det finns också en medvetenhet om att 
andra klimatrelaterade faktorer kan komma 
att motverka en ökad tillväxt som till ex-
empel ökad eller minskad vattenmängd och 
förändrade nederbördsmönster, ökad risk för 
stormskador, insekter och skadegörare, vilt, 
vårfrost och snöbrott. Däremot är skogs-
brand något som inte togs upp i diskussio-
nerna. Det kan dock vara värt att notera att 
studien slutfördes innan den stora skogs-
branden i Västmanland sommaren 2014. 

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket
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samhällsvetenskaplig forskning om klimatanpassning

resultaten i detta och kommande kapitel om an-

passning i skogsbruket bygger på en serie fokus-

gruppsmöten, workshopar och intervjuer med 

skogsägare och skogstjänstemän i kronoberg och 

västerbottens län under 2010-2011 samt skogs-

ägare i skåne, jämtland, västerbotten och gäv-

leborgs län under 2013-2014. sammanlagt har 

ett 60-tal privata skogsägare och 13 skogstjäns-

temän från olika organisationer som skogsföre-

tag, sågverksindustrin, skogsägarföreningar och 

skogsstyrelsen deltagit i studien. 

dessutom genomfördes under 2014 en en-

kätstudie som distribuerades till 6000 skogsägare 

och 1100 skogsrådgivare, samt till 4000 personer 

som representerade allmänheten i sverige. hälf-

ten av skogsägarna i enkätstudien hade tidigare 

deltagit i ett av skogsstyrelsens utbildningspro-

jekt om anpassning till klimatförändringar. frå-

geformuläret innehöll frågor angående personlig 

erfarenhet av extrema väderhändelser, riskmini-

merande åtgärder, uppfattningar om risker med 

klimatförändring och personlig kunskap om kli-

matanpassning. 2568 skogsägare, 329 skogs-

rådgivare och 1215 personer ur allmänheten 

besvarade enkäten. resultaten har analyserats 

genom tillämpning av statistiska analysmetoder.

andré / gerger sWartling / jönsson / lagergren / samuelsson / vulturius
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Samtidigt framkommer att flera av de risker 
som väntas öka i ett förändrat klimat upplevs 
redan idag som problematiska i skogsbruket. 
Till exempel nämns att virkestransporter för-
väntas bli mer påverkade i ett varmare och 
blötare klimat i kombination med en ökad 
efterfrågan på försörjning av virke året om. 

Skogsägare vittnar också om att de upp-
lever att en förändring pågår, till exempel 
förskjutning av årstiderna och ökad tillväxt 
i skogen. Däremot finns en osäkerhet vad 
detta beror på och hur effekterna av klimat-
förändringarna ska bedömas. Klimatför-
ändringar har även uppfattats som en fråga 
för internationell och nationell politik och 
marknader att hantera. Andra kommen-
tarer vittnar om en mer avslappnad ”vänta 
och se”-attityd och i vissa fall skepsis mot 
att klimatförändringar faktiskt äger rum. 
Den upplevda osäkerheten grundar sig inte 
bara på hur vetenskapliga bevis ska bedömas 
utan en till synes allmän ovilja att acceptera 
nya rön. Det påpekades att tidigare har nya 
rön använts för att motivera förändringar 
i skogspolitiken, till exempel när det gäller 
försurningsdebatten på 1980-talet som sedan 
visade sig inte stämma, och flera skogsägare 
vittnar om att de upplever en oförutsäg-
barhet när det gäller politiska beslut och hur 

det påverkar förutsättningarna i skogsbruket. 
Det är tydligt att klimatförändringar och 

klimatrelaterade risker endast är en bland 
flera utmaningar att förhålla sig till och 
hantera i skogsbruket. Urbanisering och en 
utbredd okunskap bland allmänhet och be-
slutsfattare ansågs av flera deltagare som ett 
hinder för ett ändamålsenligt skogsbruk. Det 
gjorde även konflikter kopplade till mark-
användning och naturvårdspolitik. Även 
skogsindustrins lönsamhet (framförallt mas-
saindustrin), möjligheter att få avsättning för 
virke, marknadens efterfrågan samt ägande- 
och brukningsrätten över ens skog upplevs 
som problematisk. 

Det går också att se vissa regionala skill-
nader mellan fokusgrupperna. I Kronoberg 
fanns i gruppdiskussionerna ett tydligt fokus 
på stormarna Gudrun och Per och deras kon-
sekvenser för skogen och skogsbruket. Även 
i Skåne diskuterades stormarna och risker 
för framtida stormar och huruvida dessa kan 
kopplas till klimatförändringarna. I Väster-
botten har de flesta deltagande skogsägarna 
inte drabbats av stormar i samma utsträckning 
som de övriga länen och här lyfte skogsägarna 
i större grad frågor som rör skogsindustrin och 
den tekniska utvecklingen. J

2) klimatpÅverkan – möjligheter oCh osäkerhet i skogsbruket 
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e Hur klimatet utvecklas beror på den framtida utvecklingen av utsläpp. De ge-
nerella dragen i olika klimatscenarier är likartade oavsett bana, men storleken 
på klimatförändringarna ökar med utsläppen.

e Sverige får ett allt varmare och mer nederbördsrikt klimat, som en följd av 
den globala uppvärmningen. Klimatscenarier visar bland annat på föränd-
ringar i års- och säsongsmedelvärden samt olika extrema väderhändelsers 
 intensitet och frekvens.

e Skogen som brukat system kommer att påverkas av klimatförändringar, både 
genom ändrade produktionsförutsättningar och krav på vad som ska produ-
ceras. 

e Skogsekosystemens grundförutsättningar styrs av klimatfaktorer. Klimatför-
ändringar påverkar bland annat trädens tillväxt. 

e Klimatet påverkar uppkomsten av naturliga störningar som stormskador och 
skogsbränder. Samtidigt ökar människans påverkan exempelvis genom val av 
trädslag och skötsel.  

e Skogsbruket kan också bidra till begränsad klimatpåverkan genom att verka 
för ökad kolbindning.

e En tredjedel av svenska skogsägare och skogliga rådgivare tror att klimatför-
ändringar kommer att innebära allvarliga risker för skogen. Många tror också 
att klimatförändringarna kan gynna skogssektorn i framtiden. 

> slutsatser 

andré / gerger sWartling / jönsson / lagergren / samuelsson / vulturius
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Klimatanpassning
inom den 
svenska skogssektorn

3

Stormen Gudrun 2005 blev  startskottet 
på nationell nivå för olika politiska 
 aktiviteter kopplade till klimat anpassning 
i skogen. Med åren har insikten i den 
svenska skogssektorn vuxit om värdet av 
klimat anpassning. Sociala mönster och 
kulturella aspekter påverkar hur klimat-
risker uppfattas. Skogsägare ser både att 
det fortfarande finns tid att anpassa sitt 
skogsbruk och att viss anpassning redan 
pågår, tack vare allmänt ökad riskmedve-
tenhet. Åsikterna om hur problemen ska 
tacklas går dock isär.

Karin André, Stockholm Environment Institute
Kristina Blennow, Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, 
Sveriges lantbruksuniversitet
Åsa Gerger Swartling, Stockholm Environment Institute
Gregor Vulturius, Stockholm Environment Institute
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Klimatanpassning är en process som 
 omfattar inte bara en tolkning av den natur-
vetenskapliga informationen om förväntade 
klimatförändringar och deras effekter, utan 
också ett resultat av skogsintressenters in-
tressen, behov, uppfattningar, värderingar 
och möjligheter. Klimatanpassning innebär 
en ständig lärprocess. Samlade erfaren-
heter och vetenskaplig kunskap behövs för 
att utveckla olika klimatanpassningsalter-
nativ, bland annat vad gäller möjligheten att 
bevara biologisk mångfald, nå ekonomisk 
lönsamhet och möjligheter till rekreation 
i ett föränderligt klimat. Samtidigt skiljer 
sig skogsaktörer åt vad gäller målsättningar 
och förutsättningar. Därmed är det också 

olika vilka anpassningsåtgärder de föredrar 
och som är möjliga att genomföra. På det 
mer övergripande, nationella planet finns 
dessutom en rad politiska och administrativa 
faktorer som påverkar hur ett land som 
Sverige och det svenska skogsbruket förhåller 
sig till klimatanpassningsfrågan. 

Detta kapitel belyser Mistra-SWECIA:s 
forskning om klimatanpassningsprocessen. 
Först beskrivs hur anpassningsfrågan har 
vuxit fram i den nationella debatten om 
skogen under de gångna decennierna. Där-
efter diskuteras skogsägares uppfattningar om 
vad anpassning innebär för skogsbruket samt 
drivkrafter och hinder för anpassning.



andré / blennoW / gerger sWartling / vulturius
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> Klimatanpassning i den 
 svenska skogsdebatten 

I Sverige har diskussionen om samhällets 
 sårbarhet och anpassning till klimatrelaterade 
risker vuxit fram sedan början av 2000-talet. 
Frågan om anpassning har successivt fått 
alltmer utrymme bland forskare, besluts-
fattare och praktiker. Bidragande orsaker var 
bland annat återkommande kraftiga skyfall 
och översvämningar, att Sternrapporten om 
de ekonomiska effekterna av klimatföränd-
ringar fick genomslag i samhällsdebatten, 
samt att FN:s klimatpanel IPCC i allt större 
utsträckning betonat behovet av anpassning 
i kombination med att begränsa utsläppen. 
Forskningen kring klimatförändringarna går 
tillbaka något längre än så, liksom uppmärk-
samheten för frågorna inom skogssektorn. 

På nationell nivå inleddes en mängd olika 
politiska aktiviteter kopplat till klimatan-
passning i samband med stormen Gudrun 
2005. Före 2005 hade anpassningsfrågorna 
i princip varit frånvarande i den nationella 
klimatpolitiken. Skogsstyrelsen tog dock 
fram en klimatpolicy redan år 2003, men 
den innehöll inte några tydliga rekommenda-
tioner för hur skogsägare kan hantera klimat-
förändringar i skogsbruket. Trots avsaknaden 

av långsiktiga anpassningsstrategier bland de 
politiska åtgärder som togs i anslutning till 
stormarna Gudrun och Per (som drabbade 
stora delar av Götaland och Svealand år 
2005 och 2007) är det tydligt att medveten-
heten om klimatförändringar och behoven 
av  anpassning ökade inom skogssektorn 
under denna period, dels som ett resultat av 
yttre påverkan som exempelvis politiska på-
tryckningar, dels utifrån erfarenheterna av de 
nega tiva effekterna av stormarna. 

I den statliga Klimat- och sårbarhets-
utredningens slutbetänkande14 år 2007 fö-
reslogs ett antal policy-åtgärder med direkt 
relevans för skogssektorn. Behovet av att un-
dersöka vidare och sammanställa kunskap 
om hur den biologiska mångfalden kan 
skyddas identifierades också. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen ut-
gjorde ett viktigt underlag till regeringens 
klimat- och energiproposition15 från år 2009. 
Propositionen fastslog i enlighet med ut-
redningens förslag att ansvaret för klima-
tanpassning ska ligga hos länsstyrelserna 
som fick i uppdrag att samordna arbetet 
på regional och lokal nivå, samt hos res-

3) klimatanpassning inom den svenska skogssektorn
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pektive ansvarig sektorsmyndighet. Som en 
del av samordningsansvaret fick Skogssty-
relsen medel för att utveckla ett system för 
att sprida information om klimatföränd-
ringar och möjliga anpassningsåtgärder till 
skogsägare och andra aktiva aktörer inom 
skogsbruket. I enlighet med klimat- och sår-
barhetsutredningens rekommendationer be-
slutades det också om medel för forskning 
om, och övervakning av, effekter av klimat-
förändringarna samt ett system för tidig 
varning för svåra väderförhållanden. 

Sammanfattningsvis har integreringen 
av anpassningsfrågor i skogssektorn varit 
långsam och relativt begränsad i sin om-
fattning även om det funnits en växande 
insikt under de senaste åren om värdet att 
anpassa sig till klimatförändringarna vid 
sidan av andra mål som till exempel ökad 
produktion och biologisk mångfald. Ett 
viktigt steg i anpassningsprocessen på na-

14.  SOU 2007:60

15. En sammanhållen klimat- och energipolitik (Prop. 2008/09:162)

16. Se till exempel http://skogensklimatrad.skogsstyrelsen.se/beslutsstodguide/ 

17. Andersson m.fl. 2015 

18. Se till exempel http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2014/Granslos-klimatanpassning/ 

19. Se till exempel http://www.lrf.se/politikochpaverkan/skogspolitik/skog-och-klimat/ 

20. Se till exempel http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/nyheter/nyheter-2012/samlad_miljopolicy_om_korska-

dor_pa_skogsmark och http://storaensoskog.se/rattmetod/ 

tionell nivå och som senare spred sig till 
skogssektorn var insikten om att begränsa ut-
släppen och att anpassa inte står i motsatsför-
hållande till, eller ersätter varandra. Den nya 
insikten har successivt öppnat dörren för en 
mer mångsidig debatt om hur svenska skogs-
bruksmetoder bör ändras för att dra nytta 
av möjligheter och minska risker som är för-
knippade med klimatförändringar. 

Anpassning ingår idag som en del av 
Skogsstyrelsens rådgivnings- och informa-
tionsverksamhet, bland annat som en följd 
av landsbygdsprogrammet16. Som också vi-
sades i en rapport om anpassning av SMHI17 

har nu klimatförändringarna en mer fram-
trädande plats i råden om plantering och 
skogsvård från Skogforsk18 och skogsägarför-
eningar19. Det har även utvecklats en ny kör-
skadepolicy internt inom näringen samt nya 
planterings- och drivningssystem20. 

andré / blennoW / gerger sWartling / vulturius
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aktuella röster om hänsyn till förändrade risker och 
 möjligheter som följd av klimatförändringar – och tankar 
om verksamhetsområdet jämfört med tidigare.

  

Hillevi Eriksson, klimatspecialist 
Skogsstyrelsen, har personligen 
haft klimatfrågan som följeslagare 
genom hela yrkeslivet. Ett tidigt 
uppdrag på Skogsstyrelsen var att 
driva processen att ta fram en kli-
matpolicy.

processen och policyn var klar år 2003 och handlade 

i det skedet mest om skogens roll i åtgärdsarbetet. 

Åren 2006-2007 deltog vi i klimat- och sårbarhets-

utredningen. därefter reviderades policyn. mycket 

kring klimatanpassning lades till. sedan följde ett 

antal år när skogsstyrelsen hade eu-medel från 

landsbygdsprogrammet för att sprida information 

om klimatförändringar och behov av klimatan-

passning inom skogsbruket till skogsägare och 

andra berörda. flera projekt bedrevs och samman-

taget nåddes nästan 25 000 markägare och skogs-

tjänstemän. självklart har skogsstyrelsen en viktig 

roll i arbetet runt klimatförändringen, både genom 

egna initiativ och omvärldens önskemål. nog har 

vi varit drivande, det tycker jag att man kan säga. 

under årens lopp har många blivit involverade i kli-

matfrågan, speciellt i arbetet med de olika informa-

tionsprojekten. nu har vi mycket material på plats, 

erfarenhet av frågan, och bättre kunskap tack vare 

all forskning som bedrivs. 

när det gäller biologisk mångfald jobbar skogs-

styrelsen på olika fronter för att bättre säkra att 

alla skogsberoende arter får tillräckligt med livsut-

rymme i skogen. det har hänt väldigt mycket i 

det avseendet under senare decennierna, även 

om det också återstår en del. vi jobbar interaktivt 

med branschen, forskare och andra myndigheter 

och intressenter i den frågan.

 

Mårten Larsson, skogsdirektör 
Skogsindustrierna, hänvisar till en 
rapport från klimatpanelen IPCC.

i den fjärde utvärderingsrapporten finns ett av-

snitt om skogsbruket. där konstateras att på lång 

sikt är hållbart skogsbruk - med ett ökande eller 

bibehållet virkesförråd och ett uthålligt uttag av 

virke för produktion av timmer, papper och en-

ergiråvaror - den strategi som ger den största 

effekten för att mildra klimatförändringar. skogs-

industrierna har landat i en slutsats att ett aktivt 

brukande, som syftar till att binda så mycket kol-

dioxid som möjligt är det bästa ur klimatsynpunkt. 

vi benade på så vis ut skillnaden mellan kolsänkan 

och kolflöde. ur klimatsynpunkt är det viktigt att 

skogen växer så mycket som möjligt. då kan vi 

nu och på sikt få ett flöde av kol in i produkter 

som lagrar kol, som trähus, eller i produkter som 

Det tog tid innan frågorna om klimatförändringar och – anpassning hittade 
sin plats i olika organisationer. i dag ligger kunskaps- och debattnivån be-
tydligt högre än tidigare.
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återvinns och återanvänds innan de används som 

energi. att värna det aktiva, hållbara skogsbruket, 

ett skogsbruk som inte tär utan bidrar, där ligger 

klimatnyttan, och en stor del av nyttan består i de 

produkter och material vi kan producera av skogs-

råvaran. nya produkter som bioplaster, textiler 

och gröna kemikalier, kan ersätta fossila råvaror.

skogspolitiken i sverige har sedan 1900-talets 

början verkat för att skapa bättre skogsbestånd än 

det vi ärver. fram till 1970-talet handlade uthållig-

hetsbegreppet nästan uteslutande om ökad virkes-

produktion. sedan 1993 är hållbarhetsbegreppet 

vedertaget i skogspolitiken. skogsföretagen lägger 

stora resurser på bevarande av biologisk mångfald 

och sociala aspekter i skogsbruk får ökat fokus.

 

Linda Berglund, talesperson för 
svensk skog hos WWF, tycker att 
klimatfrågan blev extra aktuell för 
cirka tio år sedan.

klimatfrågan är vår tids ödesfråga. det fanns en 

stark krismedvetenhet då som delvis var svår att 

kanalisera, WWf och naturvården i allmänhet 

ville göra mycket och finnas med överallt. WWf 

jobbade mycket med internationella förhandlingar 

och de globala överenskommelserna, och foku-

serade framför allt på utsläppsbiten och energi-

omställning. när det gäller klimatanpassning så 

hamnade den lite i bakgrunden, vi tappade fart 

då. det är ingen lätt fråga att lösa och hela dis-

kussionen gick tillbaka en del.

kring 2010 lyfte delar av skogsnäringen klimat-

frågan och lanserade budskapet att en intensi-

fiering av produktionen är bra för klimatet, och 

genom att ensidigt lyfta den aspekten förenklade 

man en svår fråga där biologisk mångfald ris-

kerar att offras på ’’klimatets altare’’. egentligen 

är det tvärtom, en rik biologisk mångfald är för-

utsättningen för att vi ska kunna buffra för för-

ändringarna. skogsnäringen kidnappade frågan 

lite grann då, och det gav en snedvriden och in-

fekterad skogsdebatt. WWf tog ett steg tillbaka 

och vinklade om angreppssätt på debatten och vi 

har landat i att lyfta helheten. träd står både för 

en inbindning av koldioxid och för att kunna er-

sätta fossila bränslen. vi behöver också använda 

skogen för att bygga mer i trä och ersätta exem-

pelvis plaster med nya innovativa träprodukter. 

men allt detta måste ske inom naturens gränser. 

skogsdebatten är fortfarande polariserad och 

ganska svartvit om än lite mer nyanserad än i 

början, från både skogsnäringens och natur-

vårdens håll. vi tar ibland varandras ståndpunkter 

för givet och pratar inte med varandra. då tappar 

man perspektivet. det är bra att få till en dis-

kussion runt produktionen och naturvården, och 

de nya utmaningarna vi står inför. det nationella 

skogsprogrammet som är på gång blir förhopp-

ningsvis en bra plattform för det.

Källa: Intervjuer gjorda av Mistra-SWECIA 

 september–oktober 2015.
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Forskningen inom Mistra-SWECIA inne-
fattar studier om hur sociala och kulturella 
faktorer kan förklara hur skogsbrukare i 
Sverige uppfattar och agerar utifrån upp-
fattningar om klimatrisker. Som nämndes 
i kapitel 2 så upplevs klimatförändringarna 
generellt sett inte som ett akut hot för skogs-
bruket, även om det finns en ökande medve-
tenhet inom skogssektorn att det kan medföra 
besvärligare förutsättningar för skogsbruket 
i framtiden. I fokusgrupper med skogsägare 
och skogstjänstemän (se faktarutan sidan 
43) framkommer att få av deltagarna vidtar 
 direkta åtgärder utifrån en förväntad klimat-
förändring. Frågan om klimatanpassning har 
däremot börjat diskuteras, framförallt bland 
skogstjänstemännen som menar att frågan 
väckts om hur man kan planera och skapa 
beredskap för klimatförändringar. Många 
skogsägare funderar även på trädslagsval, röj-
nings- och gallringsstrategier, dikning och 
vägunderhåll och vad dessa aktiviteter kan 
innebära i ett förändrat klimat. 

Att klimatförändringarna inte upplevs 
som något akut hot kan bero på att deras 

> att anpassa eller inte 
 – olika uppfattningar, hinder 
 och drivkrafter

 effekter ligger långt fram i tiden. Det verkar 
också som att klimatförändringar upplevs 
som gradvisa förändringar som man har 
tid och möjlighet att successivt anpassa sig 
till. Till exempel ser skogsägare möjligheter 
att anpassa sina skogar på sikt, framförallt 
genom den förväntade tillväxtökningen 
vilket innebär en ökad flexibilitet i skogs-
bruket genom att omloppstiderna kan kortas 
och möjligheterna att ändra inriktning på sitt 
skogsbruk förbättras. Få skogsägare är ändå 
beredda att ändra sina skötselmål till förmån 
för skogsbiomassa för energiändamål (se fak-
tarutan sidan 58). Tidigare erfarenheter av att 
hantera svårigheter inom skogsbruket samt 
en tro på innovativa lösningar och den egna 
förmågan att anpassa sig verkar också vara 
viktiga faktorer vilket visar på betydelsen av 
attityder och kulturella aspekter. Det faktum 
att skogsägare sköter sin skog på olika sätt 
uppfattas också öka skogens motståndskraft 
då mångfalden i hur skogarna sköts sprider 
ut riskerna samtidig som de visar på olika, 
användbara alternativ.

Flera skogsägare menar också att an-

3) klimatanpassning inom den svenska skogssektorn
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passning till risker sker redan idag även om 
den inte är direkt kopplad till upplevda kli-
matrisker i sig, utan snarare en allmänt ökad 
riskmedvetenhet inom skogsbruket. Att vara 
skogsägare innebär en ständig anpassning till 
olika väder och klimatförhållanden, trender, 
tekniker och marknadens förutsättningar. 
Diskussioner finns också kring hur man kan 
utnyttja den förväntade skogstillväxten på ett 
mer optimalt sätt vilket inte har direkt bäring 
på ett förändrat klimat i sig men som visar på 
hur klimatfrågan hänger samman med andra 
frågor. Klimatanpassning sker således inte 
enbart utifrån förväntade klimatförändringar 
utan i kombination med andra upplevda och 
förväntade förändringar och möjligheter.

Många skogsägare och tjänstemän menar 
att det som gör anpassningsprocessen sär-

skilt komplicerad är det faktum att många 
beslut, åtgärder, och aktiviteter ligger bortom 
det som skogsägarna själva kan råda över och 
besluta om. Grannars beslut om skogsskötsel, 
restriktioner vad gäller dikning och att veta 
vilket virkesslag som kommer att efterfrågas 
i framtiden är frågor som har stor påverkan 
på den enskilde skogsägarens beslut. Alla 
betonar vikten av god avsättning. Under-
hållet och byggande av vägar diskuterades 
också flitigt i fokusgrupperna. Det uppfat-
tades emellertid svårt bland vissa, då det 
krävs samordning med grannar som kan sätta 
stopp för ens planer, medan andra skogsägare 
inte upplevde det som så utmanande.

I Mistra-SWECIA:s enkätstudie (se fak-
tarutan sidan 43) framkommer att en bety-
dande andel av skogsägarna överväger att 

andré / blennoW / gerger sWartling / vulturius
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vidta klimatanpassningsåtgärder som en 
brådskande åtgärd och ungefär en femtedel 
anser att de inom en snar framtid behöver ta 
de första stegen för att anpassa sin skog till 
klimatförändringar. Nästan hälften av alla 
skogsägare anser att de kommer att behöva 
vidta riskminskande åtgärder inom de kom-
mande fem åren. Detta visar på att det bland 
skogsägare finns en växande medvetenhet om 
klimatanpassningsbehov och beredskap för 
anpassningsåtgärder. 

Enkätstudien avslöjar samtidigt ett annat 
hinder för anpassning: skogsaktörer är nöd-
vändigtvis inte överens om de mest effektiva 
åtgärderna för att möta klimatförändringarna. 
I enkätstudien framkommer  exempelvis att 
över 40 procent av skogsägarna anser att al-
ternativa  skötselmetoder, som att undvika 
kalavverkning, är ett  effektivt sätt att hantera 
effekter av klimatförändringar på. Endast 
17 procent av rådgivarna delar denna upp-
fattning.  Resultaten varierar också när det 

gäller uppfattningar om åtgärder som tidigare 
och mer intensiv avverkning och gallring. 
Över 80 procent av rådgivarna föredrog denna 
typ av åtgärd men endast hälften av skogs-
ägarna. Skilda åsikter om hur effektiva olika 
anpassningsåtgärder är tyder på olika uppfatt-
ningar om önskvärda skogsbruksmål och ut-
komster bland olika skogsbrukare. Dessutom 
anser många skogsägare att genomförande och 
upprätthållande av omfattande anpassningsåt-
gärder överstiger den personliga förmågan. 

Ett annat hinder för anpassning som 
framkommer i fokusgrupper och intervjuer 
handlar om förtroende för klimatforskning 
och klimatforskare. Det verkar finnas en viss 
misstro mot klimatforskningen vilken är rotad 
i individers övertygelse och tidigare erfaren-
heter av att vetenskapliga utsagor har visat sig 
felaktiga som till exempel under försurnings-
debatten på 1980-talet. Sådan misstro kan 
vara svår att övervinna genom utbildning, och 
den gängse vetenskapskommunikationen är 
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inte alltid optimal för att främja anpassnings-
processen bland skogliga aktörer. Studier visar 
dock att tilliten till klimatforskningen kan 
stärkas genom etablering av mötesplatser för 
och täta kontakter mellan användare, forskare, 
yrkesverksamma och experter som redan har 
högt förtroende inom området.

Personlig erfarenhet av extrema väder-
händelser som stormar ökar medvetenheten 
om klimatrisker och viljan att genomföra an-
passningsåtgärder. För att extrema händelser 
ska bli en utlösande faktor för proaktiv an-
passning bör de av skogsägare upplevas som 
ett direkt resultat av klimatförändringar. Kli-
matförändringar och vetenskaplig kunskap 
accepteras med andra ord när de samman-
faller med människors egna uppfattningar 
om väder och klimat. 

Det framkommer tydligt att de stormar 
som har drabbat Sverige under de senare åren 
väcker stort engagemang och en rad frågor 
om framtida risker och klimatrelaterade hän-
delser så som: Kommer stormarna/storm-
skadorna öka i framtiden? Vad innebär detta 
för skogsbruket? Hur ska man förhålla sig till 
och hantera stormrisker? Det gavs exempel 
på detta bland skogsägarna där vissa har 
klarat sig bra efter stormarna medan grannen 
drabbats hårt, och omvänt. För några är detta 
en bekräftelse på att man gör rätt åtgärder, 
medan andra känner större osäkerhet kring 
sin skogsskötsel och det skapar frågor om det 
egentligen spelar någon roll vad man som 

enskild skogsägare vidtar för åtgärder. Till 
exempel undrar ett flertal skogsägare varför 
de drabbats när de upplever att de skött sin 
skog i enlighet med de riktlinjer och rekom-
mendationer som finns. I dessa fall råder viss 
uppgivenhet, samtidigt som det under fokus-
gruppsmötenas gång framkom att de ändå 
har en mer eller mindre konkret strategi för 
hur de ska sköta sin skog i framtiden.

Sambandet mellan skogsägare som tror 
sig ha upplevt effekter av klimatförändringar 
och faktiskt vidtagit åtgärder framkommer 
också i en annan enkätstudie baserad på svar 
från 845 privata skogsägare verksamma i olika 
delar av Europa21. Eftersom klimat definieras 
i termer av väder i medeltal har det påståtts 
att klimatförändringarna inte uppfattas som 
en överhängande risk eftersom de inte kan 
upplevas direkt. I den här studien visas att en 
stor del av respondenterna tycker sig direkt ha 
upplevt klimatförändringar. Dessutom fram-
kommer att i vilken grad skogsägarna tror 
på och säger sig ha upplevt lokala effekter av 
 klimatförändringarna nästan helt förklarar 
och förutsäger om de anpassat sitt brukande 
av skogen med hänsyn till ett förändrat 
klimat. Detta visar alltså på betydelsen av per-
sonliga faktorer för att förklara skogsägares 
faktiska anpassningsåtgärder. Sammantaget 
visar resultaten att den personliga tron på och 
uppfattningen om klimatförändringar starkt 
påverkar anpassningsberedskapen bland dem 
som fattar besluten på lokal nivå. J

21. Blennow m.fl. (2012)
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en studie av drygt 800 skogsägare i sverige, tysk-

land och portugal visar att en majoritet av de till-

frågade skogsägarna uttryckte att de starkt tror 

på en varaktig efterfrågan på skogsbiomassa för 

energiändamål. trots det så hade de en negativ 

attityd till att förändra skötselmålet för skogsbe-

stånd som idag används för stamvedsproduktion 

till skogsbiomassa för bioenergi, fastän det skulle 

leda till högre ekonomisk vinst. endast en skogs-

ägare av tio rapporterade positiv inställning till att 

ställa om sitt skogsbruk (blennow m.fl. 2014).

europeiska kommissionen förutser att an-

vändningen av biomassa för energiändamål fram-

över kommer att öka signifikant. detta för att 

uppfylla målet att minst 20 procent av all energi-

användning inom eu ska komma från förnyelsebara 

källor år 2020. medlemsstaterna har beräknat att 

den direkta tillgången på biomassa från deras sko-

gar behöver öka med 45 procent mellan år 2006 

och 2020 för att det målet ska nås.

skogsägares attityder och drivkrafter 
spelar roll för utfallet av policys 

studien visar att den framtida tillgången på skogs-

biomassa för energiproduktion från privatägda 

skogar i europa är överskattat, liksom effektivi-

teten hos de ekonomiska policyinstrumenten för 

att mobilisera skogsbiomassa för energiändamål. 

resultaten visar också att attityder bland dem 

som fattar beslut på lokal nivå i mycket hög grad 

påverkar tillgången på skogsbiomassa för energi. 

dessa resultat har stor betydelse för hur den andel 

skogsbiomassa för energiändamål som behövs för 

att uppnå eu:s 2020-mål om förnyelsebar energi 

kan uppnås och hur effektiv policy för förnyelsebar 

energi bör utformas. effektiviteten av ekonomisk 

kompensation kan dock inte tas för given. resulta-

ten belyser vidare den avgörande betydelsen av att 

ta hänsyn till markägarnas tilltro, attityder och mål-

sättningar för att utforma effektiva markanvänd-

nings- och klimatförändringspolicys.

3) klimatanpassning inom den svenska skogssektorn 
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e Inom den svenska skogssektorn har klimatförändringarna uppmärksammats i 
ökande grad sedan slutet av 1990-talet. På nationell nivå påbörjades många olika 
politiska processer kopplat till klimatanpassning efter stormen Gudrun 2005.

e Anpassningen i skogssektorn har varit långsam. I dagsläget ingår dock klimat-
anpassning som en del av till exempel Skogsstyrelsens rådgivnings- och infor-
mationsverksamhet.

e Sociala och kulturella faktorer påverkar hur skogsbrukare i Sverige uppfattar 
och agerar utifrån uppfattningar om klimatrisker. 

e Klimatförändringarna upplevs inte som något akut hot bland skogsägare, utan 
som gradvisa förändringar som det finns tid och möjlighet att anpassa sig till.

e Flera skogsägare menar att anpassning redan sker till följd av allmänt ökad 
riskmedvetenhet, och det finns bland skogsägare en växande medvetenhet om 
klimatanpassningsbehov och beredskap för åtgärder.

e Hinder för anpassning är bland annat att skogsbrukare och rådgivare inte 
alltid är överens om de mest effektiva åtgärderna och att det finns en misstro 
mot klimatforskning och -forskare.

e Den personliga tron på och uppfattningen om klimatförändringarna bland 
de som fattar beslut på lokal nivå har stor påverkan på beredskapen för 
 anpassning. Personliga erfarenheter av extrema väderhändelser eller annan 
upplevd klimatförändring ökar viljan att anpassa sitt skogsbruk.

> slutsatser 
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Metoder för 
lokal klimatanpassning

4

För att klimatanpassa skogen behövs 
information om hur klimatet kommer 
att förändras. Klimatanpassningen kan 
sedan gälla såväl skogsbeståndet, den 
bio logiska mångfalden som strategier 
för hur man agerar om en skada uppstår. 
Några aspekter av klimatrisker kan han-
teras genom aktiv skötsel. God lokal-
kännedom och samlade erfarenheter 
stärker möjligheterna för goda resultat 
på fastighets- och landskapsnivå.

Anna Maria Jönsson, Inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
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arbete med klimatanpassning berör både 
privata och offentliga aktörer. Ett generellt 
mål för skogsbruket är att uppnå ekonomisk, 
ekologisk och social uthållighet. Sektorsö-
vergripande samtal kan behövas för att dela 
ansvar, minska intressekonflikter och nå ge-
mensamma mål. Övergripande klimatanpass-
ningsarbete på regional och nationell nivå 
kan handla om att ta fram policy och tillhan-
dahålla beslutsunderlag, klimatscenarier och 

beskrivningar av förväntad framtida efter-
frågan på råvaror. 

Klimatanpassning på fastighetsnivå 
handlar till stor del om att gå igenom för-
utsättningarna för olika skogsbestånd och 
fundera över om det är något som behöver 
göras annorlunda när det gäller trädslagsval, 
tidpunkt för olika skötselåtgärder, naturvård 
och investering i skogsvägar i perspektivet av 
att klimatet ändras. 
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Till stöd för arbetet med klimatanpassning 
på en fastighet behövs information om hur 
klimatet kan komma att förändras. En ut-
gångspunkt kan vara att kombinera regional 
klimatinformation (se faktarutan sidan 33) 
med kunskap om fastighetens lokalklimato-
logiska förutsättningar, som vilka områden 
som är känsliga för torka, översvämning eller 
vårfrost. Det är bra om underlaget innehåller 
information om förekomst av klimat- och 
väderleksextremer, för att få en tydligare 
koppling till risken för skador. Ytterligare 
information går att hitta i rapporter och 
 publikationer som handlar om hur klimat-
förändringar kan påverka trädens tillväxt och 
risken för skador (se till exempel faktarutan 
sidan 38). Man måste dock vara medveten 
om att  information om framtida klimat är 
baserat på scenarier, och innehåller både 
kunskaps osäkerhet och genuina osäkerheter 
(se fak ta rutan  sidan 67). Många vanliga 
skogliga beslut och  åtgärder kan genom 
aktiva val utföras så att skogsbeståndens ex-
ponering och känslighet för klimatrelaterade 

skador minskar (figur 4.1). Kunskap om kli-
matförändringar kan  påverka utformningen 
av exempelvis skogsbilvägar och diken, och 
aktiva val kan göras redan nu för att påverka 
den framtida risken för stormskador. Det är 
fortfarande oklart om stormklimatet kommer 
att förändras, då klimatmodellerna inte ger 
något  entydigt svar. Dock kommer sanno-
likheten för stormfällning i skog att påverkas 
av högre tempe raturer och mer nederbörd 
vintertid, eftersom otjälade och blöta marker 
ger sämre förankring åt trädens rotsystem. 
Skogens exponering och känslighet för 
stormskador påverkas genom trädslagsval vid 
föryngring, röjningstaktik, gallringstidpunkt 
och intensitet, samt planerad slutavverk-
ningsålder inom och mellan bestånd.

Kunskap om klimatförändringar är också 
av vikt vid utformning av åtgärder för att 
bevara biologisk mångfald. Dokumentation 
av skogsbeståndens historia och tidigare 
skötsel, samt förekomst av sällsynta och 
hotade arter kan göra det lättare att välja ut 
lämpliga bestånd till frivillig avsättning för 

> risk, anpassning, mål: 
 en metod för 
 lokal klimatanpassning 

jönsson
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aktiv – klimat   
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gallringsstyrka

gallringsintensitet

omloppstid 

aktiv – Väderlek   

avverkningstidpunkt

(markens bärighet)

markberedning

tidpunkt för plantering

(frost/torka) 

aktiv –Biodiversitet   

inventering av (hotade) arter

frivillig avsättning

skapa dikespropp

spara kantzoner mot 
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skapa död ved, högstubbar

naturvårdsbränning 

aktiv – Bioskada   
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rotröta – stubbehandling
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reaktiv – Hantera skador  

snöbrott – upparbetning

stormskador – upparbetning

insektsangrepp – sök&plock

plantavgång – hjälpplantering

skogsbrand – bekämpning

Lå
N

g
T 

Ti
D

sP
er

sP
eK

Ti
V

K
O

rT
 T

iD
sP

er
sP

eK
Ti

V
 

figur 4.1: Checklista för klimatanpassning på beståndsnivå. den övre raden innehåller skötselaspekter 

som påverkar skogen och skogsekosystemet i ett längre tidsperspektiv, och där information om framtida 

klimatförhållanden kan påverka hur skötseln utformas. nedre raden listar åtgärder där utfallet kan på-

verkas av väderleksförhållanden. för dessa behövs inte lika lång framförhållning, men klimatförändringar 

kan påverka sannolikheten för att en viss vädersituation uppstår, vilket i sin tur påverkar risken för an-

grepp av skadegörare och väderleksrelaterade skador.

Checklista för klimatanpassning på beståndsnivå  

4) metoder för lokal klimatanpassning
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utifrån hur skogsmarken påverkats av den se-
naste tidens väderlek, och hur väderleksprog-
noserna framöver ser ut, kan man påverka 
risken för körskador och risken för att ny-
satta plantor skadas av frost eller torka. I takt 
med att klimatet, och därmed variationen 
mellan år, ändras behöver tidpunkt för över-
vakning av skadeinsekter, stubbehandling 
mot rotröta, markberedning och vinterut-
fodring av vilt ses över.

Reaktiva strategier, som handlar om vad 
man ska göra om en skada eller störning 
uppstår, behöver också klimatanpassas. Det 
kan till exempel röra sig om att man ser över 
rutiner för bevakning och bekämpning av 
skogsbränder, och rutiner för upparbetning 
av stormskador och snöbrott för att minska 
risken för efterföljande insektsangrepp, samt 
hur och när man ska genomföra ”sök & 
plock” av granbarkborreangripna träd. Till 
exempel kommer ett varmare klimat medföra 
att granbarkborren oftare hinner med två 
generationer per år i Sverige. Risken för an-
grepp av många skadeinsekter och skade-
svampar påverkas av väderleksfaktorer, och det 
kommer att vara viktigt att känna till kopp-
lingen mellan väderlek och risk för utbrott av 
skadegörare för att effektivisera övervakning 
av kända skadegörare och potentiella invasiva 
arter för att i görligaste mån motverka utbrott.

att befrämja naturvården inom en fastighet. 
Vissa marker kan kräva underhåll av diken 
för att minska risken för översvämningar, 
medan det i andra områden kan vara aktuellt 
att skapa dikesproppar för att återskapa våt-
marker, som i sin tur kan få betydelse som 
buffertzon mot översvämningar. Generell 
hänsyn vid skogliga åtgärder, så som att spara 
kantzoner mot vattendrag, att gynna före-
komsten av grov, död ved och högstubbar 
samt naturvårdsbränning är åtgärder som på-
verkar den långsiktiga möjligheten att bevara 
och utveckla skogens biodiversitet i takt med 
att klimatet ändras. Proaktiva strategier för 
att hantera klimatförändringar handlar om 
att vara förutseende, till exempel genom att 
behålla framtida valmöjligheter för skogsbe-
ståndens utveckling. På en mer övergripande 
nivå arbetar skogsnäringen med att ta fram 
nytt plantmaterial, nya skötseltekniker och att 
utveckla nya produkter, samt att ta fram hand-
lingsplaner för att mota invasiva skadegörare.

Även om klimatförändringar generellt 
medför att det blir varmare så kan mellan-
års variationen fortfarande vara stor.  Om vä-
derleken är varmare och torrare eller kallare 
och  regnigare än normalt för årstiden så 
kan det få stor betydelse för utfallet vid av-
verkning och plantering (figur 4.1). Genom 
att planera utförandet av skogliga åtgärder 

jönsson
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Osäkerhet och risk 

jönsson

Olika typer av osäkerhet

Kunskapsosäkerhet kommer in i klimatanpass-

ningsarbetet på flera nivåer. den kan minskas 

genom forskning, miljöövervakning och ut-

bildning, och det är därför bra att med jämna 

mellanrum uppdatera befintliga skötselplaner. 

Genuin osäkerhet handlar om att man vet att 

någonting kommer att inträffa men man kan 

inte säga när, till exempel att det inte går att 

förutsäga när nästa svåra storm kommer lång 

tid i förväg. Tolkningsosäkerhet uppstår om det 

finns flera olika sätt att se på en situation och 

hur den ska åtgärdas. är det till exempel ok att 

öka produktionen i skogsbruket för att få ökad 

klimatnytta, om det samtidigt medför sämre för-

utsättningar för att bevara biologisk mångfald? 

tolkningsosäkerhet kan leda till målkonflikter, 

som eventuellt kan lösas eller minskas genom 

dialog mellan relevanta aktörer. 

Tre aspekter av risk

ett sätt att se på risk är att utgå från tre aspek-

ter; sannolikhet, exponering, och känslighet 

(ipCC 2012). 

klimatförändringar påverkar sannolikheten, 

den ”slumpmässiga” förekomsten av klimat- 

och väderlekshändelser som kan orsaka skador, 

så som torka och stormar. Exponeringen för risk 

påverkas av om det i områden som kan drabbas 

av en viss klimat- eller väderlekshändelse också 

finns skogsbestånd som kan skadas, till exempel 

granskog i områden som är utsatta för stormvin-

dar. exponeringen för olika riskfaktorer kan skil-

ja stort mellan bestånd på grund av topografi, 

markförhållanden och brukning av omgivande 

mark. produktionsskogens känslighet för skada 

påverkas av trädslag, proveniens, ålder och sköt-

sel. skogsägarens känslighet påverkas i sin tur 

av en rad ekonomiska faktorer: en del av virkes-

värdet kan gå att rädda efter skada, till exempel 

genom upparbetning av stormskador, men ska-

dan kan även medföra fördyrade avverknings-

kostnader, sänkta virkespriser och att förväntad 

tillväxt går förlorad. en ytterligare aspekt är det 

personliga värdet av beståndet.

Hur hantera? 

exponering och känslighet är de två aspekterna 

av risk som går att påverka aktivt genom sköt-

sel, och en skogsförsäkring kan hjälpa till att 

minska den ekonomiska känsligheten. en an-

passningsstrategi kan utgå ifrån olika principer 

för att hantera osäkerhet och risk, till exempel 

försiktighetsprincipen. ett alternativ kan vara att 

försöka hitta robusta lösningar, som fungerar väl 

i perspektivet av flera möjliga alternativa fram-

tidsscenarier och med möjlighet att utveckla och 

bygga vidare på befintliga strukturer för att få 

till mer anpassning om så behövs längre fram.
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Konkret klimatanpassning av skogens skötsel 
med utgångspunkten att minska risker och ta 
tillvara på möjligheter sker på  fastighetsnivå, 
då det är viktigt att väga in lokala aspekter i 
utformningen av åtgärder. Detta kräver god 
lokalkännedom och långsiktig  mål planering 
för fastigheten. Anpassning kan även om-
fatta ekonomiska avväganden vad det gäller 
 kortsiktiga kostnader och framtida för-
väntade värden. 

För att uppnå uthållighet på fastighetsnivå 
kan olika bestånd avsättas för att tillgodose 
produktion, naturvård, och sociala aspekter 
(figur 4.2). Beroende på beståndets mål-
klassning kan olika skötselåtgärder i form av 
trädslagsval, biomassauttag och näringstill-
försel komma i fråga. Skogens åldersstruktur 
påverkas av om man väljer ett trakthyggesbruk 
eller ett kontinuitetsskogsbruk. För att an-
passa skogsbruket behöver man gå igenom 
vilka möjligheter som finns att ta till vara på 
markens produktionsförmåga, om det går 
att minska risken för klimat- och väderrela-
terade skador, samt hur man kan agera för 
att bevara och utveckla biologisk mångfald. 
Det kan till exempel handla om trädslagsval, 
hur och i vilka bestånd man gör olika typer 
av biomassauttag, och om något bestånd 

 behöver tillföras extra näring, så som åter-
föring av aska efter ett uttag av grenar och 
toppar (grot) för biobränsle.  Genomförda 
anpassningsåtgärder bör följas upp och utvär-
deras, och eventuellt  revideras i takt med att 
kunskapsläget förändras. Inom en fastig het 
kan det vara bra att tänka igenom sin strategi 
vid plantering, röjning, gallring och slut-
avverkning, för att se så att åtgärder inom 
ett bestånd inte negativt påverkar möjlig-
heten att uppnå uppsatta mål i intilliggande 
 bestånd. Till exempel kan avverkning av ett 
bestånd öka risken för stormskador i närlig-
gande bestånd. Finns områden  avsatta för 
naturvård som är beroende av hög markfuk-
tighet kan en dikespropp vara mer  relevant 
än dikesrensning vid föryngring, men det 
kan få konsekvenser för vad som går att för-
yngra på produktionsytan och vilket trädslag 
som blir lämpligt att driva upp. Ett sätt 
att hantera målkonflikter är att i besluten 
försöka verka för att bevara ekosystemens 
återhämtningsförmåga efter störning. Det är 
viktigt att relevanta aktörer blir informerade, 
och att till exempel nya ägare får tillgång till 
underlag och dokumentation om fastighetens 
historia och vilka frivilliga avsättningar till 
naturvård som har gjorts. 

> riskhantering för att bemöta 
 de nya förutsättningarna

4) metoder för lokal klimatanpassning
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figur 4.2: översiktligt schema för planering av uthålligt skogsbruk på fastighetsnivå.
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Samlade erfarenheter från olika skogliga 
 aktörer behövs på regional och nationell nivå 
för att utveckla och samordna klimatanpass-
ningsstrategier. Ett landskapsperspektiv är 
värdefullt för att förstå hur många enskilda 
beslut tillsammans påverkar det framtida 
skogstillståndet och möjligheten att bevara 
biologisk mångfald. Risk för förlust av bio-
logisk mångfald handlar om klimatets direkta 
påverkan på arters överlevnad men också 
om hur klimatet påverkar samspel och kon-
kurrens mellan arter. Skogsbruket påverkar 
bland annat förutsättningarna för olika arter 
att sprida sig i landskapet. I fragmenterade 
landskap måste artspecifika biotoper finnas 
inom artens spridningsavstånd för att möj-
liggöra förflyttning. Förändringar i klimat 
och markanvändning tenderar att miss-
gynna konkurrenskraftiga arter som har en 
lång generationstid och ett fåtal avkommor, 

> Planering av klimatanpassning  
 på landskapsnivå

mer än pionjärarter med hög reproduktions-
förmåga som är bra på att sprida sig och att 
exploatera habitat som råkat ut för störning. 
Populationer som lever nära gränsen för sin 
fysiologiska klimattolerans är generellt käns-
ligare för ytterligare stress och konkurrens, 
men populationer som lever i habitat med 
kronisk miljöstress är mindre utsatta för 
konkurrens eftersom färre arter kan överleva 
i sådan miljö. Artsammansättningen i ett 
skogsekosystem kan förändras gradvis, till 
exempel genom spridning av  skuggtoleranta 
arter, men kan också triggas av extrema 
 väderlekshändelser som orsakar skada på 
ekosystemens struktur och funktion. Sådana 
händelser kommer troligen gynna invasiva 
arter med hög spridningsförmåga och bred 
miljötolerans mer än de ursprungliga arterna, 
vilket på sikt kan leda till ändrad artsam-
mansättning. J

jönsson
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> slutsatser 

e Klimatförändringar påverkar sannolikheten för klimat- och väderlekshändelser 
som kan orsaka skador på skog, till exempel torka och stormar.

e Exponering och känslighet går att påverka genom skogsskötsel, till exempel 
genom landskapsplanering, klimat an passad  utformning av skötselåtgärder, 
beredskap för att agera om skada inträffar och strategier för framtiden med ut-
veckling av nya metoder,  produkter och  plantmaterial. 

e Målet är att sträva efter ett långsiktigt uthålligt skogsbruk som kan producera 
en mångfald av ekosystemtjänster och en skog med hög motståndskraft och 
god återhämtningsförmåga efter störningar.

e Ökad kunskap om betydelsen av biologisk mångfald i produktionsskog 
behövs för att vidareutveckla hur ekosystemtjänster kan påverka utformning 
av skogens skötsel.

e Osäkerheter kring framtida klimatutveckling och val av åtgärder kan hanteras 
genom successiv uppföljning och revidering av anpassningsplaner. 

jönsson
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Den globala
spelplanen

5

Det exportberoende svenska skogsbruket 
påverkas av globala trender och mark-
nader. Även om klimatförändringarna är 
globala, uppfattas effekter av dem ofta 
som lokala. Olika vägar av påverkan gör 
dock att effekterna sprider sig. Mistra-
SWECIA:s forskning har undersökt bland 
annat reglering av utsläpp och hur länders 
sårbarhet förändras om hänsyn tas både 
till klimatförändringarnas direkta och 
 indirekta effekter. Dessa globala faktorer 
kan påverka anpassningen till klimat-
förändringarna i svenska sammanhang.

Susanna Bruzell, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Henrik Carlsen, Stockholm Environment Institute 
Kerstin Engström, Inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet 
John Hassler, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Mats Lindeskog, Inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet 
Olle Olsson, Stockholm Environment Institute
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 i kapitlet ges en inblick i några av de 
globala förändringar som påverkar svenskt 
skogsbruk direkt och indirekt i samband med 
klimatfrågan. Dessa förändringar kan vara 
svåröverblickbara, men berör såväl skogsägare 
och tjänstemän som industrin. 

Den svenska skogssektorn är en av 
världens största exportörer av papper, massa 
och sågade trävaror. Skogsindustrin ba-
seras på svenska råvaror som till stor del 
exporteras, medan importen av skogsindu-
striprodukter till Sverige är liten. Som en ex-
portberoende bransch påverkas den av vad 
som händer globalt, hur produktionen av 
skogsprodukter och förädlade varor utvecklas 
i andra delar av världen samt förändringar 
i efterfrågan liksom i priser. Skogsindustrin 
kan spela en viktig roll i omställningen till ett 
biobaserat samhälle och för utsläppsminsk-
ningar i Europa, samtidigt som man strävar 
efter att minska avskogningen i tropiska 
länder. Forskning och utveckling kan öppna 
för nya användningsområden.

Användning av träråvara och dess kon-
kurrensmässiga fördelar är bland annat be-
roende av priser och regleringar. Om priset 
på en annan produkt med samma funktion 
ökar, blir träråvaran mer attraktiv och kan 
möjligen ersätta den tidigare använda pro-
dukten: jämför exempelvis husstommar i trä 
med betong eller skogsbaserade biobränslen 
i stället för fossila bränslen. Även det om-

vända gäller, det vill säga träråvara som utsätt 
för större konkurrens kan bli mindre efter-
traktad. Priser påverkas av många faktorer, 
inklusive relevant reglering som till exempel 
koldioxidskatter och utsläppshandel. 

Förändringar i markanvändning globalt 
knyter samman effekterna av jordens 
natur liga och socioekonomiska drivkrafter. 
Detta påverkar produktionen av ekosystem-
tjänster i form av bland annat råvaror från 
areella näringar – jordbruksprodukter, skogs-
produkter och biobränslen. Faktorer som 
befolkningsutveckling, tekniska förändringar 
och resurseffektivitet samt åtgärder för att 
bevara naturmiljöer och biologisk mångfald 
påverkar hur markanvändningen förändras i 
olika utsträckning, liksom hur avkastning på 
brukad mark och efterfrågan på olika pro-
dukter förändras (se faktarutan sidan 82). 

Sverige är ett litet land med en relativt 
begränsad nationell marknad för råvaror 
med ursprung i de areella näringarna, och 
utrikeshandel spelar stor roll. Förändringar 
i andra länder och globalt är därmed rele-
vanta för skogsbruket i Sverige, eftersom det 
är beroende av och speglar förändringar i ef-
terfrågan och priser på globala marknader 
inklusive regleringar. Nedan berörs frågan 
om ett globalt enhetligt pris på koldioxid för 
att minska utsläpp av växthusgaser. Därefter 
diskuteras indirekta effekter ur ett svenskt 
perspektiv.

bruzell / Carlsen / engström / hassler / lindeskog / olsson
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Utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet 
och därigenom ekonomin och människors 
levnadsbetingelser. Effekterna varierar mellan 
olika delar av världen, bland annat på grund 
av stora skillnader i samhällens och män-
niskors sårbarhet. Gemensamt för effekterna 
är dock att de är oberoende av vem och var 
utsläppen sker. Detta skapar ett klassiskt 
marknadsmisslyckande, det vill säga mark-
naden klarar inte att lösa resursanvändningen 
optimalt, vilket motiverar regleringar. 

Regleringarna kan ske på olika sätt, men 
gemensamt är att regleringen ska tvinga till 
att ta hänsyn till de förväntade skador ut-
släppen kommer att generera. Ett pris som 
inkluderar utsläppens klimatskada kan åstad-
kommas genom en skatt eller genom system 
med utsläppsrätter. Regleringar kan åstad-
kommas nationellt eller internationellt. 

Den överordnade internationella arenan 
för klimatförhandlingar är FN:s ramkon-
vention om klimatförändringar som skapades 
i samband med Riokonferensen 1992. Dess 
övergripande mål är att förhindra ”farliga 
klimatförändringar”. Förhandlingarna berör 
både utsläppsminskningar och anpassning 

> global reglering av 
 koldioxidutsläpp

till klimatförändringarna, samt hur man ska 
samarbeta världen över för det. Ramkonven-
tionen är icke-bindande, men till den kan 
läggas legalt bindande avtal. År 1997 tillkom 
Kyotoprotokollet med nationella utsläppsbe-
gränsningar för i-länder, först fram till 2008-
2012 och för närvarande till år 2020. Ett 
nytt globalt klimatavtal med legala effekter 
har förberetts sedan 2011.

Berörda länder arbetar på olika sätt för 
att åstadkomma utsläppsminskningar som 
det beslutats om inom internationella re-
gimer eller nationellt. EU har gemensamma 
klimatåtaganden som dock kan vara olika 
stora för unionens olika länder. Det finns ett 
gemensamt system för utsläppsminskningar 
genom handel med utsläppsrätter (EU-ETS). 
Handelssystemet omfattar cirka 45 procent 
av EU:s totala utsläpp, främst från stora 
kraftverk och industrier samt flyg, övriga 
ligger utanför och länderna ska själva minska 
dessa. I systemet finns en viss tilldelning, och 
om den inte är tillräcklig kan utsläppsrätter 
köpas från andra som har minskat sina ut-
släpp och således inte behöver sin kvot. Dock 
har priset på utsläppsrätter i systemet varit 

5) den globala spelplanen



7 9Mistra-Swecia 2015

så lågt att effekterna av systemet hittills varit 
begränsade. EU har ingen gemensam koldi-
oxidskatt, men en sådan har införts i vissa 
länder. I Sverige har vi haft en koldioxidskatt 
sedan början av 1990-talet. Skatten ligger på 
en internationellt hög nivå, och utvecklingen 
visar att ekonomisk tillväxt är möjlig trots ett 
pris på koldioxidutsläpp.

Handelssystem utvecklas även i vissa 
andra länder. Att uppnå en global gemensam 
reglering är däremot mycket svårare. Det 
skulle krävas överenskommelser mellan ett 
stort antal länder som inte alla påverkas på 
samma sätt av klimatförändringar, har olika 
andra utvecklingsnivåer och andra förutsätt-
ningar och därmed olika uppfattning om 

vilken reglering eller andra åtgärder som bäst 
gynnar deras syften.

Ett annat problem är att det är svårt att 
beräkna värdet av klimatskadan. Den uppstår 
på många olika sätt, på många olika platser 
och under mycket lång tid. 

Ett centralt resultat från  Mistra-SWECIA:s 
forskning om klimatekonomi är att en lagom 
nivå på en global koldioxid skatt kan upp-
skattas med en enkel och transparent formel. 
Formeln ger inte en exakt nivå på skatten, 
utan visar vad som är viktigt och vad som för-
modligen inte är det. Här finns förstås mycket 
osäkerhet men den enkla formeln stämmer väl 
med resultat från mycket mer komplicerade 
modeller. 
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22. CDP (2015)

formeln kan skrivas: 

Tt   =  γDYt   .  

Tt  är skatten utryckt i till exempel kronor per 

enhet utsläpp av kol. den grekiska bokstaven γ 
beskriver hur mycket global bnp faller i procent 

per år av ytterligare en enhet kol i atmosfären. 

värdet på γ fångar både hur mycket klima-

tet förändras om vi släpper ut mer kol och hur 

mycket klimatförändringarna kostar. D i sin tur, 

beskriver vad vi kan kalla kolets varaktighet i at-

mosfären. varaktigheten fångar både hur länge 

5) den globala spelplanen

kolet stannar i atmosfären och hur vi värderar 

framtida (generationers) välfärd. formellt är D 
det vägda genomsnittet av hur mycket som vid 

olika framtida tidsperioder finns i kvar i atmos-

fären av en enhet kol som släpps ut i dag. vik-

terna som används i vägningen är de vikter vi 

lägger på välfärd vid de olika framtida tidsperio-

derna. slutligen ingår i formeln Y, som är global 

bnp (nu ungefär 75 000 miljarder us dollar). 

att beräkna koldioxidskatt 
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Formeln säger att skatten ska öka i takt med 
att global BNP ökar. Likväl ska den öka om 
skadan ökar per ton kol som släpps ut, det 
vill säga om en given koldioxidkoncentration 
leder till större klimatförändringar eller om 
en given klimatförändring bedöms leda till 
större skador. Även en längre varaktighet av 
kolet i atmosfären och en högre värdering av 
framtida generationer ska ge en högre skatt. 

Värdering av framtida generationer ut-
trycks som hur långt in i framtiden dessa ge-
nerationers välfärd värderas hälften så mycket 
som vår egen. Det går inte på vetenskapliga 
grunder säga vad som är en riktig värdering. 
Det är och förblir en värderingsfråga. I sam-
manhang när man gör kalkyler som inne-
fattar en värdering av framtida välfärd är 
50-100 år det som oftast används. För en 
sådan värdering blir skatten låg, upp till en 
50-öring per liter bensin. Här beräknas att en 
liter bensin innehåller 635 gram kol.

En global skatt om cirka 50 öre skulle 
sannolikt ha mycket små effekter på den 
globala ekonomin i allmänhet och på den 
svenska i synnerhet. Sverige har redan en 
betydligt mycket högre skatt än så. Skatten 
skulle knappast ha någon dramatisk effekt på 
transportpriser och inte heller på produktion 
som idag använder oljeprodukter som in-
satsvaror. Orsaken till detta är att skatt på 
en 50-öring per liter och även skatter som är 
flera gånger större än så ändå är låga i förhål-
lande till oljepriset såväl som till de fluktua-
tionerna i oljepriset som varit genom åren.

En skatt på dessa nivåer skulle dock ha 
stor betydelse för kolanvändningen. Priset 
på kol ligger i storleksordningen 50 dollar 
per ton kol och en skatt på en 50-öring per 
liter bensin skulle motsvara en skatt på runt 

75 dollar per ton kol. Det skulle göra stora 
delar av världens kolproduktion olönsam 
och tvinga över energiproduktion från kol 
till andra energikällor. Kostnaderna för detta 
beror förstås på hur snabbt omställningen 
görs och hur snabbt alternativa energikällor 
kan utvecklas. De globala marknaderna 
skulle förändras och kanske även efterfrågan 
på skogsprodukter.

Det är förstås inte givet att just en global 
koldioxidskatt är vägen framåt, men pris 
på koldioxid kan bli en viktig faktor för att 
minska utsläppen av växthusgaser framöver. 
Företag världen över har börjat agerat inför 
det. Utöver de system som redan finns har 
flera stora företag frivilligt börjat införa pris 
på koldioxidutsläpp i sin verksamhet. En 
undersökning22 visar en ökning från 150 till 
437 företag som infört ett sådant internt pris 
mellan 2014 och 2015. Ytterligare 583 fö-
retag anger att de kommer göra så inom två 
år. Priset på de interna prissättningarna va-
rierar kraftigt, från några få dollar till över 
100 dollar per ton koldioxid. Multinationella 
företag med verksamhet i många länder har 
i vissa fall anpassat hela sin verksamhet till 
de delar som verkar i regioner med prisreg-
lering av koldioxid. Anledningar anges vara 
att hantera kostnader och risker av att släppa 
ut växthusgaser, att finansiera övergången till 
energi med låga utsläpp samt att vara förbe-
redda för kommande regleringar. Företagen 
ser att pris för utsläpp av kol kommer att bli 
en standardkostnad.

bruzell / Carlsen / engström / hassler / lindeskog / olsson

22. CDP (2015)
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ett modellramverk har skapats inom mistra-sWe-

Cia för att knyta samman globala och regionala 

scenarier för klimat, markanvändning, socioeko-

nomisk utveckling och klimatpolicy som drivkraf-

ter för skogsproduktion i sverige. hur den globala 

ekonomin påverkas av klimatförändringarna och 

utformande av klimatpolicys har konsekvenser för 

de regionala förutsättningarna för skogsbruk. 

en global klimat-ekonomimodell kan beräkna 

minskningen av bnp orsakad av en temperatur-

höjning, med eller utan klimatpolicys som till ex-

empel koldioxidskatt. denna bnp-minskning kan 

tolkas i en global markanvändningsmodell, som 

räknar på efterfrågan på jordbruks- och skogs-

produkter på landsnivå som sedan ges vidare till 

en agentbaserad modell som beskriver enskilda 

skogsägares beteende och val under olika förut-

sättningar. en dynamisk vegetationsmodell med 

klimatinformation från klimatmodeller (se sidan 

38) ger potential för jordbruksproduktion till den 

globala markanvändningsmodellen och potential 

för skogsproduktion samt indikatorer för biodi-

versitet för skog till den agentbaserade modellen. 

viktigt är att de olika modellerna som kom-

pletterar varandra använder  sammanhängande 

scenarioantaganden. dessa kan kombineras 

från internationella scenariosystem för klimat-

scenarier baserade på olika socioekonomiska ut-

vecklingsbanor (rCp; se sidan 23), scenarier för 

socio-ekonomisk utveckling (ssp; ssp1 ”hållbar 

utveckling”, ssp2 ”nuvarande trender”, ssp3 

”fragmenterad värld”, ssp4 ”ojämlik värld”, 

ssp5 ”utveckling främst”) samt scenarier för 

 klimatpolicys (spa). vissa kombinationer är mer 

konsistenta än andra. till exempel är det mer 

sannolikt att ssp5 som betonar ekonomisk ut-

Direkta och indirekta klimateffekter på markanvändning i sverige

veckling, resulterar i rCp8,5 (höga utsläpp) än 

rCp2,6 (låga utsläpp), och har modesta snarare 

än ambitiösa klimatpolicys. 

ett exempel på resultat från den globala 

markanvändningsmodellen där  utgångspunkterna 

har omfattat tre socio-ekonomiska scenarier, två 

klimatutvecklingsbanor och två klimatpolicys, 

tolkade med de ovan nämnda modellerna, ses i 

 figur 5.1. spannmålsskördar räknas ut i modellen 

beroende av potentiella skördar och bland annat 

teknologisk utveckling för olika socio-ekonomiska 

utvecklingar (ssp). dessa används sedan tillsam-

mans med respektive scenarioberoende efterfrå-

gan för spannmål för att beräkna förändringar i 

ytan av jordbruksmark. efterfrågan för spannmål 

i sverige ökar mest för det resursintentsiva ssp5, 

styrt bland annat av en hög konsumtion av kött 

och mejeriprodukter. den teknologiska utvecklingen 

är samtidigt mycket stark i ssp5 och ökande glo-

bala skördar bidrar till att jordbruksmark i sverige 

ökar endast fram till 2030 för att sedan minska. 

för ssp1, ett miljömedvetet scenario, minskar 

jordbruksmarken till 2100 med nästan hälften 

jämfört med den största utbredningen år 2020. 

förändringar i markanvändning i sverige styrs 

också av den globala efterfrågan på spannmål, 

vilket är tydligt för ett scenario med måttliga 

koldioxidnivåer, i ”en fragmenterad värld” med 

modesta klimatpolicys (rCp4,5/ssp3 + spa-10 

procent av optimal kolskatt). spannmålsefterfrå-

gan i sverige minskar, men den globala efterfrå-

gan ökar starkt till följd av befolkningsökning och 

en långsam ökning av skördar globalt. detta ger 

en ökande yta för spannmålsproduktion i sverige 

och en minskande skogsyta som följd. generellt 

så ökar eller minskar skogs- och gräsmarksytor 

5) den globala spelplanen
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i samma takt som jordbruksmark minskar eller 

ökar. dock har sverige mycket mer skog än gräs-

mark, vilket leder till att den totala förändingen i 

skogsyta är mycket påtagligare än för gräsmark. 

för scenariot som nämns ovan (rCp4,5/ssp3 + 

figur 5.1 exempel på resultat från en global markanvändningsmodell (plum, engström m fl. 2015), för olika 

socio-ekonomiska scenarier och klimatutvecklingslinjer, med och utan globala klimatpolicys, i sverige: måttliga 

koldioxidnivåer i ”hållbar utveckling” (rCp4,5/ssp1); måttliga koldioxidnivåer i en ”fragmenterad värld” med 

låg koldioxidskatt (rCp4,5/ssp3 +spa (10 procent av optimal koldioxidskatt)); höga koldioxidnivåer i ”utveckling 

främst” (rCp8,5/ssp5); måttliga koldioxidnivåer i en ”fragmenterad värld” med måttlig koldioxidskatt (rCp4,5/

ssp5 +spa (50 procent av optimal koldioxidskatt)). 

spa-10 procent av optimal kolskatt) minskar skog 

i sverige med 6 procent till 2100 (jämfört med 

ytan år 2000), medan för det miljömedvetna sce-

nariot med måttliga utsläpp (ssp1/rCp4,5) ökar 

skog med 2 procent till 2100. 

Jordbruksmarkspannmålskonsumtion
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5) den globala spelplanen

aktuella röster om hur skogsbruk och skogsnäring på-
verkas av klimatpolitiken internationellt. Hur  påverkar 
exempelvis ett pris på utsläpp av koldioxid? 

ett fast eller åtminstone kraftigt förenklat system för ett internationellt 
pris på koldioxid lyfts fram som en viktig faktor för skogsprodukter. en 
skärpning av den globala miljöpolitiken framhålls också som positivt för 
skogen och sverige.

 

Hillevi Eriksson, klimatspecialist på 
Skogsstyrelsen, lyfter fram ett pris 
på koldioxid som en central faktor 
för klimatet.

ju mer kol, olja och fossil naturgas får betala för 

sin klimatpåverkan, desto större blir efterfrågan 

på bioenergi och annan förnybar energi. effek-

tivisering och energisparande lönar sig då också 

bättre. handelssystem kan ha samma verkan som 

koldioxidskatt, men påverkan blir tydligare med 

skatten. då alternativ jämförs vid långsiktiga in-

vesteringar, är det bättre att den extra kostnaden 

för utsläpp är fast än att priset varierar över tid, 

som handelspriset gör. samtidigt är det viktigt 

att förtroende för åtgärderna skapas. man måste 

kunna lita på att de inte tas bort vid sämre eko-

nomisk utveckling eller byte av regering.

utsläppspriset måste sättas så högt att det verk-

ligen blir en avveckling av de fossila bränslena i 

den takt som krävs för att regionen i fråga ska 

göra sitt för att världen ska undvika alltför stora 

klimatförändringar. det är rimligt att skatteväxla. 

företags- och/eller inkomstskatter kan minskas 

motsvarande de extra medel man får in genom 

koldioxidskatten eller utsläppsrätterna.

just nu verkar det råda en överdriven oro för att 

ökad biobränsleanvändning ska leda till negativa 

konsekvenser, både från europeiska skogsindustrin 

och europeiska naturvårdsrörelsen. i sämsta fall 

resulterar den oron i ytterligare omotiverade be-

gränsningsregler utöver de regleringar som redan 

finns. den kanske enda begränsningsregeln som 

behövs är att all bioenergi som används i eu ska 

komma från länder med godtagbar miljöreglering 

och -prestanda när det gäller hållbart brukande i 

skogen. det är också angeläget att biomassan är 

avverkad på ett för exportlandet lagligt sätt. ett 

sådant regelsystem har nyligen införts inom eu.

i dag importerar sverige mycket biobaserade 

restprodukter från omvärlden eftersom vi har en 

rela tivt starkt styrande klimat- och energipolitik. 

om fler länder också inför ett tillräckligt högt 

pris på koldioxidutsläpp som gör fossila bränslen 

mindre konkurrenskraftiga, kommer lönsamheten 

för exportländerna i att använda restprodukterna 

till egen energiproduktion att öka. då får vi ökad 

 efterfrågan på egen skogsråvara. 

ett högre pris på koldioxidutsläpp från diesel 

och bensin kommer att göra att skogsindustrins 

fordonsbränsleproduktion går igång på allvar. 

fordonsbränslen har bättre framtidsutsikter än 

värmeproduktion, där minskat behov och andra 
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hållbara lösningar kan konkurrera hårdare. sätts 

pris på koldioxidavgången även från plaster och 

kemikalier som baseras på olja, kan motsvarande 

produkter baserade på biomassa bli mer konkur-

renskraftiga. när användningen av tidnings- och 

skrivpapper minskar behöver skogsindustrin ut-

veckla sin produktion i andra riktningar. redan 

idag är många skogsindustrier diversifierade på 

ett helt annat sätt än på 1970-talet och levererar 

inte bara pappersmassa utan också fjärrvärme, 

biobränslen, grön el, fordonsbränslen och textilier. 

skogsindustrin utgörs redan idag av så kallade 

bioraffinaderier, som tar in biomassa och pro-

ducerar en mix av produkter, men utvecklingen 

kommer sannolikt att fortsätta i den riktningen. 

tyger kan också bli mer och mer intressant ef-

tersom bomullsproduktion är så resurskrävande 

och miljöskadlig på många håll.

 

Leif Öster, skogsägare, ser den inter-
nationella klimatpolitiken som en 
intressant faktor.

idag odlar vi vår skog för två huvudsortiment, 

plankor eller brädor, och massa. det blir ett helt 

annat skogsbruk om biobränsle ska vara prioritet 

ett. då kanske vi inte ska röja och gallra alls som 

vi gör idag? klimatpolitiken kan driva fram ett helt 

nytt skogsbruk med nya maskiner och logistik-

system. ett kul räkneexempel är om man ser vad 

energisektorn varit villig att betala för olja. hur 

mycket mer skulle man då vara beredd att betala 

för biobränsle? 

vid ett internationellt beslut att gå ifrån oljan och 

biobränsle blir det främsta bränslet till fordon, 

är det beslut som snabbt kommer att påverka 

svensk skogsindustri och hela skogsbranschen. 

efterfrågan fortsätter att minska för tryckpapper. 

bränsleindustrin skulle kunna bli väldigt intressant 

för skogsnäringen. den dag vi kan tanka bilar 

med biobränsle vore det helt fantastiskt. före 

andra världskriget var värmeved faktiskt huvud-

produkten från skogen. det visar att använd-

ningen av skogsråvaran ändras över tiden, och 

klimatpolitik kan definitivt påverka användningen. 

samtidigt kan politiska styrmedel ändra vad som 

helst, och jag tycker att det är ok om samhället 

har ett bestämt mål. vi hade inte haft vindkraft 

idag om inte politikerna velat det. jag bor själv i 

bergslagen, och när folk jobbade med hyttor och 

järnbruk var slutavverkningsåldern 30 år. det var 

idealet när man skulle kola skog. med olika styr-

medel gick det att ändra. nu har vi i stället om-

loppstider på skogen som är det dubbla.

 

Mårten Larsson, skogsdirektör 
Skogsindustrierna ser två risker i den 
internationella klimatpolitiken.

ett internationellt pris på koldioxid skulle öppna 

upp för ökad användning av förnybara resurser 

och däribland skogen. blir fossila bränslen dyrare 

gynnas produktionsprocesser som baseras på för-

nybara bränslen och indirekt gynnas då också pro-

dukterna från dessa processer. det är viktigt att 

det är ett prissystem med en enkel konstruktion. 

8 5Mistra-swecia 2015
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dagens system med utsläppshandel är väldigt 

komplicerat och oförutsägbart, eftersom det är 

föremål för ständiga revisioner. den andra posi tiva 

effekten av ett internationellt pris på koldioxid-

utsläpp skulle vara resurseffektivisering, både 

av energianvändning och material som kräver 

energi för att framställas. det är en risk om bio-

bränsle premieras så kraftigt att det blir stark kon-

kurrens om råvaran. ger det bra betalt att elda 

upp  råvaran kan det inverka negativt på att göra 

produkter som binder kol eller som ersätter andra 

produkter som görs av fossil råvara. då minskar 

möjligheten med att ersätta exempelvis fossilba-

serade textilier och plaster. det gäller att balansera 

den utvecklingen.

en annan risk är att man i utgångspunkt från 

väldigt kortsiktiga lCa-beräkningar (livscykel-

analys) med 10-20 års horisont vill bygga en kol-

sänka i skogen och låta den stå istället för att 

nyttja flödet av kol från skogen till biobaserade 

produkter och energi. kortsiktiga analyser kan ge 

tryck på politiker, som vill göra det lätt för sig, att 

göra kolsänkor av skog istället för att använda 

den som transformator för att överföra koldioxid 

från atmosfären till produkter.

men det går att hitta en bra balans för biobränsle, 

och att använda grenar, toppar, bark och andra 

biprodukter till bränsle, och stimulera ökad an-

vändningen av träråvara på ett klokt sätt. det är 

viktigt att se klimatpolitiken på lång horisont, att 

ha en politik som är positiv för både skogsbruket 

och skogsnäringen och för samhället som helhet. 

utvecklingen av synen på bioekonomi är väldigt 

tydlig. den fanns knappt på dagordningen för 

några år sedan. nu finns den på agendan även 

inom eu och oeCd. i en ekonomi som bygger på 

förnybara produkter måste man öka mängden 

tillgänglig biomassa och det gäller att bygga stra-

tegier för det. bioekonomin är en del i lösningen 

på klimatförändringarna. 

sverige har väldigt mycket skog, och insikten om 

bioekonomi gör mig förhoppningsfull. som jag ser 

det är bioekonomi det övergripande syftet med det 

nystartade nationella skogsprogrammet i sverige. 

 

Johan Kuylenstierna, vd SEI 
(Stockholm Environment Institute), 
menar att de svenska skogsbrukarna 
och näringen i stort gynnas av en 
ambitiös miljöpolitik.

en ambitiös miljöpolitik både i sverige och inter-

nationellt är i grunden positivt för den svenska 

skogsnäringen, både skogsbruket och skogsindu-

strin. en mer biobaserad ekonomi kan bidra med 

minskande utsläpp, och skogsnäringen har en 

råvara som kan bidra till produkter som ersätter 

fossilbaserade alternativ inom en rad områden. 

det är positivt att branschen själv ofta välkomnar 

ambitiösa klimatmål som sätter långsiktiga och 

stabila spelregler, gärna internationellt.

högre krav gynnar den svenska näringen eftersom 

den redan ligger långt fram i ett internationellt per-

spektiv, men den gynnas också av om det skapas 

5) den globala spelplanen
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likvärdiga och långsiktiga spelregler på marknaden, 

det vill säga en harmonisering av reglerna vad 

gäller miljö- och klimatåtgärder. det är inte minst 

viktigt för lönsamheten. vi har dessutom en netto-

tillväxt av skog i sverige, och den svenska skogen 

bidrar redan med en viktig ekosystemtjänst som 

nettokolsänka, vilket är en viktig komponent för att 

motverka växthusgasutsläpp. 

vad gäller bioenergi och biobränsle finns det 

säkert en hel del outnyttjad potential från skogs-

råvara. men det gäller att se på konsekvenser 

av olika styrning och regler. när eu ökade ambi-

tionen för inblandning av biobränsle ökade im-

porten av palmolja från till exempel sydostasien. 

det är inte givet att skogsråvara från sverige er-

sätter fossila bränslen, sverige måste konkurrera 

med priser och leveransvillkor liksom med ”håll-

barhetsdimensionen”. bioråvara är också en be-

gränsad resurs, inte minst om vi betraktar den 

utifrån ett globalt perspektiv. trycket ökar i och 

med kraven på en mer ”grön” eller biobaserad 

ekonomi och det blir allt viktigare att fundera över 

hur vi bäst använder biomassa. 

det positiva med skogen är ändå att den ger 

så många olika typer av värden och tjänster på 

samma gång om vi förvaltar den väl. det gäller 

också att ha en nyanserad bild. förutom det rent 

ekonomiska är det viktigt att hela tiden respektera 

de miljömässiga och sociala värden som skogen 

också genererar. i grunden hänger de ihop. kli-

matfrågan är bara en av många utmaningar som 

kan kopplas till skogen och dess värden. ibland 

finns det också målkonflikter och det gäller att 

vara tydlig med vad vi vill uppnå när vi talar om 

skogens många värden. om vi verkligen ska 

maximera skogens koldioxidupptag är kanske 

den bästa ”lösningen” en skog som vi inte nöd-

vändigtvis kommer att uppskatta utifrån andra 

perspektiv – en tät, maximalt producerande skog 

som vi kanske till och med gödslar.

Källa: Intervjuer gjorda av Mistra-SWECIA 

 september–oktober 2015.

mistra-sWeCia
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Utsläpp av växthusgaser påverkar hela det 
globala klimatet oavsett var de orsakas. Kli-
matförändringarnas direkta effekter upplevs 
däremot lokalt. Till exempel kan högre tempe-
ratur, förändrad nederbörd eller torka påverka 
produktion av grödor eller skog i ett specifikt 
område. Men i den sammankopplade värld 
som vi lever i påverkar även lokala effekter 
andra delar av världen. Samhället behöver an-
passas både till direkta effekter som uppstår 
lokalt och indirekta effekter som uppstår på 
andra platser men som via olika påverkans-
vägar kan påverka samhället. 

Inom Mistra-SWECIA har indirekta ef-
fekter av klimatförändringar studerats och 
en modell för att kartlägga sådan påverkan 
utvecklats. Modellen består av fyra påver-
kansvägar – handelsflöden, biofysiska flöden, 
finansiella flöden och människor – samt en 
beskrivning av den globala kontexten. 

Den första påverkansvägen berör han-
delsflöden. För Sverige är näringslivets export 
av stor betydelse för landets ekonomi och 
välstånd. Som andel av BNP ligger Sveriges 
exportandel i den absoluta världstoppen. EU-
snittet ligger strax över 40 procent, Sverige 

ligger runt 50 procent. En uppenbar indirekt 
effekt är om situationen i Sveriges viktiga 
exportmarknader förändras på grund av 
klimatförändringarna. En annan aspekt är 
att mycket av svensk export är beroende av 
import. Företag är indirekt beroende av ef-
fekterna av klimatförändringarna i de länder 
där insatsvarorna produceras. En utvecklings-
tendens som verkar i riktning mot minskad 
sårbarhet för indirekta effekter av klimatför-
ändringar är att en allt större del av svensk 
export utgörs av tjänster. Forskningen om 
dessa aspekter är än så länge preliminär. En 
komplicerande faktor är att den tillgängliga 
statistiken i många fall är bristfällig; ofta 
sitter enskilda företag på information som 
den officiella statistiken inte omfattar. 

Dagens livsmedelproduktion är ett ex-
empel på hur olika delar av världen vävs 
samman i ett beroendeförhållande. För den 
svenska skogssektorn är export viktigt, då 
den exporterar nära 90 procent av massa- 
och pappersproduktionen och 70 procent av 
sågade trävaror, medan importen är liten23. 
Klimatfrågan kan även ändra förutsätt-
ningarna för globala transporter, något som är 

> globala klimatförändringar 
 och indirekta effekter

5) den globala spelplanen
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av betydelse för den svenska skogsnäringen. 
Den andra påverkansvägen handlar om 

biofysiska flöden. Klimatets förändringar 
påverkar livsmiljöer. Arter kan reagera genom 
att försöka följa med den klimatzon de van-
ligtvis lever i, när den flyttas. När arter rör 
sig olika snabbt, kan även konkurrensförhål-
landen påverkas, och samband mellan olika 
arter påverkas. Inom Sverige har till exempel 
fästingar observerats sprida sig norrut. För 
skogsbruket handlar detta bland annat om 
att skadeinsekter som idag finns i Kontinen-
taleuropa kan bli vanligare här. 

Finansiella flöden utgör den tredje på-
verkansvägen. Idag överstiger värdet av det 
globala finansiella flödet mångfalt värdet av 
flödet av materiella tillgångar. Investerare 
söker av marknaden efter fördelaktiga inves-
teringsalternativ. I allt större utsträckning 
väger de in om företag i sina långsiktiga 
strategier tar hänsyn till hur klimatet kan 
komma att ändra förutsättningarna för af-
färsverksamheten24. För ett land som Sverige 
kan detta ha betydelse dels vad gäller inflödet 
av kapital (utländska investerare granskar 
svenska företags klimatstrategier), dels ut-
flödet via exempelvis svenska pensions-
fonders utlandsinvesteringar. I dagsläget går 
en mycket liten del av svenska utländska 
 direktinvesteringar (FDI, Foreign Direct 
 Investments) till länder som är känsliga för 
direkta klimateffekter. Däremot går en bety-
dande del till länder som är känsliga för in-
direkta klimateffekter. 

Den sista påverkansvägen handlar om 
människor. Detta är ett mycket omdebat-
terat område som bland annat inbegriper 
begreppet ”klimatflyktingar”. De bakomlig-

gande orsakerna till att människor väljer att 
migrera är mycket komplexa och kan inte 
reduceras till att enbart handla om en faktor, 
exempelvis klimatförändringar. I vissa fall 
framhålls dock att klimatförändringarna 
kan förstärka redan idag existerande hot 
mot människors livsmiljöer och därigenom 
indirekt påverka migrationsmönster. Till 
viss del finns det ett samband mellan histo-
riska och nutida flyktingströmmar. Då det 
i Sverige finns stora grupper som kommer 
från länder som är sårbara för framtida kli-
matförändringar kan detta vara en faktor 
som påverkar framtida migrationsmönster. 
En annan aspekt av denna påverkansväg är 
turism. Ett förändrat klimat kan påverka 
både turism till Sverige (förändrade konkur-
rensförhållanden) och turism utomlands 
(ändrade resemönster). 

Andra områden som kan komma att på-
verkas av klimateffekter utanför Sverige är 
försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik samt 
svensk politik för bistånd och utveckling. 
När det gäller försvarspolitik kan det handla 
om ändrade förhållanden i vårt närområde 
eller i områden för internationella insatser. 
När det gäller bistånd och utveckling så har 
klimatförändringar redan börjat integreras i 
detta arbete. 

23. www.skogsindustrierna.se 

24. CDP (2013)

bruzell / Carlsen / engström / hassler / lindeskog / olsson
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Alla dessa förhållanden är olika återspeg-
lingar av det faktum att Sverige är ett av 
världens mest globaliserade länder. Nästan 
oavsett vilket mått som används för att mäta 
globalisering så hamnar Sverige i topp25.  
Sammantaget gör detta att arbetet med att 
anpassa Sverige till ett förändrat klimat i 
större utsträckning måste göras med hänsyn 
till klimateffekter också utanför Sverige.

Ytterligare en studie inom Mistra-
SWECIA har handlat om indirekta effekter 
för den svenska skogsindustrin. Som tidigare 
nämnts så sticker den svenska skogsindustrin 
ut bland övriga tunga exportnäringar, då den 
absolut dominerande råvaran är virke från 
svensk skog och industrin är inte särskilt be-
roende av importerade insatsvaror. Av detta är 
det lätt att dra slutsatsen att svensk skogsin-
dustri är relativt oberörd av klimatförändringar 
i andra delar av världen, men preliminära re-
sultat på området tyder på att den slutsatsen av 
flera anledningar kan vara förhastad. 

För det första är det viktigt att analysera 
inte bara varifrån man får sina insatsvaror, 
utan också vart man säljer sina produkter. För 
svensk skogsindustri är den traditionella hu-
vudmarknaden Europa, men man söker också 
nya marknader i tillväxtländer. Ett exempel 
på en region som är särskilt utsatt för klimat-
förändringar är Nordafrika och Mellanöstern, 
som under senare år vuxit fram som en allt 
viktigare marknad för svensk sågverksindustri. 
Här är det viktigt att analysera om och hur 
klimatförändringar kan påverka markna-
dernas förutsättningar på lite längre sikt. 

För det andra är det viktigt att vara med-
veten om mer subtila effekter kopplade till 
den generella globaliseringen av marknader 
för skogliga produkter. Svenska sågverk ex-
porterar exempelvis sågade trävaror till Japan 
och Kina, där man i viss mån konkurrerar 
med leverantörer från Kanada och USA. Den 
nordamerikanska skogsindustrin är i sin tur 
starkt präglad av stora skogliga skador som 
kommit av angrepp från contortabastborre 
(Dendroctonus ponderosae), en utveckling 
som anses vara en följd av att allt varmare 
vintrar i västra Nordamerika – särskilt British 
Columbia – underlättat insektens popula-
tionstillväxt. Skadorna har gjort råvaruför-
sörjningen för många sågverk inte minst i 
Kanada mer problematisk, vilket kan komma 
att påverka deras möjligheter att konkurrera. 

För det tredje kan skogliga produkter ge-
nerellt också gynnas av globala klimatföränd-
ringar som slår negativt mot konkurrerande 
material. Ett exempel är bomull, där klimat-
förändringarna kan skapa svårigheter för pro-
duktionsregioner som redan idag har problem 
med vattenförsörjning. Detta kan innebära 
långsiktiga konkurrensfördelar för träbaserade 
textilier, en produktnisch som ännu är täm-
ligen liten men som har stor potential. 

Sammantaget är det viktigt att notera att 
marknader blir allt mer globala samtidigt som 
klimatförändringarnas effekter blir mer på-
tagliga. Att tänka brett och se hoten – men 
även möjligheterna – som kan komma som ett 
resultat av klimatförändringarna kommer att 
bli en nyckeltillgång i en föränderlig värld. J
 

25. Exv. KOF Globalization Index, WEF Enabling Index, Global Migration Barometer, Global Competitiveness Index.

5) den globala spelplanen
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aktuella röster om hur skogsbranschen påverkas av 
globala och/eller indirekta effekter av klimatförändringar.

indirekta effekter av klimatförändringarna är ett komplext begrepp. i  resone-
mangen förs flera olika aspekter fram, exempelvis att sverige ännu mer blir 
ett turistland för skogens skull, och att oro i världen kan öka  intresset för 
svenskt skogsråvara. 

 

Johan Kuylenstierna, vd SEI, säger 
att skogsbranschen redan idag är en 
global industri. 

produkter från svensk skogsindustri exporteras 

över hela världen. det betyder att skogsbranschen 

inte bara är exponerad för klimateffekter här på 

hemmaplan, utan kanske än mer för vad som 

händer i andra delar av världen. det kan handla 

om negativ påverkan på exportmarknader till följd 

av klimatrelaterade naturkatastrofer, eller mer 

långsiktiga förändringar av klimatet, men även till 

följd av negativ påverkan från klimatförändringar 

på underleverantörer som har produktion i andra 

länder och som vår egen industri är beroende av. 

klimatförändringar som mer torka och översväm-

ningar kan ha en negativ effekt på den lokala 

skogen i andra delar av världen, vilket även kan 

gynna svensk skogsnäring, som har en säkrare 

(mindre utsatt) tillgång på råvara. detsamma kan 

gälla till exempel det svenska jordbruket. vi har 

våra utmaningar här, men i jämförelse är de tro-

ligen mer begränsade än på många andra håll i 

världen. samtidigt finns det också ett starkt tryck 

på att minska avverkningarna i exempelvis tro-

piska områden, och skogsråvara där skogsbruket 

är att betrakta som mer hållbart blir allt mer in-

tressant. där tror jag verkligen att svensk skogs-

råvara har en fördel av att skogsbruket arbetat 

med miljöfrågor under så lång tid – skog är som 

sagt inte bara en klimatfråga.

 

Mårten Larsson, skogsdirektör 
Skogsindustrierna, påpekar att det 
finns länder som tär på sitt skogs-
förråd, som Sverige gjorde på 
 1800-talet.

det kan ge bilden av att skogsbrukandet skulle 

vara negativt ur klimatsynvinkel. debatten var 

större på 1990-talet mot bakgrund av avskog-

ningen av exempelvis amazonas och den sågs som 

driven av skogsindustrin. idag talas det mer om 

markhunger och att produktion av foder till kött-

produktion, palmolja och sockerrörsetanol driver 

förändring av markanvändningen. det finns en 

ökad medvetenhet i samhället om att det är så.

9 1Mistra-swecia 2015
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debatten om biobränslets hållbarhet är idag mer 

kopplad till frågan om koldioxidneutralitet. om 

olika länder inte har ett aktivt hållbart skogsbruk 

utan tär på skogen, kan det påverka synen på bio-

massa som energikälla. vill eu minska risken att 

klimatmålen ska påverka markanvändningen och 

därmed kolbalansen i länder som exporterar till 

eu, kan det i sin tur leda till regler som  begränsar 

ett redan hållbart skogsbruk inom eu. det kan 

sedan leda till begränsningar i skogsbrukets möj-

ligheter att bli en del i lösningen på klimatföränd-

ringarna. läggs reglerna på en för detaljerad nivå 

som gör att enskilda skogsägare exempelvis inte 

kan avverka på ett sätt som stämmer överens med 

de egna målen och behoven är risken att utbudet 

hämmas. man ska inte underskatta den risken. 

skogsbrukets förutsättningar skiljer sig i olika 

delar av europa och skogslagstiftningen ska vara 

nationell.

 

Leif Öster, skogsägare, säger att de 
ofta pratar om att ha bioekonomi 
på gården framöver. 

vi lever inte i ett vakuum, utan i ett internatio-

nellt sammanhang. blir sverige duktigt på att pro-

ducera fordonsbränsle med tall eller gran får man 

ändå ta med i beräkningen att sverige ligger långt 

norrut. det finns goda möjligheter att producera 

ännu mer volym i andra, varmare länder. kan vi 

börja tanka bilar med tall eller gran vore det fantas-

tiskt. ett sådant genombrott sker dock aldrig bara 

i sverige, utan i hela världen. därför är det svårt 

att överblicka indirekta, globala effekter. 

det är inte säkert att produktionen kommer att 

ske just här, det är så beroende av hur andra 

länder eller områden agerar. jag tycker att sverige 

ska stå längst fram och driva på utvecklingen. 

skogsbranschen befinner sig i ett internationellt, 

globalt sammanhang. 

klimatförändringarna kommer inte att slå jämt 

över jordklotet, utan det blir tuffare klimatföränd-

ringar exempelvis kring medelhavet. det kan bli 

mindre attraktivt att vara där på grund av det blir 

för hett. den svenska skogen är en viktig virkes-

råvara, och den kan bli ett allt viktigare rekrea-

tionsområde för turister som vill betala för att 

vistas i den. nya siffror från sCb visar att jord- och 

skogsbruket minskar med 20 000 anställda 20 år 

fram i tiden. studier på skogsindustrin visar att 

det på längre sikt kanske kommer nya jobb. men, 

siffrorna från visita visar att turistnäringen be-

höver rekrytera 350 000 personer fram till 2023. 

turismen går bra i sverige just nu. vi har en fan-

tastisk tillväxt och när man pratar klimatnytta är 

det något man ska ha koll på. klimatet och kli-

matanpassningen kan göra att sverige blir ännu 

mer framgångsrik som turistland. det kan också 

komma strömmar av människor som flyr till oss på 

grund av svårare klimat i andra länder.

Källa: Intervjuer gjorda av Mistra-SWECIA 

 september–oktober 2015.
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e Skogsindustrin kan spela en viktig roll i att minska utsläpp av växthusgaser 
genom att förse samhället med biobaserad energi, råvara och kollagring i ma-
terial. Industrins förutsättningar kan påverkas av klimatrelaterade regleringar 
och skatter både direkt och indirekt genom effekter på marknader och kon-
kurrerande material.

e Befolkningsutveckling, tekniska förändringar och livsstilsförändringar är ex-
empel på förändringar som påverkar hur markanvändning liksom avkastning 
och efterfrågan på olika produkter förändras i olika utsträckning.

e En reglering av växthusgasutsläpp kan ske både genom koldioxidskatt eller 
utsläppshandel. Idag finns nationella och regionala system för dessa. Det finns 
fungerande exempel på att sådan merkostnad är hanterbar.

e Klimatförändringarna ger sig till känna direkt, i lokala klimateffekter. Olika 
lokaliteter i världen är dock kopplade via olika påverkansvägar, vilket leder 
till indirekta effekter. De är relevanta att analysera i anpassningen till klimat-
förändringarna. Indirekta effekter av klimatpåverkan kan handla om handels-
flöden, biofysiska flöden, finansiella flöden och människor. 

> slutsatser 

bruzell / Carlsen / engström / hassler / lindeskog / olsson
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att dela kunskap 
och kommunicera

6

Skogsägares sociala kontakter berättar 
mycket om vem de diskuterar med och 
vem som påverkar deras egna skogliga 
beslut. Andra skogsägare är viktiga sam-
talspartners, och tidning, radio samt TV 
viktiga källor till information. Veten-
skaplig kunskap kan påverka hur skogs-
ägare väljer att klimatanpassa sin skog. 
Informationen måste dock vara relevant 
och trovärdig för att ge mervärde till 
skogsägaren. 

Karin André, Stockholm Environment Institute
Åsa Gerger Swartling, Stockholm Environment Institute
Gregor Vulturius, Stockholm Environment Institute
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skogsägare befinner sig i ett landskap 
med många aktörer och intressen, vilka på-
verkar skogsägarens val av skötsel och stra-
tegier för den egna fastigheten. I detta avsnitt 
berörs vem eller vilka aktörer skogsägare 
främst är i kontakt med när det gäller frågor 
och beslut i skogsbruket samt varifrån de 
hämtar information om klimatförändringar. 
Dessutom diskuteras Mistra-SWECIA:s 
samlade erfarenheter av att kommunicera 
och sprida kunskap om klimatförändringar. 

Vem eller vilka skogsägare kommuni-
cerar med när det gäller frågor och beslut 
inom skogsbruket har betydelse för vilken 
typ av information de tar/får del av, hur den 
uppfattas och hur den omsätts i praktiken. 
Genom analys av skogsägares sociala nätverk 
kan man få svar på den här typen av frågor, 
vilket ger en större förståelse för hur effektiva 
olika kanaler är för informationsspridning 
och på vilket sätt skogsägare tar till sig ny 
information. 
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Resultaten av en social nätverksanalys av 932 
skogsägare i Sverige som genomförts inom 
ramen för Mistra-SWECIA:s enkätstudie (se 
faktarutan sidan 43) är sammanställd i tabell 
6.1. Tabellen visar vilka aktörer skogsägare är i 
kontakt med och hur ofta de är i kontakt med 
dem. Den ger en uppskattning av hur viktiga 
dessa aktörer är för individens skogsbruk.

Enligt nätverksanalysen kommunicerar 
ett flertal skogsägare med sina familjer och 
medägare, grannar och andra skogsägare, 
men också med skogsägarföreningar, skogs-
företag och Skogsstyrelsen. De senare er-
bjuder olika former av rådgivning gentemot 
skogsägare och har på så sätt en tydlig roll att 
sprida kunskap och information inom skogs-
bruket. Det överhängande antalet skogsägare 
har årlig eller glesare kontakt med respektive 
aktör, med undantag för familj och med-
ägare där kontakten är mer frekvent. Denna 
grupp uppfattas också som viktigast för de 
beslut som tas i skogsbruket. De aktörer som 
skogsägare är i kontakt med mer sällan upp-
fattas som mindre viktiga, till exempel myn-
digheter och forskare, vilket kan bero på att 

deras roll skiljer sig åt när det gäller den en-
skilde skogsägarens beslutsfattande. 

I fokusgrupperna (se faktarutan sidan 43) 
framkommer att skogsägarna ofta samlar och 
tar till sig vetenskaplig kunskap och praktisk 
information via olika källor. Flera organisa-
tioner har en roll att fylla, och till synes god 
potential för att underlätta för hur veten-
skaplig kunskap tas upp inom skogssektorn. 
Många diskuterar med andra skogsägare i 
olika sammanhang och anser sig därefter 
kunna skapa sig en egen uppfattning om 
olika skogsskötselstrategier. Grannar, vänner 
och släktingar/familj är betydelsefulla främst 
när det gäller attityder och värderingar 
gentemot olika skötselalternativ. Vad andra 
skogsägare gör i närheten kan också under-
lätta förändringar eftersom de fungerar som 
goda exempel.

Rådgivare är också en viktig aktör i det 
här avseendet, framförallt bland de skogs-
ägare som inte har skoglig utbildning. Flera 
nämner att deras främsta kontakt med 
forskning sker via rådgivare men även via 
media och facklitteratur. I enkätstudien 

> Kunskapsöverföring 
 mellan skogsägare 
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med vem är skogsägare i 

kontakt när det gäller frågor 

och beslut inom skogsbruket? 

familj, släktingar och/eller delägare 62 3,1  2,2

grannar 51 4,1  3,0

andra skogsägare 48 4,2  3,2

skogsägareförening 46 4,2  2,7

skogsbolag och företag 44 4,3 2,8

skogsstyrelsen 44 4,7 3,0

extern förvaltare, konsult eller s.k. tjänsteföretag 11 4,5 3,8

avverkningsentreprenör / maskinförare 40 4,5 2,8 

länsstyrelsen 21 4,8 3,5

naturvårdverket  11 4,9 3,8

lantbrukarnas riksförbund (lrf) 21 4,5 3,4

forskare 8 4,6 3,9

bank eller försäkringar 28 4,6 3,1

annan skoglig förening/nätverk 4 4,5 4,2

andra 2 3,1 3,8 

1.  1 = dagligen; 2 = veckovis; 3 = månadsvis; 4 = Årsvis; 5 = mer sällan

2.  1 = mycket viktig – 5 = inte alls viktig 

tabell 6.1 Social nätverksanalys över skogsägares kontakter. Från André m.fl. (kommande)

andel skogs ägare som 

har kontakt med respek-

tive aktör (i procent)

 genomsnittlig 

 frekvens av 

 respektive aktör1

 genomsnittlig 

 relevans av 

 respektive aktör2 
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framgår dock att de främsta informationskäl-
lorna kopplat till klimatförändringar är tid-
ningar, radio och dagspress snarare än andra 
skogsägare och rådgivare. Många skogsägare 
upplever att det är svårt att ta till sig all 
kunskap som genereras, varför de menar att 
rådgivaren spelar en viktig roll genom att ta 
del av och kommunicera senaste informa-
tionen. Även om de flesta uppger att de har 
förtroende för sin rådgivare betonas vikten 
av att fatta egna beslut och att det är mark-
ägaren som har det yttersta ansvaret för hur 
skogen sköts. Skogsägare som har skogen 
som heltidssysselsättning eller som har 
skoglig bakgrund betonar att de fattar beslut 
själva men att de gärna pratar med andra. 
Andra aktörer som anses viktiga är entrepre-
nörer och avverkningsoperatörer, till exempel 
när det gäller råd om när man kan avverka.

För att underlätta för lokala experter 
och skogsägare att kontextualisera och tolka 
vetenskaplig information är det viktigt att 
hitta gemensamma beröringspunkter eller 
redskap26 att relatera informationen till. Ett 
sådant redskap som identifierats i fokusgrup-
perna är skogsägarnas skogsfastigheter. Under 
diskussionerna försökte många skogsägare 
omsätta den vetenskapliga informationen i 
relation till den egna skogsfastigheten och 
tillsammans med tidigare erfarenheter ut-
veckla en egen förståelse av den information 
som presenterades. Den gemensamma er-
farenheten av att äga skog var också något 
som underlättade utbytet av kunskap mellan 

skogsägarna och bidrog till att skapa en ge-
mensam förståelse i fokusgrupperna. 

En delstudie belyser i mer detalj de ut-
maningar som vetenskapssamhället står inför 
när det gäller att kommunicera klimatför-
ändringarna på ett pedagogiskt och relevant 
sätt bland skogsägare. Resultaten visar att 
kommunikationen mellan forskare och in-
tressenter ofta begränsas av olika språkbruk, 
olika prioriteringar och tidsbrist. Ur studien 
framkommer att det är svårt att initiera och 
upprätthålla en god dialog mellan forskare 
och skogsaktörer, mellan aktörer från olika 
intressegrupper och även mellan forskare från 
olika vetenskapliga discipliner. Populärveten-
skapliga aktiviteter ger låga forskningsmeriter 
och en allmän tidsbrist anges som hinder för 
en god dialog mellan forskarsamfundet och 
praktiker. Utifrån skogssektorns perspektiv 
anses det viktigt att engagemanget leder fram 
till praktisk kunskap, och många önskar sig 
konkreta svar på hur man bör agera i kon-
kreta situationer. 

I forskningen ingår att belysa relevanta 
aspekter inklusive osäkerheter, samt att ut-
veckla verktyg för hantering av olika per-
spektiv. Beslut kring gemensamma mål och 
ansvarsfördelning mellan intressenter bör 
dock ligga utanför forskningsprocessen. Tyd-
lighet kring målsättning, förväntningar, re-
surser och tidsramar behövs för att kontakten 
mellan forskning och praktik ska fungera och 
kunna bidra till kunskapsutveckling.

26. Så kallade ”anchoring devices”, för definition se Ryghaug & Solli (2012)

andré / gerger sWartling / vulturius
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Att sprida kunskap och att utbilda kan vara 
kraftfulla verktyg för att främja anpassning 
till klimatförändringarna. Vetenskapskom-
munikation har mätbara effekter på män-
niskors syn på sin egen anpassningsförmåga 
och kan leda till att de väljer att anpassa 
sig till klimatförändringar. Skogsägare som 
deltog i enkätstudien har jämförts med en 
grupp skogsägare som nyligen medverkat 
i ett av Skogsstyrelsens utbildningsprojekt 
om anpassning till klimatförändringar. 
Den sistnämnda gruppen av skogsägare 
hade på seminarier, workshops eller genom 
privat rådgivning informerats om risker för-
knippade med klimatförändringar och om 
möjliga anpassningsåtgärder. Jämförelsen 
mellan dessa två grupper visar att skogs-
ägare som har fått information om klimat-
förändringar är mer kapabla att ta sig an 
anpassningsåtgärder. Mer än var tredje (37 
procent) av skogsägarna som deltog i Skogs-
styrelsens utbildningsprojekt menade att de 
hade tillräckliga kunskaper för att anpassa 
sitt skogsbruk. Något färre (31 procent) ut-
tryckte också att de behövde vidta åtgärder 

snart. Bland de skogsägare som inte med-
verkat i utbildningsprojektet svarade endast 
knappt var fjärde (23 procent) att de hade 
tillräckliga kunskaper och en av fem (20 
procent) att de behövde vidta åtgärder inom 
snar framtid.

Information och kunskap om klimat-
förändringar behöver uppfylla tre kriterier 
för att främja klimatanpassning: relevans, 
trovärdighet och legitimitet. Relevant i be-
märkelsen att informationen och kunskapen 
ses av mottagarna som sammankopplad med 
deras målsättningar, praktiska behov och 
personliga kunskap. Trovärdighet handlar 
om förtroende för att informationen och 
kunskapen samt att den (person eller orga-
nisation) som kommunicerar är opartisk, ob-
jektiv och saklig. Legitimitet handlar om hur 
transparent och demokratiskt information 
och kunskap utvecklas, utvärderas och an-
vänds vid beslutsfattande. 

Under diskussionerna med intressenter 
inom skogssektorn i Sverige har vi identi-
fierat ett antal tips för kommunikation om 
klimatrisker och anpassningsåtgärder. 

> Tips för kunskapsspridning 
 för anpassning

andré / gerger sWartling / vulturius
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1) De som kommunicerar klimatvetenskap 
behöver tala ett tydligt språk eftersom ett 
vetenskapligt språkbruk tenderar att för-
virra människor och leda till att männ-
iskor känner sig oförmögna att forma en 
egen åsikt och vidta egna åtgärder. Språk 
är viktigt när handlar om att kommu-
nicera osäkerhet. Även om det är viktigt 
att informera om den inbyggda osäker-
heten i klimatvetenskapen så bör man 
tydligt ange vad som är känt med stor 
sannolikhet och förklara vad osäkerhet 
och dess olika nivåer faktiskt betyder. 

2) Information och kunskap om klimat-
risker bör inte kommuniceras på ett sätt 
som uppfattas som skrämmande. Alarme-
rande budskap tenderar att få människor 
att känna sig maktlösa eller manipulerade 
vilket i sin tur kan medföra att de för-
nekar eller förminskar riskerna och dess 
utmaningar.

3) Hur framgångsrikt kommunikationsin-
satserna når fram till mottagarna beror på 
hur väl kunskapen om klimatförändring-
arnas effekter och anpassningsåtgärder 
matchar praktiska behov, målsättningar 
och ambitionerna bland dem. Det belyser 
betydelsen av att skräddarsy informa-
tionen utifrån den specifika målgruppens 
behov, exempelvis vilken skala (i tid och 
rum) man talar om, relevanta frågeställ-
ningar samt att förankra och samman-

koppla informationen med målgruppens 
egna målsättningar och erfarenheter. 

4) Spridning av kunskap om klimatföränd-
ringar och deras effekter verkar vara mest 
effektiv för de som upplever att de har 
märkt av klimatförändringar och att de 
därigenom överväger att vidta anpass-
ningsåtgärder27. 

5) Spridning av vetenskaplig information 
med syfte att bygga kunskap och insikt 
om behovet av att anpassa sig till klimat-
förändringar tar tid. För att främja an-
passningsförmågan bland de intressenter 
som använder den vetenskapliga kun-
skapen krävs långsiktigt engagemang på 
den personliga och institutionella nivån. 

6) Förtroendeskapande arbete utgör en 
väsentlig komponent i effektiv kom-
munikation av klimatvetenskap. Våra 
erfarenheter har tydligt visat att mer in-
teraktiv kunskapsförmedling och kom-
munikation av klimatinformation mellan 
forskare och användare kan hjälpa till 
att överbrygga de hinder som rör veten-
skaplig osäkerhet, komplexitet och tro-
värdighet. Workshops och informella 
möten är några exempel på forum för 
att underlätta interaktionen mellan re-
presentanter för de olika målgrupperna, 
forskare och andra experter.  J

6) att dela kunskap oCh kommuniCera

 27.  Blennow m.fl. (2014)
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Kontinuerlig samverkan mellan forskare och praktik 

att förstå bättre hur forskare och praktiker kan 

kommunicera kring klimatanpassningsfrågor har 

varit ett nyckeltema i mistra-sWeCia. kommuni-

kationen mellan klimatforskare och skogsägare 

har – som tidigare berörts – varit i fokus för forsk-

ningsinsatser via såväl fokusgruppintervjuer som 

en större enkätstudie. uppmuntran till ökad inter-

aktion mellan forskare och användare har dessut-

om varit en kärnverksamhet i programmet i sig. 

det har tidigare visat sig svårt att kombine-

ra forskning om klimatanpassning med stöd för 

klimatanpassning. vi har dock gjort en ny ansats 

genom att prioritera samarbetet mellan forskare 

och användare till att vara mer likställt med själva 

forskningen i programmet. en arbetsgrupp bil-

dades 2011 bestående av dels programanslutna 

forskare och dels representanter för skogsindu-

strin, skogsägarrörelsen och berörda  myndigheter 

på regional och nationell nivå. arbetsgruppen 

har haft i uppgift att hitta gemensamma intres-

sefrågor att belysa, diskutera och analysera dels 

genom gemensamt utförda studier, men fram-

förallt i form av olika arrangemang. seminarier, 

rundabordssamtal och skogliga exkursioner har 

arrangerats. det har visat sig vara väldigt nyttigt 

för att stimulera öppna diskussioner kring frågor 

som hur långsiktigt naturvårdsarbete påverkas av 

en pågående klimatförändring, hur skogsbruket 

kan förhålla sig till och hantera klimatrisker, samt 

behovet av bättre beslutsstöd för skogsintressen-

ter när det gäller klimatrelaterade frågor. 

denna form av kontinuerligt samarbete mel-

lan forskare och användare har hittills varit ovan-

ligt inom klimatanpassningsforskningen. våra 

lärdomar från arbetet inom mistra-sWeCia är 

dock att det finns mycket att vinna med detta 

arbetssätt när det gäller att kontinuerligt utbyta 

erfarenheter kring sakfrågor. den största vinsten 

är dock troligen etablerandet av gemensamt för-

troende och en förståelse för varandras tankesätt, 

något som är och kommer vara ytterst viktigt. 

andré / gerger sWartling / vulturius
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e Analys av skogsägares sociala nätverk ger svar på vem eller vilka skogsägare 
kommunicerar med när det gäller frågor och beslut inom skogsbruket samt 
vilken information ägarna får och tar till sig. 

e Skogsägare kommunicerar främst med familj och medägare, grannar och 
andra skogsägare, men också skogsägarföreningar, skogsföretag och Skogs-
styrelsen.

e Att känna förtroende, för personen snarare än organisationen, är centralt för 
skogsägaren. 

e Vad gäller information kopplat till klimatförändringar är tidningar, radio och 
dagspress de viktigaste källorna. 

e Kommunikation mellan forskare och intressenter begränsas ofta av olika 
språkbruk, olika prioriteringar och tidsbrist.

e Information och kunskap om klimatförändringar behöver uppfylla i huvudsak 
tre kriterier för att främja klimatanpassning: relevans, trovärdighet och legitimitet.

e Kontinuerligt samarbete mellan forskare och användare kan leda till gemen samt 
förtroende och förståelse för varandras tankesätt, vilket kan gynna såväl 
forskning om klimatanpassning som praktisk klimatanpassning. 

> slutsatser 
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slutord – Vägen framåt 7

Skogen har en viktig roll att spela i kli-
matarbetet även framöver. Under de se-
naste åtta åren har Mistra-SWECIA jobbat 
med forskning och kontakter med olika 
skogliga aktörer med klimatanpassning i 
fokus. Klimatet förändras, samhället för-
ändras – och både för den enskilde och 
för samhället i stort återstår många val 
gällande skogens roll. Några av dem har 
vi identifierat i ett antal viktig diskus-
sionspunkter eller ”utmaningar inför 
framtiden”.

Markku Rummukainen, programchef Mistra-SWECIA
Susanna Bruzell, programkoordinator Mistra-SWECIA
Kristina Rörström, forskningskommunikatör Mistra-SWECIA 
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7) slutord – vägen framÅt

För Mistra-swecia har programmets 
åtta år varit en resa i forskning och kon-
takter med skogsägare och andra aktörer med 
koppling till den svenska skogen och skogs-
bruket. En del av resultaten finns framlagt i 
vetenskapliga artiklar, rapporter, och denna 
syntes. Dessa, tillsammans med tankar som 
har väckts, exempel som spridits och nya 
kontakter som tagits, förväntas fortsätta ge 
avkastning en lång tid framöver. Över tid 
kommer dessutom ytterligare forskning 
läggas fram liksom nya praktiska och tek-
niska metoder utvecklas, och underlaget till 
att besluta och agera växer. 

Med tiden kommer vi i allt större omfattning 
att ta del av klimatfacit, och vilka av dagens 
framtidsscenarier som visar sig vara mest 
träffsäkra. Vi kommer att se allt mer av kli-
matförändringarna, men också hur världens 
klimatarbete biter på utsläppsutvecklingen 
och förutsättningarna för anpassning till kli-
matförändringarna. Vi är redan ganska nära 
en två graders global temperaturhöjning med 
tanke på utsläppen hittills och dagens trender, 
och därmed långsiktigt bestående förändringar 
i klimatet och förutsättningarna för samhället. 
Det innebär att vägen framåt är kantad av osä-
kerhet, speciellt om åtgärder inte vidtas.
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Det går att välja väg och färdmedel, och 
det kan skingra en del av osäkerheten kring 
framtiden. För att hålla nere temperaturhöj-
ningen och därmed andra klimatförändringar 
behöver utsläppen på global skala begränsas. 
Till exempel tvågradersmålet – att hålla den 
globala uppvärmningen under två grader – 
handlar om att vända utsläppen till en mins-
kande bana som når nollsträcket före 2100. 
Det gäller alla länder och sektorer, inklusive 
Sverige och skogsbruket. Eventuellt behövs 
även ”negativa utsläpp”, det vill säga netto-
upptag av koldioxid från luften. Det kan till 
exempel ske med hjälp av biobränslen och 
koldioxidavskiljning och lagring, om omställ-
ningen gått långsamt, eller ifall vissa utsläpp 
visar sig för svåra att undvika. 

Utan tvekan har skogen och skogsbruket 
en roll att spela i klimatarbetet. Samtidigt är 
det troligt att skogsbruket behöver anpassas 
– en utveckling av hur vi ser på, brukar och 
utnyttjar skogen till olika syften – för att 
skogen och skogsbruket ska kunna spela 
en stark roll i omställningsarbetet. Skogen 
väntas bidra till såväl kolneutral energiför-
sörjning som att ersätta produkter från fossila 
källor och koldioxidintensiva material. Till 
vad och hur skogen bäst ska användas är 
fortfarande en fråga för diskussion, och den 
ska rimligen även beakta skogens roll för 
andra värden utöver produktion av råvara. 
Skogen är ju en viktig hemvist för biologisk 
mångfald som i sin tur påverkas av klimat-
förändringarna. Skogen som en plats för re-
kreation och turism är ytterligare exempel 
på skogen och skogsbrukets många tjänster. 
Skogsbruket står inför många möjligheter, 
men också utmaningar i att bemöta och 
hantera de många förväntningar som finns. 

Storleken på utsläppen avgör om klimatför-
ändringarna blir mer eller mindre hanterbara 
och hur riskerna förknippade med klimat-
effekter blir. Det är klart att med avseende 
på klimateffekter är en framtida tvågraders-
värld en mindre tuff uppgift än exempelvis 
en framtida fyragradersvärld, och skillna-
derna kan vara stora. Oavsett så går det att 
föreställa sig hur skogen kan påverkas lokalt 
vid skyfall eller torka, värmeböljor, stormar 
under milda och blöta vintrar, och så vidare. 
Erfarenheterna från de stora stormarna 2005 
och 2007 liksom skogsbranden 2014 har 
varit ögonöppnare för många om risker för-
knippade med extrema väderhändelser och 
klimatförändringarna. Mer invecklat blir 
det när man tänker på hur till exempel ska-
deinsekter påverkas av mildare vintrar och 
varmare somrar, eftersom det kommer ett 
samband till; det mellan klimatet och in-
sekten. Därutöver finns indirekt påverkan via 
direkta effekter som slagit till på andra håll 
i världen, men vars konsekvenser överförs 
via marknader och andra påverkansvägar. 
Anpassning till klimatförändringarna – eller 
egentligen till deras effekter – har egen kom-
plexitet. Att arbeta med scenarier hjälper till 
med att tänka efter före, till exempel för att 
utvärdera hur man påverkas i olika framtider, 
både vad gäller hur klimatet utvecklas men 
också samhället i övrigt. Kontakter mellan 
grannar, med rådgivare, myndigheter och 
andra intressenter är ytterligare en väg för 
att tillsammans möta osäkerheterna. När så 
är befogat, är riskspridning – exempelvis att 
sköta skogen på ett varierat sätt eller nyttja 
skogen för olika syften – ett sätt att försäkra 
sig mot möjliga oönskade konsekvenser. Men 
det är lättare sagt än gjort, förstås.

rummukainen / bruzell / rörström
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Forskningen tillhandahåller vetenskapligt 
framtagen kunskap, men det behöver inte 
innebära att resultaten är svar på alla ange-
lägna frågor. Kunskapsläget är sällan kom-
plett och framtiden beror dessutom på val 
och beslut som tas imorgon och därefter. 
Kunskap om kunskap och dess användning 
är viktigt. För Mistra-SWECIA har det kon-
tinuerliga samspelet mellan forskare, prak-
tiker och beslutsfattare som pågått varit 
väldigt givande. Inom programmet lärde vi 
oss mycket om kunskapsbehov förknippade 

med skogen och skogsbruket och hur ny 
vetenskaplig kunskap tas emot. Dessutom 
fick vi ta del av praktikers kunskap, vilket 
kommit forskningsutvecklingen till godo. 
Utifrån dessa dialoger, bland annat vid För-
eningen Skogens och Mistra-SWECIA:s 
höstexkursion 2015, och forskning har vi 
identifierat ett antal ”utmaningar inför fram-
tiden” (se intill). Dessa rör skogsskötsel såväl 
på lokal som mer övergripande nivå, riskhan-
tering för den enskilde och samhället samt 
skogens roll i ett framtida samhälle. 
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e Sprida risker genom olika tillväga-
gångssätt. Gör på olika sätt i föryng-
ringen och skötseln av skogen, både 
inom egna fastigheten men också mellan 
olika skogsägare. Skötsel mot olika mål 
kan också sprida risker.

e Lyft blicken från bestånd till landskap 
för att möta både risker och möjligheter. 
Med ett landskapsperspektiv kan förut-
sättningar att hantera bland annat storm-
skador, barkborreangrepp och biologisk 
mångfald förbättras.

e Målbilder på gemensam grund. Det finns 
ett behov av att harmonisera de generella 
målen om produktion, miljö och andra 
tjänster inom skogen, att gå samman och 
komma överens om mål som relaterar till 
varandra istället för att sätta upp skilda 
sådana i olika slutna rum.

e Förebygga och förbereda. Förebygga 
risker i högre grad och i god tid – även 
när en katastrof inte nyligen inträffat eller 
är nära förestående, samt förbereda för 
att olika händelser ändå kan inträffa.

e Planera för det okända. Inventera och 
reflektera över risker och möjligheter som 
inte är uppenbara, öka medvetenheten 
om indirekta risker som går över sektors- 
och geografiska gränser.

e Satsa på det gröna guldet. En internationell 
prissättning på koldioxidutsläpp kan driva 
på omställningen till ett koldioxidneutralt 
samhälle, och samtidigt ha positiva effekter 
för skogssektorn genom att göra skogen 

mer lönsam och attraktiv för olika innova-
tioner och användningsområden.

e Skogens roll i ett framtida klimat är en 
möjlighet. Skogen har en nyckelroll för 
omställning till mer biobaserad ekonomi 
och produkter. Möjligheter ligger i ökad 
produktion, ökat intresse för den svenska 
skogen som råvara, källa för ekosystem-
tjänster och som besöksmål. 

e Kunskap om klimatförändringar, dess ef-
fekter och strategier för att möta dessa, 
behöver spridas till skogssektorns aktörer 
på ett sätt som är tillgängligt för mål-
gruppen utan att vara avskräckande och 
sprida hopplöshet.

e En kunnig och mogen skogsnäring har 
motståndskraft på många nivåer. Sam-
tidigt behövs starka formella och infor-
mella relationer mellan och inom olika 
institutioner och grupper för att hjälpas 
åt vid oväntade händelser och katastrofer.

e Det ekonomiska ansvartagandet för såväl 
förebyggande åtgärder som akuta insatser 
och skador vid naturkatastrofer behöver 
tydliggöras. Vad är statens ansvar och vad 
är den enskildes? 

Det finns många frågeställningar att  besvara 
för forskningen, samhället och skogsbruket. 
En hel hög med beslut behöver fattas i den nära 
framtiden och längre fram tas hos privata skogs-
ägare, myndigheter, industrin och politiker. 
Det är en grannlaga uppgift, men vi hoppas att 
Mistra-SWECIA har  bidragit till underlaget 
för de olika vägvalen och val av färdmedel. J

rummukainen / bruzell / rörström
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aktuella röster om skogens roll i framtiden. Var gör 
skogen mest klimatnytta? Vad saknas för en klimatan-
passad skogsbransch? Vilken forskning behövs, dialog?

gemensamt är synen på trä som en fantastisk produkt för framtiden. 
samtidigt framförs att skogen inte är att ta för given. Det gäller att titta 
närmare på alla dess värden och på komplexa samband.

 

Johan Kuylenstierna, vd SEI, tror att 
den svenska skogen och hela skogs-
branschen gör mest klimatnytta 
genom att fortsätta vara en välskött 
näring som ligger i framkant när det 
gäller hållbarhetstänk. 

visst finns det problem, men i grunden har 

sverige haft en skogspolitik och skogsnäring som 

varit relativt bra, både för ekonomin och andra 

nyttor. det finns en tydlig idé om återväxt och 

det har länge funnits en ambition att allt mer in-

tegrera miljöhänsyn och så vidare. en viktig kom-

ponent i att vara just en välskött skogsbransch 

är förmågan att balansera olika intressen och 

värden. mer än någonsin gäller det att ha ett hel-

hetstänk, där klimatnyttan maximeras samtidigt 

som vi bevarar skogens biologiska mångfald, 

säkrar ekosystemtjänster, erbjuder sociala tjänster 

och, inte minst, säkerställer en hållbar, ekonomisk 

situation för skogsägare och skogsbranschen. 

sverige har många små skogsägare, vilket är 

ganska unikt, och som har organiserat sig i intresse-

organisationer. det ger mer kraft och innebär mer 

förmåga till samverkan och, i vissa fall, till inves-

teringar. bilden ser inte riktigt likadan ut i andra 

länder. även här finns viktiga erfarenheter att 

bidra med. 

det är centralt att satsa på ökad kunskap om 

skogens roll i arbetet med att uppnå ett mer 

hållbart och klimatsmart samhälle, och att föra 

fram den potential och de möjligheter som redan 

finns, men även begränsningar och målkonflikter. 

skogsindustrin tar frågorna på allvar anser jag, 

både genom att lyfta fram de hot som finns, men 

också genom att belysa möjligheterna och hur 

man kan vara en viktig del av lösningarna. inno-

vationsagendan i sverige borde fokusera ännu 

mer på hur vi kan kommersialisera och skala upp 

intressanta idéer. det kanske rent av behövs en 

ny agenda för hela branschen, där samspelet och 

samverkan mellan skogsindustri/skogsnäring och 

politiken, andra branscher och forskningen blir en 

viktig fråga.

 

Leif Öster, skogsägare, ser som na-
turturismföretagare tydliga indika-
tioner på nya turistströmmar.

vi köpte skogsgården för 25 år sen och trodde att 

vi skulle bruka skogen. men vinsten från skogs-

bruket går ner, enligt trenden i tabell 13.1 i sta-

1 1 2 Mistra-swecia 2015
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tistisk årsbok visar prisutvecklingen att om 47 år 

får vi inte alls betalt för vår skog. du kan jobba 

som entreprenör, konsult eller ta vilket jobb som 

helst vid sidan om skogsbruket. då drar du ner på 

risken med skogen som inkomst. vi satsar på na-

turturism och vår skogsgård kommer att klara sig 

ekonomiskt även om vi får stor klimatpåverkan. 

det gäller att våga stiga över staketet på andra 

sidan om enbart skogsvårdstanken. men vi be-

höver skogen också, och vi lägger jättemycket tid 

på markberedning, plantering och gallring. i usa 

är de mycket mer fokuserade på vattenfrågor i 

skogsbruket. här handlar diskussionerna mycket 

om körskador i naturen, men jag tycker att vatten-

vägarna är jätteintressanta. 

på gården diskuterar vi frågan om förädlat plant-

material. antingen använder man skogen som 

står som fröträd, och får frön som är naturligt an-

passade till marken där träden står eller man tar in 

förädlat plantmaterial, de fröer som visar sig växa 

bäst. vi har alltid haft en övertro på att vi vet vad vi 

gör i svenskt skogsbruk. är något väldigt förädlat 

vet man inte vilka risker det för med sig. vi får vara 

ödmjuka med det. nu håller det på att gå överstyr 

med contortatallen. den fröar av sig och blåser ner 

vare sig det är gallrade eller ogallrade områden – 

tvärtemot vad som sades när den infördes. så fort 

vi människor börjar pilla i naturen kan vi ändra 

saker. får vi dessutom klimatförändringar är det 

svårt att veta vad som är orsak och verkan.

sverige måste lägga mycket mer forskning och ut-

veckling på skogsfrågor i vårt eget naturmaterial. 

skogen är kanske den viktigaste näringen i vårt 

land i kombination med turismen. det tror jag är 

en viktig slutsats, att det behövs mer forskning 

och utveckling inom skogen och klimatet. utan 

spaning har man ingen aning.

 

Mårten Larsson, skogsdirektör 
Skogsindustrierna, ser ökad träbygg-
nation som ett område där skogen 
snabbt kan göra stor klimatnytta.

byggande i trä kommer bara att öka, och länder 

med mycket skog kommer naturligt att gå före. 

från att ha varit förbjudet att bygga mer än två 

våningar har teknikutvecklingen gått snabbt och 

idag är 10 procent av all nyproduktion av flerfa-

miljshus i sverige av trä. marknaden för papper 

som informationsbärare minskar medan en 

ökande befolkning i världen och ökad levnads-

standard ger en ökad efterfrågan på förpack-

ningar och hygienprodukter. klimatnyttan kommer 

att bli ett allt tydligare argument för att använda 

produkter baserade på skogsråvara. i sverige är 

vi duktiga på återvinning av papper och förpack-

ningar. det kan också tänkas att återvinningen kan 

öka på träsidan, exempelvis går det att återvinna 

rivningsvirke till energi och skivmaterial. 

skogen skulle kunna göra mer för klimatet om 

sverige odlade mer snabbväxande träd. på uppdrag 

av regeringen gjorde slu 2008 en analys av 

 effekterna av ett intensivare skogsbruk på nedlagd 

jordbruksmark och skogsmark med låg  biologisk 

mångfald. ett intensivare skogsbruk på 15 procent 
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av arealen skulle kunna öka tillväxten med 30 

miljoner kubikmeter per år men det skulle ta 

50-60 år innan effekten nås fullt ut. forskningen 

på skogsskötsel och skogshushållning behöver 

förstärkas för att skapa bättre kunskapsun-

derlag och öka kunskapen om möjligheter och 

 begränsningar. 

forskningen är viktig, men i vilka frågor behöver 

forskare och aktörer mötas och ha en dialog? ett 

exempel är lCa-beräkningar (livscykelanalys). de 

är så beroende av vilka ingångsvärden man sätter. 

ser man exempelvis en fråga på 10 års sikt och 

för en enskild avverkning får man ett svar, analy-

serar man på 100 år och för ett helt landskap är 

svaret helt annat. vi skulle behöva dialog mellan 

olika aktörer och olika skolor för att ge politikerna 

tydliga beslutsunderlag. ett annat exempel är tvär-

vetenskaplig forskning. sen behövs mer forskning 

och utveckling av nya produkter. det går att göra 

mycket med lignin och cellulosa. med ligninet 

kan man göra många spännande produkter. men 

detta måste komma från idéstadiet till faktisk pro-

duktion. titta på ekoportal 2035, där finns många 

idéer på spännande produkter.

 

Linda Berglund, talesperson för 
svensk skog, WWF, påpekar att 
skogens roll i framtiden påverkas av 
vad ska skogen ska användas till.

idag handlar det väldigt mycket om att producera 

biomassa i skogen som sedan används till bioenergi, 

papper- och hygienprodukter samt till sågade rå-

varor med mera. många av dessa områden kommer 

att vara viktiga även i framtiden. det kommer finnas 

ett ökat behov av bioenergi för att ersätta fossila 

bränslen och konsumtion av  hygienprodukter lär 

öka med en växande befolkning med bättre villkor. 

trä i byggande får gärna öka, det blir en form av 

inlagring av koldioxid i trä. vår käpphäst i det här 

sammanhanget är att vi självklart ser behov av att 

använda skogen och vad den producerar på många 

olika sätt, men att det är viktigt att uttaget måste 

ske på ett sätt som ryms inom naturens gräns. att 

man säkerställer att grundförutsättningarna för håll-

barhet finns på plats. idag är det inte så. tillståndet 

i naturen för en mängd arter och annan biologisk 

mångfald är ytterst oroväckande. här tror jag vi be-

höver ökade satsningar. 

en rik biologisk mångfald ger också bra förut-

sättningar för motståndskraftiga ekosystem som 

klarar exempelvis klimatförändringarna bättre. 

jag tror dock att det också kan behövas mer 

forskning om vad som är resilienta system och hur 

vi får system i skogen som är bra anpassade till 

klimatförändringar.

> aktuella röster forts. 
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vi behöver se skogen på nya sätt för att kunna 

möta de utmaningar som finns i framtiden. det 

finns all anledning att se också andra aktörer 

som är viktiga i framtiden, jag tänker på turismen 

och andra ekosystemtjänster som bärplockning 

och annan rekreation. i framtiden blir det en helt 

annan bredd i vem som nyttjar skogen. de sociala 

värdena och hur vi uppfattar skogen är viktiga. 

jag tror att vi behöver bredda synen på vad som 

räknas som produktion i skogen.  

jag hade gärna sett mer diskussion kring målkon-

flikter, och även forskning på det. hur hittar vi 

balansen mellan våra olika mål? eller synergier för 

den delen. idag finns det gott om målkonflikter 

i hur man ska använda skogen. ett konkret ex-

empel är contortatallen som finns på stora arealer 

i vissa delar av sverige. den ger hög produktion 

men har bland annat negativa effekter på den 

biologiska mångfalden och riskerar att sprida sig. 

det är en tydlig målkonflikt. WWf tycker att con-

tortan måste begränsas, andra menar att den pro-

ducerar så pass mycket att risken är nödvändig. 

frågan är hur vi bedömer riskerna och hanterar 

målkonflikten.

dialog kan lösa vissa delar och göra att vi förstår 

varandra bättre. men det är viktigt att inse att 

vissa konflikter handlar mer om värderingar, än om 

faktaunderlaget. och bör så också vara. samtidigt 

är det brist på faktaunderlag i vissa frågor, och då 

behöver det stärkas.  därför behövs mer forskning 

kring processer för dialog och för att hitta sätt att 

komma vidare i konflikter som baseras på olika 

värderingar. framförallt är det viktigt att kunna 

skilja på när man diskuterar vad.

 

Hillevi Eriksson, klimatspecialist 
Skogsstyrelsen, ser att skogen gör 
stor klimatnytta som energi – både 
värme och el – under åtminstone en 
övergångstid.

det visar sig om andra energislag kommer att 

kunna konkurrera bättre, som till exempel sol- 

och vindenergi. utvecklingen har varit stark på 

senare år, bättre än jag vågade hoppas. jag tror 

att skogen har en växande roll att spela när gäller 

att leverera fordonsbränsle. det finns möjlighet för 

europa och hela världen att nå fossilfria transporter 

till 2040-2050, men då krävs en kombination av 

biobränslen, mer kollektivtrafik, mer elbaserade 

fordon, effektivare motorer och minskat resande. 

exempelvis kan it-möten av olika slag så små-

ningom innebära minskat affärsresande.  

trä gör stor nytta när det ersätter betong i byg-

gande. sverige borde kunna bygga betydligt mer 

i trä, även flerfamiljshus. när det gäller mate-

rialens klimatpåverkan i allmänhet kommer ma-

terialen att användas effektivare och återvinnas 

mer när fossil energi blir dyrare genom koldiox-

idbeskattning eller andra åtgärder. globalt är det 

framför allt mycket fossilbaserad elproduktion 

som behöver ersättas, och jag tror att det blir en 

kombination av sol, vind, bio- och vågenergi. 

mistra-sWeCia
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mycket forskning behövs, på många fronter: di-

rekta kopplingar, funktionella samband mellan 

klimatförändringarna å ena sidan och skade-

görare, andra skaderisker och tillväxt å den andra. 

skaderisker inkluderar även stormfällning, torka, 

frost, ras, skred, översvämning och brand. även 

forskning om effekter på olika skogslevande arter, 

vattenkvalitet och sociala värden behövs, liksom 

samhällsvetenskaplig forskning kring människans 

roll i sammanhanget; hur tar människan, exem-

pelvis skogsägaren, till sig kunskap om klimatför-

ändringar och omsätter den i handling – det som 

mistra-sWeCia bland annat handlat om. hur på-

verkar det människor känslomässigt om det blir 

mycket skador, skogen brinner eller äts upp av 

granbarkborre eller om det kommer fler parasiter 

eller sjukdomar som är farliga för människor? det 

behövs också utveckling av modeller för att ta 

hand om kunskap som samlas in för att användas 

i långsiktiga prognoser.

Källa: Intervjuer gjorda av Mistra-SWECIA 

 september–oktober 2015.

> aktuella röster forts. 



1 1 7Mistra-Swecia 2015

referenser8



1 1 8 Mistra-Swecia 2015

REFERENSER

andersson, l., bohman, a., van Well, l., jonsson, a., persson, g. & farelius, j. 2015. underlag till kontroll-

station 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI Klimatologi 12, smhi, 601 76 norrköping.

andré, k. & jonsson, a.C. 2015. science-practice interactions regarding climate adaptation in two contexts: 

municipal planning and forestry in sweden. Journal of Environmental Planning and Management 58(2): 

297-314. 

andré, k., simonsson, l., gerger swartling, Å. & linnér, b.o. 2012. method development for identifying and 

analysing stakeholders in climate change adaptation processes. Journal of Environmental Policy & Planning 

14:(3): 243-261. 

andré, k. 2013. Climate change adaptation processes: regional and sectoral stakeholder perspectives. doktors-

avhandling i tema vatten i natur och samhälle, Linköping Studies in Arts and Science 579. linköpings universi-

tet, linköping. Se särskilt André, K. & Simonsson. L. Kommande. Stakeholder perceptions of adaptation space: 

The relevance of direct experience and perceived ability to adapt to climate change in Sweden. 

andré, k., baird, j., gerger swartling, Å., vulturius, g. & plummer, r. kommande. the role of social networks 

in sharing knowledge on climate change adaptation: a case study of private forest owners in sweden.  inskickad 

till Ambio. 

berlin, m., ericsson, t. & andersson gull, b. 2014. plantval – manual med implementeringsteknisk bakgrund. 

Arbetsrapport 851–2014. skogforsk, uppsala science park, 751 83 uppsala. 

blennow, k., persson, j., tomé, m., & hanewinkel, m. 2012. Climate change: believing and seeing implies 

adapting. PLOS ONE 7(11):e50181. 

blennow, k., persson, e., lindner, m., faias, s.p. & hanewinkel, m. 2014. forest owner motivations and 

 attitudes towards supplying biomass for energy in europe. Biomass and Bioenergy, 67:223-230. 

blennow, k., persson, j., Wallin, a., vareman, n. & persson, e. 2014. understanding risk in forest ecosystem 

services: implications for effective risk management, communication and planning. Forestry, 87:219-228. 

Cdp 2013. integrating Climate relevant aspects into Corporate and investment strategies.

Cdp 2015. putting a price on risk: Carbon pricing in the corporate world. CDP report 2015.

ekelund, h. & hamilton, g. 2001. skogspolitisk historia. Skogsstyrelsen Rapport 8A.

engström, k., rounsevell, m., murray-rust, d., hardacre, C., alexander, p., Cui, X., palmer, p. & arneth, a. 

2015. applying occam’s razor to global agricultural land use change. accepterad i Environmental Modelling 

and Software.

fn:s klimatpanel. 2013. klimatförändring 2013. den naturvetenskapliga grunden. sammanfattning för 

beslutsfattare. Rapport 6592. naturvårdsverket, stockholm. 

gerger swartling, Å., Wallgren, o., klein, r.j.t., ulmanen, j. & dahlin, m. 2015. participation and learning 

klimatanpassat skogsbruk – drivkrafter, risker oCh möjligheter



1 1 9Mistra-Swecia 2015

referenser

for climate change adaptation: a case study of the swedish forestry sector. i o’brien, k. & selboe, l. (eds.), 

The Adaptive Challenge of Climate Change. Cambridge university press, Cambridge, united kingdom and 

new York, nY, usa.

golosov, m., hassler, j., krusell p. & tsyvinski, a. 2014. optimal taxes on fossil fuel in general eqilibrium. 

 Econometrica 82:41-88.

gustavsson h., andreasson j., eklund d., hallberg k., persson g., sjökvist e. & tengdelius brunell, j. 2011. 

 klimatanalys för norrbottens län. Rapport 2011-54. smhi, 601 76 norrköping.

hall, m. & björk, i. 2013. klimatantologin 15 nedslag i klimatforskningen, CeC, lunds universitet. kapitel 11. 

hardacre, C.j., palmer, p.i., baumanns, k., rounsevell, m. & murray-rust, d. 2013. probabilistic estimation 

of future emissions of isoprene and surface oxidant chemistry associated with land-use change in response to 

 growing food needs. Atmos. Chem. Phys. 13:5451–5472.

hassler, j. & krusell, p. 2013. klimatet och ekonomin. SNS Analys nr 14.

jönsson a.m. 2013. klimatanpassad skogsskötsel. BECC policy brief 02-2013. 

jönsson, a.m. & gerger swartling, Å. 2014. reflections on science - stakeholder interactions in climate change 

adaptation research within swedish forestry. Society & Natural Resources 27(11):1130-1144. 

jönsson, a.m. & bärring, l. 2011. ensemble analysis of frost damage on vegetation caused by spring  backlashes 

in a warmer europe. Natural Hazards and Earth System Sciences 11:401-418.

jönsson, a.m., schroeder, l.m., lagergren, f., anderbrant, o. & smith, b. 2012. guess the impact of ips 

 typographus – an ecosystem modelling approach for simulating spruce bark beetle outbreaks. Agricultural 

and Forest Meteorology 166-167:188-200.

jönsson, a.m., lagergren, f. & smith, b. 2015. forest management facing climate change – an ecosystem 

 model analysis of adaptation strategies. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 20:201-220. 

ipCC 2012. managing the risks of extreme events and disasters to advance Climate Change adaptation. a 

special report of Working groups i and ii of the intergovernmental panel on Climate Change [field, C.b. m.fl. 

(eds.)]. Cambridge university press, Cambridge, uk, and new York, nY, usa, 582 pp. 

ipCC 2013. Climate Change 2013: the physical science basis. Working group i Contribution to the ipCC 5th 

assessment report. [stocker, t.f. m.fl. (eds.)]. Cambridge university press, Cambridge, united kingdom and 

new York, nY, usa, 1535 pp.

ipCC 2014. summary for policymakers. in: Climate Change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability.

part a: global and sectoral aspects. Contribution of Working group ii to the fifth assessment report of the 

 intergovernmental panel on Climate Change [field, C.b., m.fl. (eds.)]. Cambridge university press, Cambridge, 

united kingdom and new York, nY, usa, pp. 1-32.



1 2 0 Mistra-Swecia 2015

knutti, r. & sedlacek, j. 2012. robustness and uncertainties in the new Cmip5 climate model projections. 

 Nature Climate Change 3:369–373. 

lagergren, f., jönsson, a.m., blennow, k. & smith, b. 2012. implementing storm damage in a dynamic 

 vegetation model for regional applications in sweden. Ecological Modelling 247:71-82.

lagergren f. 2014. klimateffekter och anpassningsstrategier i svenskt skogsbruk – exempel holmen skog. 

 Mistra-SWECIA Rapport nr 6. 

larsson, a. (red.) 2011. tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken 

 Rapporterar 9. artdatabanken slu, uppsala.

lindeskog, m., arneth, a., bondeau, a., Waha, k., seaquist, j., olin, s., & smith, b. 2013. implications of 

 accounting for land use in simulations of ecosystem carbon cycling in africa. Earth Syst. Dynam. 4, 385-407.

mistra-sWeCia 2013. fn:s vetenskapliga klimatpanel bekräftar klimatförändringar. faktablad nr 02, 2013.

mistra-sWeCia 2014. klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjlig anpassning. faktablad nr 02, 2014.

mistra-sWeCia 2014. minskade utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt. faktablad nr 03, 2014.

nilsson, C., stjernquist, i., bärring, l., schlyter, p., jönsson, a.m. & samuelsson, h. 2004. recorded storm 

 damage in swedish forests 1901–2000. For. Ecol. Manage. 199:165-173.

olsson, C. & jönsson, a.m. 2014. process-based models not always better than empirical models for predicting 

budburst of norway spruce and birch in europe. Global Change Biology 20:3492–3507.

o’neill, b.C., kriegler, e., riahi, k., ebi, k.l., hallegatte, s., Carter, t.r., mathur, r. & van vuuren, d.p. 2014. a 

new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways. Climatic 

Change 22:387-400.

persson, g., strandberg, g. & berg, p. 2015. vägledning för användande av klimatscenarier. SMHI Klimatologi 

11. smhi, 601 76 norrköping. 

pelkonen, p., mustonen, p., asikainen, a., egnell, g., kant, p., leduc, s. & p., davide. 2014. forest bioenergy for 

europe. What Science can tell us 4. european forest insitute. 

regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik.

ryghaug, m. & solli, j. 2012. the appropriation of the Climate Change problem among road managers: 

 fighting in the trenches of the real World. Climatic Change 114(3–4):427–440. 

simonsson, l., gerger swartling, Å., andré, k., Wallgren, o., & klein, r.j.t. 2011. perception of risk and limits 

referenser



1 2 1Mistra-Swecia 2015

klimatanpassat skogsbruk – drivkrafter, risker oCh möjligheter

for climate change adaptation: case studies of two swedish urban regions. in: j.d ford and l. berrang-ford. 

(eds.), Climate change adaptation in developed nations. dordrecht, heidelberg, london, new York: springer, 

321-334. 

sjökvist, e., axén mårtensson, j., sahlberg, j., andréasson, j. & hallberg, k. 2013. framtida perioder med hög 

risk för skogsbrand - analyser av klimatscenarier. MSB535. msb, 651 81 karlstad. 

skogsindustrierna 2015. skogsindustrin – en faktasamling branschstatistik 2014.

skogsindustrierna 2014. så bra kan det bli.

skogsstyrelsen 2014. skogsstatistisk årsbok 2014. jönköping: skogsstyrelsen. 

smhi:s faktablad nr 4, 22, 23, 29, 36, 49, 51, smhi, 601 76 norrköping.

svenskt näringsliv; sunér fleming, m. & flink, l. 2014. global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft.

sou 2007:60 2007. sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter.

ulmanen, j., gerger swartling, Å. & Wallgren, o. 2012. Climate change adaptation in swedish forestry policy: 

a historical overview, 1990-2010. SEI Working Paper, stockholm environment institute, stockholm. 

ulmanen, j., gerger swartling, Å. & Wallgren, o. 2015. Climate adaptation in swedish forestry: exploring the 

debate and policy process, 1990–2012. Forests 6:708-733. 

van vuuren d.p., kriegler e., o’neill b.C., ebi k.l., riahi r., Carter t.r., edmonds j., hallegatte s., kram 

t.,  mathur r. & Winkler h. 2013. a new scenario framework for climate change research: scenario matrix 

 architecture. Climatic Change 122:373–386.

vulturius, g. & gerger swartling, Å. 2015. overcoming social barriers to learning and engagement with climate 

change adaptation. Scandinavian Journal of Forest Research 30(3):217-225.

vulturius, g. & gerger swartling, Å. 2013. transformative learning and engagement with Climate Change 

adaptation: experiences with sweden’s forestry sector. SEI Working Paper. stockholm environment institute, 

stockholm, och Mistra-SWECIA Working Paper nr 7.

vulturius, g., andré, k., gerger swartling, Å., brown, C., rounsevell, m., jönsson, a. m. & blanco, v. 

 kommande. explaining engagement with climate change adaptation among forest owners in sweden. 

 inskickad till Regional Environmental Change. 

Wern, l. & bärring, l. 2009. sveriges vindklimat 1901-2008 analys av trend i geostrofisk vind. 

SMHI  Meteorologi 138. smhi, 601 76 norrköping. 



1 2 2 Mistra-Swecia 2015

klimatanpassat skogsbruk – drivkrafter, risker oCh möjligheter

WEBBSIDOR

fao: http://www.fao.org/forestry/sfm/85084/en/ 2015-07-01

fsC: https://se.fsc.org/statistik-och-fakta.242.htm 2015-08-05

klimatanpassningsportalen: http://www.klimatanpassning.se/ 2015-08-11

lrf: http://www.lrf.se/politikochpaverkan/skogspolitik/skog-och-klimat/ 2015-06 -08

länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser, smhi: http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/vem-har- 

ansvaret/lansvisa-klimat-och-sarbarhetsanalyser-1.25071 2015-07-01

miljömålsportalen: www.miljomal.se 2015-07-01

pefC: http://pefc.se/, 2015-08-05

plantval http://www.kunskapdirekt.se/sv/kunskapdirekt/alla-verktyg/plantval/ 2015-08-11

skogforsk: www.skogforsk.se 2015-08-13

http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2014/granslos-klimatanpassning/ 2015 06-30

skogsindustrierna: 

www.skogsindustrierna.se 2015-06-03

http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/nyheter/nyheter-2012/samlad_miljopolicy_om_korskador_pa_

skogsmark 2015 06-30

http://www.forestindustries.se/mediabinaryloader.axd?mediaarchive_fileid=3d33764e-2947-43fd-846a-

ad5df92a4991&mediaarchive_forcedownload=true, 2015-06-03

skogsstyrelsen: http://skogensklimatrad.skogsstyrelsen.se/beslutsstodguide/ 2015 06-30

stora enso: http://storaensoskog.se/rattmetod/ 2015 06-30

sveaskog: http://www.sveaskog.se/forestrytheswedishway/ 2015-06-03



1 2 3

TexT: NamN NamNssoN

Mistra-Swecia 2015

Ett stort tack till alla som medverkat i Mistra-SWECIA under de här åren. 

Fler forskare än vad som nämns vid namn i  rapporten har medverkat till 

att den har blivit till.

Ett stort tack också till de som har ställt upp på intervjuerna till 

avsnitten ”Aktuella röster”; Linda Berglund, Hillevi Eriksson, Johan 

Kuylenstierna, Mårten Larsson och Leif Öster. Och inte minst till vår 

arbetsgrupp i samarbetet mellan forskare och praktiker, samt de 

 skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket som medverkat i 

fokusgrupper genom åren och i enkätstudien.

Redaktörer: Susanna Bruzell, Markku Rummukainen, Kristina Rörström

Intervjuer / Aktuella röster: Kristina Rörström 

Produktion: Bergström & Co / bco.se

Tryck: Media-Tryck, Lunds universitet

Bilder omslag: 

getty images: s 1:1, 1:2, 1:3, 1:4  

fredrik lagergren: s 1:5 (skog)

Övriga bilder: 

magnus bergström: s 37, 74, 76:1

anna friden, länsstyrelsen i västmanland: s 22

getty images: s 7, 8, 15, 16:1, 20, 26:1, 34, 48, 49, 56, 58, 62, 

66, 70, 72, 76:2, 79, 80, 94, 96, 100, 108, 110, 122

valerij gortjakov: s 16:2, 26:2, 103, 104, 116

journalistgruppen media 21 ab: s 43

niklas larsson/ tt: s 55

markku rummukainen: s 10 

papper omslag: invercote g 240 g, fsC-certifierad

papper inlaga: scandia 2000 smooth naturvit 100 g, fsC-certifierad

Mistra-swecia 2015 1 2 3



KLiMaTaNPassaT sKOgsBruK: 

DriVKraFTer, risKer OcH MöJLigHeTeTer

Den viktiga svenska skogen
Klimatpåverkan, möjligheter och risker i skogsbruket
Klimatanpassning inom den svenska skogssektorn
Metoder för lokal klimatanpassning
Den globala spelplanen
Att dela kunskap och kommunicera
Vägen framåt

www.MisTra-swecia.se

FINANSIERAT AV MISTRA

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder 

 naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att 

möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en håll-

bar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samver-

kan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Läs mer på www.mistra.org


