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Vad ska vi ha  
skogen till  
i framtiden?
Annika Carlsson-Kanyama,  
FOI, leder ett projekt  
där fyra skogliga  
intressentgrupper  
delger sina visioner.

Från tvärsäkerhet 
till osäkerhet
Erik Westholm och Erland  
Mårald har studerat hur synen  
på skogens framtid gradvis har  
förändrats under de  
senaste 150 åren. 

Aldrig mera gran hette det efter Gudrun. Ändå planterade  
95 procent av de stormdrabbade skogsägarna just gran.  
– Logiskt, konstaterar sociologiprofessorn Rolf Lidskog.

Framtiden i  
backspegelnAtt fånga framtiden

Ju större kunskap om framtiden,  
desto bättre kan skogen uppfylla  
de förväntningar som ställs på den.

’’Logiskt med nya granskogar  
i de fallnas ställe’’
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FörväntningArnA oM FrAMtidEn styr de beslut vi tar 
idag. Detta är en självklarhet och sällan något som vi 
reflekterar över. Samtidigt tar vi det också ofta som givet 
att ”framtiden” ska gestalta sig på ungefär samma sätt som 
”nutiden”. Det vill säga vi utgår från att värderingar som 
idag är de gängse kommer att gälla också framöver.

Att så intE är FAllEt insEr vi när vi tittar bakåt i historien 
och tar reda på hur man då såg på framtiden. Det har de 
båda forskarna Erland Mårald och Erik Westholm gjort  
i en studie som refereras längre in i tidningen. De studerade 
hur framtiden för skogen och skogsbruket har gestaltat sig 
för de politiska beslutsfattarna under de senaste drygt 150 
åren. En intressant iakttagelse är hur förväntningarna om 
framtiden så tydligt påverkat de för tiden aktuella besluten 
– men på ett inte alltid fruktbärande sätt. 

dEt är inoM dEttA oMrådE som Future Forests har en 
uppgift. Vi strävar efter att blicka förbi dagens ”sanningar” 
för att ta reda på vad som kan vänta bakom nästa hörn – 
och nästa. 

En lärdom vi skaffat oss genom att samtidigt titta bakåt 
är att vägen till framtiden inte är så rak som den ofta fram-
stod för tidigare generationer. Idag är den både krokigare, 
mer svårtolkad och kanske även mer riskfylld. Världen blir 
bara mer och mer komplex och frågorna allt mer hopkopp-
lade med varandra.  

Future Forests föddes för fem år sedan med devisen 
”Hållbara strategier under osäkerhet och risk”. Och det är 
just dessa hållbara strategier vi nu arbetar för att mejsla fram.

Där skogsforskning fram till för inte så länge sedan så  
gott som uteslutande handlade om hur man får skog att  
växa bättre, handlar det idag också om helt andra aspekter: 
hur människor tänker och om samhällets behov och nytta  
av skog i vid bemärkelse. 

Av sådAnA sKäl gEnoMFör vi just nu en serie scenario-
analyser där fyra skogliga intressentgrupper får diskutera sig 
fram till sina respektive önskvärda framtider för skogen. Inte 
för att det ska mynna ut i en gemensam syntes, utan för att 
skapa olika bilder av hur framtiden kan komma att gestalta 
sig. Vad som skiljer och var man tycker lika. 

Av samma skäl kommer vi också att låta unga vuxna  
dela med sig av sina tankar inför framtiden. Det är ett att  
sätt skapa en bild av vilka värderingar om skogen som  
präglar dem som blir morgondagens beslutsfattare. 

De framtidsscenarier som vi ska modellera fram tillsam-
mans med det internationella analysinstitutet IIASA kommer 
också att ge oss kvantitativa beskrivningar av vilka alternativa 
vägval det finns för skogen och skogsbruket i Sverige.

dE sKArpArE projEKtionEr Av den skogliga framtiden  
som Future Forests skapar, kan bidra till att minska de låsta 
positioner som sedan så länge präglat relationerna mellan 
skogsbruket och skogens övriga intressenter.

Bättre kunskaper om både framtiden och den dåtid som 
lett fram till idag kan resultera i det som antyds i rubriken: 
Att kunskap om framtiden påverkar nuet – på ett konstruk-
tivt sätt. 

Framtiden  
påverkar nuet 
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Future Forests startade 2009 och är det största skogsforskningsprogrammet någonsin i Sverige. det löper över åtta år och sysselsätter  
ett 30-tal forskare på heltid från huvudsakligen SLU, Umeå universitet och Skogforsk. därutöver är också ett stort antal andra forskare inom  
och utom Sverige engagerade.

tvärvetenskapligt. Future Forests spänner över flera vetenskapsgrenar. Programmet ska leverera vetenskap av hög kvalitet och förmedla  
kunskaper för praktisk användning i skogen. 

tre perspektiv: Virkesproduktion – Biologisk mångfald – Sociala värden.

Finansiering. Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk, skogsföretag och skogsägarföreningar. de totala anslagen uppgår till  
cirka 250 miljoner kronor. 

den nyligen utgivna boken Skogens sociala värden, från  
SLU, ger en bred bild av det ämne som under senare år  
kommit allt mer i fokus. 

– det är en bok som vill förmedla kunskap till alla  
dem som vill vara med och utveckla landsbygden,  
säger Susanna Lundqvist, en av bokens båda redaktörer.

Boken tar bland annat upp den senaste forskningen  
inom skog och hälsa, hur skogen kan skötas för högre  
upplevelsevärden, skogens estetiska värden samt den  
växande branschen naturturism. 

den tar avstamp i forskning om skogens sociala  
värden, men också i behovet att främja landsbygds- 
utveckling med skogen som bas. 

de olika kapitlen är skrivna av ett flertal forskare  
och entreprenörer, med både kunskaper och erfaren- 
heter inom detta högaktuella och växande fält. 

Mer info: http://fortbildningalnarp.slu.se/

För den som verkligen är intresserad av 
framtidsfrågorna i skogen är Forsknings-
stiftelsen Formas nya bok en guldgruva.  
På drygt 220 sidor i pocketformat för-
medlar den aktuell kunskap från 18 av 
landets mest namnkunniga forskare och 
beslutsfattare. drygt hälften av dem är 
verksamma inom Future Forests, men här 
medverkar också myndigheter och den 
ideella naturvården.  

– Vi har valt att redovisa olika röster  
om skogen eftersom den har ett så stort 
värde i samhället och hela tiden debat-
teras, säger Formas generaldirektör  
Ingrid Petersson. 

– Hur ska det ökade trycket på skogen 
att leverera mer råvaror till den biobase-
rade ekonomin kombineras med ambitiösa  
mål för naturvård och rekreationsvärden. 
Boken ger inga entydiga svar på frågorna 
men bidrar förhoppningsvis till en ökad 
förståelse för de olika perspektiven.

Mer info: www.formasfokuserar.se

Jean-Michel Roberge, forskare inom skoglig naturvårds-
ekologi vid SLU och Future Forests har utsetts till gunnar 
Öquist Fellow av kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär 
tre miljoner till förfogande för forskning och ett personligt 
pris på 50 000 kronor.

det är den brukade skogen som är Jean-Michel  
Roberges arbetsfält. Med hjälp av ekologiska teorier 

utvecklar han metoder för att både bevara befintliga 
naturvärden och utveckla nya.

– Utmaningen är att lyfta blicken och se naturvården 
i perspektiv av hela landskap och regioner, säger han. 
Arters långsiktiga överlevnad är inget man kan hantera 
i liten skala. Både skogsbruket och dynamiken hos de 
flesta arters populationer sker på landskapsnivå.

Ny bok om skogens 
sociala värden

Som man ropar  
i skogen

Kempe-pris till Future Forests-forskare

En tidning om skogsforskning från  
Future Forests och Sveriges lantbruksuniversitet
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de båda finländska forskarna Maria Riala och 
tuomas Nummelin arbetar nu inom Future Forests 
med att utveckla ett webbaserat enkätverktyg för 
att avlocka ungdomar deras attityder till skog och 
skogsbruk.

– Av tidigare erfarenheter har vi lärt oss att det 
finns en viss ”trötthet” inför långa frågeformulär, 
säger Maria Riala. därför har vi utvecklat en helt  
ny enkätmodell.

det handlar enkelt uttryckt om att låta den inter-
vjuade rita en så kallad mindmap på sin datorskärm.

– En sådan ger inte bara besked om vilka  
frågor som den intervjuade tycker är viktiga,  
utan också hur de hänger ihop med varandra,  
säger tuomas Nummelin. 

Verktyget är ännu inte helt färdigutvecklat och 
testas under våren av ett antal SLU-studenter.

– Av de reaktioner som vi hittills fått, tycker de 
flesta att det är ett roligt sätt att ge sin syn på,  
säger Maria Riala. det är inte minst viktigt, efter- 
som vi ju vill få ett så brett underlag som möjligt  
i studien. till hösten räknar vi med att kunna  
gå ut i större skala.

vad förväntar sig unga människor av skogen i framtiden? Frågan är in-
tressant eftersom det ju är dagens ungdomar som blir framtidens beslutsfattare. 
de värderingar de bär med sig kommer med stor sannolikhet att göra avtryck 
på det framtida samhällets syn på skog och skogsbruk.

Maria och tuomas forskar  
om ungdomars syn på skogen

genom att låta ungdomar rita en digital 
mindmap får de båda forskarna Maria riala 
och tuomas nummelin en bild av deras 
förväntningar på skogen.
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i alla tider har människor försökt förstå vad som kommer att hända i framtiden. 
Med kunskap om framtiden är man förberedd – och kan kanske också vara med om att 
forma den. I ett antal artiklar beskriver vi i den här tidningen hur Future Forests arbetar  
för att belysa frågor som har betydelse för det svenska skogsbrukets framtid. 

Att fånga framtiden

t E x t  L A R S  k L I N g S t R Ö M   i l l u s t r A t i o n  M A g N U S  B A R d

örmodligen aldrig i modern tid 
har den skogliga framtiden varit 
svårare att fånga än just nu. Där 
den fram till för bara några årtion-
den sedan framstod som tämligen 

förutsebar, är det idag betydligt svårare. 
Kanske beror det på att vi idag vet så 

mycket mer om den värld som skogen är  
en del av. Jorden har ju med ett slitet uttryck 
krympt och ordet global fått en närmast 
vardaglig klang. 

Skeendena är också så mycket snabbare 
och frågorna så komplexa och intimt sam-
manflätade med varandra, att man för att få 
en bild av framtiden också måste förstå hur 
de hänger ihop med varandra. 

dEn utAn tvEK An störstA FrågAn är 
klimatet. Men än så länge är klimatföränd-
ringen bara i sin linda. Det är nästan bara 
via forskarnas rapporter som människorna 
kan förstå vad som håller på att hända.  
Men klimatfrågan är till sin vidd så totalt 
överskuggande alla de andra frågorna. Om 
inte utvecklingen vänds kommer den att  
få enorma konsekvenser i hela samhället.   

För skogens del kan det få en lång rad  
effekter. En del är enkla att beräkna, till 
exempel att det med stigande medeltempe-
ratur kommer att växa allt bättre i skogarna. 

Andra är betydligt svårare att förutse. 
Som att riskerna ökar för stora angrepp av 
både välkända och nyinvandrade insekter 
och svampar. Eller om det blir mer storm-
fällningar när skogsmarken inte tjälar på 
samma sätt som hittills.  

Också marknadseffekterna är svårbedöm-
da. Kommer efterfrågan på svensk bioenergi 
att rusa i höjden när de fossila energislagen 
ska fasas ut? Eller blir klimateffekterna så 
stora att marknadsförutsättningarna och hela 
världsekonomin påverkas. 

KliMAtFrågAn KoMMEr oCKså i hög grad 
att påverka skogsskötseln. Här i Sverige har 
vi en lång tradition av skogsbruk och har 
stora, erfarenhetsgrundade kunskaper om 
hur våra skogar ska skötas. Den glidande 
höjningen av medeltemperaturen gör att 
gamla sanningar sannolikt måste modifieras. 

Skogsbruket påverkas också i hög 
grad av utvecklingen för den biologiska 
mångfalden. Kommer naturvård av dagens 

modell att räcka för att 
de skogslevande arterna 
ska kunna fortleva? Eller 
krävs ytterligare åtgärder? 
Kanske större arealer 
skyddade skogar? Sådana 
frågor arbetar forskare 
inom Future Forests 
med när de simulerar 

olika strategier för 
naturhänsyn och 
skapar scenarier 
över utvecklingen 
på längre sikt.

idAg utMAnAs också 
trakthyggesbruket för första 

gången på mycket länge av hyg-
gesfria metoder. Debatten är av gammalt 

datum men förs nu med nya argument 
hämtade från frågorna om artmångfald och 
upplevelsevärden. Röster höjs också för att 
andelen lövträd i skogarna måtte ökas av 
samma skäl. 

Detta sker samtidigt som det också ställs 
ökade krav på effektivare skogsbruksmeto-
der, bättre teknik och bättre skogsplantor. 

Den svenska skogspolitiken signalerar 
i starkt kondenserad form: ”Ökad skogs-
tillväxt – men med bevarad biologisk 
mångfald och högre upplevelsevärden”. 
Det är en ambition som rymmer ett stort 
mått av utmaning – ökad tillväxt står ju i 
ett tydligt motsatsförhållande till de båda 
andra. Genom att titta på utvecklingen 
fram till idag kan man också konstatera att 
det är artmångfald och upplevelsevärden 
som kommit i kläm. 

Men istället för att som hittills ”vänta  
och se vad det blir” finns nu bättre verktyg 
än någonsin för att beräkna framtiden i 
skogen. Planeringssystemet Heureka  
kan ge beslutsstöd i frågor om framtida 
virkesproduktion och i viss mån också  
andra ekosystemtjänster.

i sAMhällEt sKEr oCKså snAbbA föränd-
ringar av människors värderingar. Svensk-
ens syn på skogen är inte densamma som 
för ett halvt sekel sedan. Den förändrade 
synen gäller också de som äger skogen. Allt 
fler skogsägare bor och arbetar i tätorter 
och värderar också andra värden i skogen 
än de rent ekonomiska – vilket har bety-
delse för hur de väljer att sköta sina skogar.

Skogen är heller inte längre bara ex-
portintäkter och biologisk mångfald utan 
också upplevelser. Inte minst vidimerar en 
strid ström av forskningsrapporter att skog 
och natur har stor betydelse för människors 
välbefinnande och hälsa. 

En fråga som inte fått särskilt stor  
uppmärksamhet utanför skogskretsarna,  
är den som handlar om skogsmark och  
vatten. Kanske beror det på att den av 
många upplevs som svår. Kanske också 
därför att den ”inte syns” av andra än 
specialister. Men det är en otroligt viktig 
fråga som rör miljön långt utanför själva 
skogen. Skogsbruk frigör näringsämnen ur 
marken. De påverkar inte bara vattenkva-
liteten lokalt utan kan nå betydligt längre 
och även ge effekter på den marina miljön 
i Östersjön. Forskarna arbetar nu intensivt 
för att öka kunskaperna om näringsdyna-
miken i marken och hur man kan minska 
skogsbrukets påverkan på vattenmiljön. 

FuturE ForEsts uppgiFt är att ge en  
så bred bild som möjligt av hur föränd-
ringarna i omvärlden kan komma att 
påverka det svenska skogsbruket. Trots den 
osäkerhet som präglar många av framtids-
frågorna är det möjligheterna som domi-
nerar. Skogen har förutsättningar att vid 
sidan av de redan kända, spela både nya  
och större roller i det svenska samhället. 
Och ju bättre kunskapen är om framtiden, 
desto bättre kan skogen uppfylla de för-
väntningar som ställs på den.  

F

– vad ska dom ha  
mig till i framtiden,  
undrar skogen. Future  
Forests bidrar till att  
minska den osäkerhet  
som idag råder kring  
framtidsfrågorna. 
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befolkningsutvecklingen
Antalet människor på jorden ökar från 
dagens 7,1 miljarder till omkring 9,5  
miljarder år 2050.

behovet av bioenergi 
Fossilenergin är på väg ut. Kärnkraften  
är omstridd, liksom vindkraften.  
Var frågan landar vet ingen.

den lokala bristen på färskvatten
Redan idag lider var tionde människa  
brist på färskvatten. Ökande befolkning  
och varmare klimat förstärker problemen.  

Människors behov av ”natur”
Världen blir alltmer urban. Signalerna för 
om det kommer att öka eller minska in-
tresset för ”naturlig natur” är motstridiga. 

den politiska utvecklingen
Konflikten kring Krim och Ukraina visar 
hur snabbt den politiska spelplanen  
kan förändras.

långsiktiga, förutsägbara trender

Klimatet – påverkar både på kort och lång sikt
klimatfrågan är den utan tvekan största fråga som mänskligheten idag har att hantera. kanske den största  
någonsin. Om det går eller inte går att hålla uppvärmningen inom den hanterbara ram vi hoppas på vet  
vi ännu inte. klimatet lägger därför idag en skugga över alla framtidsfrågor. 
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et snäva perspektivet 
har fram till nu varit en 
framgångsrik modell  
för den svenska skogs-
näringen. Den har kun-

nat utvecklas i takt med en stadigt 
ökande befolkning som drivit på 
förbrukningen av massa, papper  
och trävaror. Utvecklingen har varit 
linjär och förutsägbar. Det har hand-
lat om att hänga på trenderna, bygga 
nya anläggningar och sedan tillverka 
och exportera så mycket som möjligt. 
Oftast har det rört sig om bulkpro-
dukter, vidareförädling har aldrig  
varit någon stark gren i Sverige. 

Erik Westholm konstaterar att 
agendan nu har blivit betydligt mer 
komplex. 

– Det går inte längre bara att ånga 
på som förut. Spelplanen håller på 
att förändras, har redan förändrats. 
Industrialismens tillväxtprinciper är 
inte längre allenarådande. Redan på 
1970-talet började miljövärdena i  
skogen pocka på uppmärksamhet.  
Nu pratar vi också om att skogens  
sociala värden har betydelse. Den  
digitala tekniken utmanar vissa pap-
perskvaliteter, biokemin står inför  
ett genombrott och uppe på detta 
kommer klimatfrågan som den utan 
tvekan mest omvälvande. 

på grund Av dEn stiger idag nya  
aktörer in på den skogliga scenen.  
Energiföretag som ser sina fossila 
råvaror ifrågasättas och som istället 
närmar sig bioenergin. Kemiföretag 
som upptäcker möjligheterna med 
skogsråvara. Den traditionella skogs- 
industrin kommer inte längre att  
ha den exklusiva ”ensamrätt” till  

råvarorna från skogen som den haft  
ända sedan mitten av 1800-talet. 

– Därför ser vi nu hur man frenetiskt 
söker sig fram för att hitta ersättningar  
till de pappersprodukter som är på väg  
ut. Också hur man hänger på de nya 
trenderna, hoppas på helt nya produkter 
och satsar på bioenergi. Ur ett snävt  
perspektiv ser det ut som om klimatför-
ändringen både skapar nya marknader 
och samtidigt förbättrar möjligheterna  
att odla skog i Sverige. Värmen kommer 
ju att skjuta på tillväxten. Norra Sverige 
får ett klimat som liknar det som idag 
råder i landets södra delar. 

– MEn, FortsättEr EriK WEstholM , 
att på det sättet vara positiv till klimat-
förändringen enligt sina egna premisser 
innebär en slags siktbegränsning. Man 
ser möjligheterna – men inte baksi-
dorna. 

– Stora delar av jorden kan om de 
värsta klimatscenarierna inträffar, bli 
obeboeliga på grund av torka, översväm-
ningar och brist på färskvatten. Konse-
kvenserna är omöjliga att idag överblicka, 
men vi vet att de skulle bli omfattande 
och komma att påverka också de delar av 
jorden som klimatologiskt kommer lind-
rigare undan. Konkurrensen om marken 
kan också komma att öka, liksom risken 
för stora konflikter. Världsekonomin kan 
utsättas för stora påfrestningar, och i värsta 
fall till och med krascha.

litE övErrAsKAndE MEnAr Erik West-
holm också att den starka fokuseringen på 
begreppet hållbar utveckling har uppehål-
lit föreställningen om att det går att uppnå 
– utan att förändra människors livsstil. 

– Det är en illusion som har förse-
nat beslut som borde ha tagits för flera 

decennier sedan, säger han. Ända sedan 
1987 har hållbar utveckling varit en 
ledstjärna i samhället, men utan interna-
tionell samsyn har det oftast stannat vid 
vackra ord och högtidliga deklarationer. 
Fortfarande ökar användningen av fossila 
råvaror, fortfarande går klimatkurvorna 
takt åt fel håll och fortfarande utarmas 
den biologiska mångfalden på jorden. 

Erik Westholm anser att världen nu 
befinner sig i något av en brytningstid. 
Att 1900-talets optimism och tro på att 
mänskligheten genom tekniska landvin-
ningar och marknadens krafter kan lösa 
alla problem har förbytts i en tilltagande 
osäkerhet. 

– Det finns ett antal globala frågor 
som behöver tas om hand i princip 
omgående, men det finns inte något till-
räckligt kraftfullt styrsystem som förmår 
hantera de komplexa frågorna. Mycket 
av utvecklingen ligger i händerna på 
aktörer som har kortsiktiga agendor.  
Vi skjuter konsekvenserna av den livsstil 
som vi gjort till vår på en osäker framtid, 
konstaterar Erik Westholm. 

hAn lAnsErAr nu bEgrEppEt tidsav-
tryck i diskussionerna om framtiden. 
Vilka konsekvenser får dagens agerande 
och livsstil över tid? Med ett sådant 
synsätt skulle man kunna undvika de hot 
som för varje dag nu växer sig allt större; 
klimatet, den utarmade biologiska mång-
falden, bristen på färskvatten och mark 
för livsmedelsproduktion och energi. 

– En grundläggande orsak till dagens 
samhällsutveckling är den tillväxtfilosofi 
som sedan länge varit styrande, säger han. 
Den klarar inte att hantera tidsdimensio-
nen i de allt mer komplexa frågor som 
blir följden av att ständigt producera och 
konsumera allt mer. 

den skogliga spelplanen i världen är idag på väg att ritas om. Nya förutsättningar,  
nya behov och den oreda som klimatförändringen kommer att ställa till med kräver nytänkande.  
kulturgeografen Erik Westholm konstaterar att skogsnäringen nu tvingas ur de mönster som  
präglat den i mer än ett sekel.    

d
Erik Westholm   
är kulturgeograf 
och professor  
vid Institutionen 
för Stad och Land, 
SLU. Han är också 
programchef för 
den strategiska  
plattformen 
Framtidens Lant- 
bruk. Han var  
verksam i Future  
Forests under 
dess första pro-
gramperiod.

Karin beland-
lindahl  forsk- 
are vid enheten 
för statsveten-
skap, Luleå tek-
niska universitet. 
och deltar i flera 
Future Forests-
projekt. Hennes 
forskning omfat-
tar bland annat 
naturresurspolitik, 
framtidsstudier 
och globala 
skogstrender. 

det skogliga  
perspektivet håller  
på att breddas 

EriK WEstholM sEr ändå svErigEs så kallade 
generationsmål som ett steg i rätt riktning. Det 
anger att vi till nästa generation ska lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är  
lösta – utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem. 

– Om man tar denna stolta deklaration på 
allvar så skulle det påverka i princip allt vi gör 
idag. Det skulle framgå att det behövs rejäla 
omställningar av hur beslut som berör framtiden 
fattas, av vad vi producerar och vad vi konsume-
rar, kort sagt hur vi lever. Men det är ännu långt 
dit konstaterar Erik Westholm. 

AllA dE här storA , i princip globala frågorna 
ligger utanför skogssektorns spelplan, men de 
har utan tvekan stor påverkan på den. Samtidigt 
öppnar de möjligheter. Begrepp som kretslopp, 
förnybarhet, biologiska resurser och inte minst 
förnybar energi, ger skogssektorn fantastiska 
framtidsmöjligheter. 

– Men för den som vill kunna navigera fram-
gångsrikt i framtidens resursmedvetna samhälle 
räcker det inte med att ta till sig bara kunskap 
om detaljer som passar den nuvarande kostymen, 
avslutar Erik Westholm. Det handlar om att förstå 
helheten på ett helt annat sätt än tidigare.  

tankarna i den här artikeln utvecklas 
vidare i en kommande bok, sammanställd av 
Karin beland-lindahl och Erik Westholm.

– det blir en bok som redovisar läget för  
det nordiska skogsbruket ur globalt perspek-
tiv, säger karin Beland-Lindahl. Vi har enga-
gerat ett antal mycket namnkunniga forskare 
som tillsammans med oss själva skrivit de 
olika kapitlen. 

bo Malmberg, Stockholms universitet skriver 
om hur den demografiska utvecklingen i 
världen kommer att påverka efterfrågan på 
skogsprodukter. sten nilsson, före detta chef 
vid IIASA, har studerat de framtida avväg-
ningar mellan fibrer, bränsle och födoämnen 
som måste till. Florian Kraxner, IIASA och 
Eva-Maria nordström, SLU, uppehåller sig 
vid balansen mellan bioenergi och biologisk 
mångfald. Katarina Eckerberg, Umeå uni-
versitet tittar på globala trender och behovet 

av styrsystem medan Madelene ostwald, 
Fokali, redogör för hur det nu växer fram 
en internationell marknad för kolinlagring. 
Ett kapitel, skrivet av Camilla sandström 
och Anna sténs, behandlar den omhuldade 
”svenska modellen”.

– Av naturliga skäl kommer boken inte att 
ge några svar, säger karin Beland-Lindahl. 
Men vi redovisar hur de många ingångsfak-
torerna kan ställas samman till scenerier över 
tänkbara utfall av olika skeenden. Vår förhopp-
ning är att den ska vara en vägledning över 
vad som håller på att hända. 

– Boken kommer till att börja med bara 
finnas på engelska. Men vi hoppas att intresset 
för det här viktiga ämnet ska skapa en efter-
frågan som gör det möjligt att trycka också  
en svensk upplaga.  

The Future of Nordic Forestry  
– a Global Perspective. Axel Springer Verlag

Mer om de stora  
framtidsfrågorna

t E x t  L A R S  k L I N g S t R Ö M 
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Kortsiktiga, svårförutsägbara trender

Efterfrågan på naturresurser
Den ökande befolkningen ökar trycket  
på alla slags naturresurser – mark,  
mineraler, födoämnen, energi. 
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e båda forskarna har 
studerat hur man sett 
på framtiden för skogen 
från mitten av 1800- 
talet till helt nyligen. 

Frågan är intressant för med facit 
i hand ger det perspektiv på dagens 
framtidsbilder, hur de skiljer sig 
från gårdagens eller upprepar gamla 
föreställningar. 

– Att tänka i termer av framtid 
är något i grunden mycket naturligt 
i skogsbruket, konstaterar Erland 
Mårald. Allt det man gör är ju något 
som kommer att ge resultat först i 
framtiden, som ofta sträcker sig ända 
in i nästa generation. 

hAn KonstAtErAr Att detta samti-
digt innebär att idéer som omsatts 
till konkreta brukningsmetoder får 
mycket lång påverkan i skogsland-
skapet. Däremot har ofta både sam-
hälle och tankesätt förändrats innan 
träden blivit mogna att skörda. 

– Att bedöma framtiden var ända 
in i sen tid detsamma som att utifrån 
den aktuella situationen skriva fram 
trenderna. Framtiden förutsågs vara 
linjär och följa samma mönster som 
man såg bakåt. Tron på att med hjälp 
av teknik och vetenskap kunna 
forma framtiden var stark. Vi har 
också sett hur ”framtiden” flitigt har 
använts som redskap för att moti-
vera den aktuella tidens synsätt och 
metoder. 

Vid mitten av 1800-talet var 
framförallt de norrländska skogarna 
fortfarande till stor del orörda.  
I landets mellersta delar hade de 
däremot i generationer utnyttjats  
av järnbruken. 

i norrA svErigE inlEddEs vid den 
här tiden en period av stora avverk-
ningar som kom att få karaktär av 
exploatering. Samtidigt började  
man i övriga landet förstå att skogen 
måste skötas för att behålla sin för-
måga att producera virke. Med den 
snabbt framväxande industrialismen 
föddes också insikten om att skogen 
var ett för nationen mycket värde-
fullt kapital – som kunde förmås 
att växa med hjälp av kunskap och 
teknik.   

stAtEns inFlytAndE övEr skogen 
ökade i takt med föreställningarna 
om detta och nådde drygt hundra år 
senare en kulmen på 1970-talet. 

I sin studie ser Erland Mårald och 
Erik Westholm den nästan sekel-
långa perioden från 1850 till 1945 
som den tid då skogsbruk gick från 
en lokal verksamhet till en industri-
sektor med stor betydelse för den 
svenska ekonomin. Vetenskapens roll 
var att ”införliva framtiden” i samti-
dens skogsskötsel. 

Med den insikt som växte fram 
på 1940-talet om hur uselt tillståndet 
i framförallt de norrländska skogarna 

var, föddes det som brukar kallas  
”restaureringsepoken”. Den var 
resultatet av en instrumentell syn  
på framtiden, att den var en produkt 
av den tekniska utvecklingen. 

– Det var en period som varade 
fram till cirka 1980, säger Erland 
Mårald. Men den tekniska synen på 
framtiden hade börjat ifrågasättas 
redan på 1960-talet. Miljörörelsen 
agerade kraftfullt mot skogsbru-
kets metoder men argumenten bet 
inte förrän man börjat räkna arter i 
skogen. Skogsvårdslagen modifiera-
des, bevarad biologisk mångfald och 
virkesproduktion blev likställda mål. 

dE bådA ForsKArnA noterar i 
sin studie hur industrisamhällets 
övertygelse om att människan kan 
bemästra naturen gradvis gett vika. 
Idag handlar det i stor utsträckning 
om att för framtiden kunna hantera 
de allt mer uppenbara baksidorna av 
detta industrisamhälle.    

– Vi har gått från tvärsäkerhet om 
framtiden till osäkerhet om vad den 
bär med sig, säger Erland Mårald 
och Erik Westholm. 

– Från spikrakt till krokigt och 
osäkert. En starkt bidragande faktor 
till detta är klimatfrågan, men kanske 
också en tilltagande osäkerhet inför 
den tillväxtfilosofi som så länge varit 
rådande i samhället.  

d

Erik Westholm   
är kulturgeograf och 
professor i Nordisk och 
Europeisk landsbygds-
utveckling vid SLU. 
Han är också professor 
i kulturgeografi vid 
Högskolan Dalarna och 
programchef för den 
strategiska plattformen 
Framtidens Lantbruk. 
Han var verksam i Fu-
ture Forests under dess 
första programperiod.

Erland Mårald  är 
idéhistoriker och pro- 
fessor vid Institutionen 
för idé- och samhälls- 
studier, Umeå univer-
sitet. Han deltar också 
i flera projekt inom 
Future Forests.

– För 150 år sedan såg man framtiden som linjär och förutsägbar. tekniken och  
industrialismen var samhällets frälsare och naturen möjlig att tämja.gradvis har den bilden  
fått ge vika för en tilltagande osäkerhet om framtiden. 
det konstaterar idéhistorikern Erland Mårald och kulturgeografen Erik Westholm i en ännu  
inte publicerad studie som belyser den svenska skogens framtid ur historiskt perspektiv.

Från  
tvärsäkerhet  
till  
osäkerhet

t E x t  L A R S  k L I N g S t R Ö M 

Den osäkre 
Världen: Det här går inte. Vi ser ju hur jordens  
ändliga resurser minskar. Marken kommer inte  
att räcka till för att förse en växande befolkning  
med både livsmedel och energi. Utvinningen av 
sista resterna fossil energi vållar enorma miljöpro-
blem och skapar konflikter. Den biologiska mång- 
falden utarmas och hela ekosystem hotas. Klimat-
uppvärmningen kommer att få katastrofala  
effekter i hela världen.

Skogen: Det svenska skogslandskapet riskerar att 
omvandlas till ett landskap av gigantiska plantager. 
Skadeinsekter och nya svampsjukdomar kan vålla 
stora skador på skogarna och kräva kemiska be-
kämpningsmedel för att hållas i schack. Naturvårds-
frågorna kommer att få stryka på foten i konkurrens 
med den kraftigt ökade skogsproduktionen. 

Den tvärsäkre 
Världen: Det löser sig.  Alla kurvor pekar ju uppåt. 
Se på Hans Roslings fantastiska statistik: Välståndet 
ökar. Utbildningsnivåerna höjs. Barnadödligheten 
minskar. Antalet väpnade konflikter minskar. Och 
titta hur vi hittills har klarat alla utmaningar med 
hjälp av ökade kunskaper och bättre teknik. Klimat-
frågan är svår, men vartefter den blir mer och mer 
uppenbar kommer vi också att få se lösningar. 

Skogen: Tillväxten i de svenska skogarna kommer 
att öka på grund av det varmare klimatet. Efter-
frågan på skogsråvara kommer att öka, inte minst 
gäller det bioenergi när de fossila energislagen  
ska fasas ut. Trähusbyggandet kommer att ta fart 
i Europa när man inser dess klimatfördelar. De 
svenska skogsägarna kommer att tillhöra vinnarna  
i en allt varmare värld. 
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Fram till helt nyligen var den 
tvärsäkres synsätt närmast allenarådande.  

Idag gör sig också den osäkres syn på  
framtiden allt mer gällande.

Framtiden i  
backspegeln
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’’
an hävdade att det i själva 
verket var en långsam av-
skogning som pågick och 
jämförde med tillståndet på 
Hallands ofruktbara hedar. 

Om inte denna förödelse stoppades skulle 
det leda till ”stor skada för överskådlig tid 
och för kommande generationer”. 

Vidare ville man utreda om ”staten hade 
rättslig skyldighet och plikt att övervaka 
privata skogar”. På samma sätt uttryckte  
man det som ett problem att skogsbruket 
sågs som ett bihang till jordbruket och inte 
en industri i sig. Bönderna använde skogarna 
för kreatursbete, svedjebruk och vedtäkt. 
Sådant måste begränsas om skogsbruket 
skulle ha några framtidsutsikter.  

det var dock ett problem att den privata 
äganderätten gjorde det omöjligt att vidta  
åtgärder för att stävja misskötseln. Skogs-
kommittén hävdade att bara staten kunde 
värna allmänintresset och på lång sikt säkra 
landets skogstillgångar. Lösningen sågs där-
för i starkare lagar, utbildning och resurser 
för att hålla uppsikt på tillståndet i skogen. 

de ambitioner som uttrycktes av den 
första skogskommittén infriades dock inte. 
Nästan ett halvt sekel senare, år 1896, tillsat-
tes en ny skogskommitté. då hade utnytt-
jandet av de svenska skogarna accelererat. 
En strid ström av sågade trävaror flödade 
okontrollerat ut ur landet. 

Samtidigt växte det upp massabruk som 
skapade en marknad också för klent virke.

den bild skogskommittén skapade sig 
av den svenska skogen var alarmerande. 
Avverkningarna översteg vida tillväxten. Som 
det allra största problemet noterade man den 
närmast totala avsaknaden av återväxtåtgär-
der. I sitt betänkande 1899 noterar man att 
”människan är så funtad att den inte beaktar 
möjligheten till vinster som uppkommer först 
efter en, eller flera generationer”.

Kommitténs arbete ledde 1903 till vad 
som brukar kallas Sveriges första skogs-
vårdslag. den som avverkat skog blev nu 
skyldig att återbeskoga området. den stat-
liga myndigheten Skogsstyrelsen inrättades 

med syfte att kontrollera skogsskötseln 
och föra ut budskapen om vikten av att 
bruka skogen långsiktigt. 

Staten investerade också i skoglig 
forskning och utbildning. För att få en 
tillförlitlig bild av tillståndet i skogarna 
inleddes 1913 en försöksverksamhet 
som tio år senare resulterade i Riks-
skogstaxeringen. 

Med det tidiga 1900-talets nya syn 
på skogen som en nationell resurs, 
ansåg man det möjligt att inte bara 
förutse framtiden, utan också ta kon-
troll över den och styra utvecklingen 
i önskvärd riktning. 

Men när dessa höga intentioner mötte 
verkligheten kom de flesta av dem på 
skam. Först ett världskrig, sedan en lång 
lågkonjunktur och därefter ytterligare ett 
världskrig, gjorde att de effektiva skogs-
bruksmetoder man eftersträvat inte 
kunde införas. Skogsbrukarna fortsatte 
att dimensionsavverka och förlita sig på 
att naturen skulle sköta återväxten. 

resultaten av den första riksskogs-
taxeringen som lades fram 1932 visade 
att tillståndet i framförallt de norrländska 
skogarna var uruselt. Sexton år senare 
konstaterade skogsskötselprofessorn 
Manfred Näslund att samma skogar var 
utglesadeoch fyllda med avverkningsres-
ter från tidigare dimensionsavverkningar. 

tiden efter andra världskriget var 
i hela västvärlden en tid av ekonomisk 
tillväxt, rationalisering, mekanisering 
och uppbyggnad av välfärdsfunktioner. 
En rationell och vetenskaplig använd-
ning av naturresurser var en viktig del 
i denna framtidsinriktade ”modernise-
ring” av hela samhället. 

I den rådande tidsandan sågs både 
samhällets och skogens framtider 
som en produkt av den tekniska 
utvecklingen.

Sådana perspektiv är uppenbara också i 
regeringens betänkande 1946 om en ny 

skogsvårdslag. där talades om behovet 
av radikala tekniska förbättringar för 
att trä skulle kunna hävda sig gentemot 
alternativa material. det lågteknologiska 
och arbetsintensiva skogsbruket skulle 
effektiviseras. Skogsarbetare och små-
skogsbrukare skulle ges möjlighet till 
inkomster i nivå med industriarbetarnas. 
Samtidigt förutsåg man en ökad efter-
frågan på skogsprodukter och uttryckte 
oro för att skogsindustrin skulle drabbas 
av råvarubrist. 

En ny skogsvårdslag kom 1948 och 
två år senare beslutade statliga domän-
verket att tidigare dimensionshuggna 
skogar skulle avverkas och nya bestånd 
anläggas i deras ställe. 

I den nya lagens anda infördes också 
ett batteri av åtgärder som syftade till 
att gynna skogens tillväxt: dikning och 
markberedning, senare också gödsling, 
herbicider och den nya snabbväxande 
tallarten Pinus contorta. Åtgärderna sågs 
som investeringar som skulle ge god 
avkastning under många decennier. 

Med denna lag förstärktes också 
Skogsstyrelsens roll för att genomföra 
den nya politiken.   

det dröjde dock inte längre än till 
1962 innan Rachel Carsons bok Tyst vår, 
ruckade tron på tekniska lösningar som 
framtidens frälsare. det blev startpunk-
ten på en debatt som under de följande 
årtiondena blev allt intensivare.

romklubben uttryckte 1972 i sin  
rapport Tillväxtens gränser stark oro 
över den kraftigt ökade efterfrågan på 
naturresurser i världen. Samtidigt star-
tades flera forskningsinstitut inriktade 
på skog och framtid, bland annat IIASA, 
som idag är ledande inom området. 
Också Skogsstyrelsen engagerade sig i 
framtidsstudier och i den statliga utred-
ning som presenterades 1978 förutsåg 
man att behovet av skogsråvara skulle 
överstiga vad som var möjligt att av-
verka i svenska skogar. 

Utifrån denna oro inriktades den nya 

skogsvårdslagen 1979 närmast ensidigt på vir-
kesproduktion med intensivare metoder och ökad 
användning av contorta. Bland annat fanns där krav 
på att skogsägarna skulle avverka lågproduce-
rande skogar. 

Trots att det alltså inte saknades ifrågasättan-
den, präglades hela efterkrigstiden fram till 
cirka 1980 av en stark tro på att skogens fram-
tid låg i ny teknik och effektivare metoder. 
Yaleprofessorn James C. Scott har uttryckt det 
som att ”det var att utnyttja föreställningarna 
om framtiden till att omforma nutiden”. 

År 1985 genomförde Institutet för framtidsstudier 
en tvärvetenskaplig studie av skogen. den kom 
fram till att produktionsintressena måste balan-
seras med de ekologiska och sociala intressena. 
Skogsindustrin kritiserades för att skapa framtids-
bilder som främst gynnade det ekonomiska utfallet 
av dagens skogsbruk. 

Några år senare kom Brundtlandrapporten 
som vidgade begreppet hållbar utveckling till att 
också omfatta miljön. Nästan samtidigt växte sig 

också begreppet biologisk mångfald starkt och 
blev ett effektivt verktyg i debatten om framtidens 
skogsmiljö.   

den skogsvårdslag som kom 1993 är något av 
en kompromiss mellan produktionsmål och miljö-
mål. den anger att skogen är en nationell resurs 
som ska förvaltas så att den ger hög avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 
Med denna lag föddes det som brukar kallas den 
svenska modellen, det vill säga virkesproduk-
tion och hänsyn till biologiska värden på samma 
marker. Samtidigt minskades statens inflytande 
över den direkta skogsskötseln och skogsägarna 
gavs vad som brukar beskrivas som ”frihet under 
ansvar”. 

Idag framstår skogens framtid i en dager som 
är helt annorlunda jämfört med någon gång under 
de senaste 150 åren. dess samhällsbetydelse är 
oomtvistat mycket stor, kanske till och med större 
än någonsin. Men det är inte längre lika givet att 
det är produktionsintressena som ska dominera. 
Var balanspunkten gentemot alla de övriga intres-

sen som också gör anspråk på skogen kommer att 
gå är ännu så länge en tämligen öppen fråga. 

Den stora skillnaden mellan då och nu är att 
framtiden idag ter sig betydligt mer riskfylld, 
osäker och svårare att förutsäga. 

Skogsbruket möter nu ett antal möjliga framtider 
som har med klimatanpassning, energiomställning 
och globalisering att göra. Skogsträden växer 
fortsatt lika långsamt som de alltid gjort, men 
omvärldsförutsättningarna förändras snabbare än 
någon gång under de senaste 150 åren. Flexibilitet 
och motståndskraft mot nya påfrestningar kommer 
därför att vara nyckelfaktorer när den svenska 
skogen ska möta de ännu dimhöljda framtider  
som väntar. 

Artikeln utgår från Erland Måralds och  
Erik Westholms studie (2013)  
Changing Approaches to Forest Futures  
in Sweden, 1850–2010. 

vid mitten av förrförra seklet hade industrialismen tagit fart i sverige och med det ökade  
behovet av råvaror från skogarna. Insikten om att skog måste skötas för att räcka till nådde allt fler.  
Regeringen tillsatte därför år1855 en skogskommitté för att utreda frågan. I sitt Underdåniga betänkande 
året därpå hävdade man att skogarna missköttes på grund av lantbefolkningens okunskap och skogs-
exploatörernas kortsiktiga vinstintressen.  

M
t E x t  L A R S  k L I N g S t R Ö M 

Framtiden  
– en resa från dåtid till nutid

Tiden fram
till 1980-talet 
präglades  
av en stark  
tro på att  
skogens 
framtid låg  
i ny teknik  
och  
effektivare  
metoder.

i riksdagen oroade  
man sig redan på  
1850-talet för skogen  
höll på att förödas.

Flexibilitet är en nyckelfaktor när den  
svenska skogen ska möta de ännu  
dimhöljda framtider som väntar.

så sent som i slutet av 1940-talet 
rapporterades att de norrländ-
ska skogarna var starkt utgle-
sade efter tidigare dimensions-
avverkningar.

Fram till för bara ett kvarts sekel 
sedan präglades skogspolitiken 
ensidigt av en stark tro på teknik 
och effektivare metoder.

närmast okontrollerat  
flöt en strid ström av  
virke ur landet fram  
till början av 1900-talet.

Framtiden i  
backspegeln

Foto: Stockholms stadsmuseum

Foto: Skogsbiblioteket, SLU

Foto: Anders Ekholm, Briljans RM

Foto: Lars klingström
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amarbetet med IIASA ger 
Future Forests fantastiska 
möjligheter att analysera 
hur de stora utvecklingslin-
jerna i världen kommer att 

påverka oss i Sverige, säger forskaren 
Nicklas Forsell, som sedan två år är 
verksam i vid IIASA i Wien. 

Tillsammans med kollegan Eva-
Maria Nordström ingår han i ett 
forskarlag inom Future Forests som 
arbetar med att applicera IIASA:s 
globala modeller på Sverige. Här 
kommer de att samköras med det 
svenska planeringsverktyget Heureka 
(som gör det möjligt att beräkna 
framtida produktion av virke och 
andra ekosystemtjänster). På så sätt 
kopplas de stora trenderna i världen 
ihop med de lokala, och specifikt 
svenska förhållandena.   

iiAsA hAr utvECKlAt ett antal, avan-
cerade modeller som gör det möjligt 
att dra slutsatser om hur framtiden 
kommer att gestalta sig ur globalt 
perspektiv. De beaktar bokstavligen 
alla faktorer: befolkningsutveckling, 
välståndsutveckling, energianvänd-
ning, livsmedelsproduktion, mark-
användning, klimatförändringar, 
internationell handel och marknader 
för skogsprodukter, bioenergi och 
jordbruksprodukter. För att bara 
nämna några.  

– Världen står idag inför oerhört 
komplexa problem, konstaterar 
Nicklas Forssell. De kräver samver-
kan över landsgränserna och även 
mellan politik och vetenskap. De 
kräver också samverkan mellan olika 
vetenskapliga discipliner. Alltså på 
ungefär det sätt som forskningen 
inom Future Forests bedrivs. 

vAd iiAsA gör är Att dela in världen 
i ett stort antal system som alla i 
olika grad hänger ihop med varandra. 
Satsar man i något land på att bygga 
ut sin bioenergiproduktion eller på 

de första tankarna på det som blev IIASA 
föddes redan på 1960-talet. det var en tid då 
det kalla kriget var som allra ”varmast” och 
järnridån skulle dela Europa i ytterligare ett 
kvarts sekel. Men i en otippad glimt av klarsyn 
insåg både västliga och sovjetiska ledare att 
man ändå borde kunna samarbeta i veten-
skapliga frågor. det var så IIASA föddes år 
1972. Att man valde att förlägga forsknings-
centret till Wien var främst ett resultat av  
Österrikes geografiska läge i skärningslinjen 
mellan de båda blocken. 

idag är iiAsA ett av världens ledande 
forskningsinstitut med fokus på tre globala 

utmaningar som intimt hänger samman med 
varandra: Livsmedel/vatten, klimat/energi och 
fattigdom. 

För att koppla samman dessa utmaningar 
arbetar man med scenariemodeller. Bland 
annat en om den framtida landanvändningen. 
Om marken kommer att räcka till för den 
ökade befolkningen och om hur fördelningen 
mellan energi- och matodling kommer att se 
ut under olika förutsättningar. I underlaget till 
scenarierna finns en lång rad olika parametrar 
– klimat, välstånd, nativitet, industriproduktion, 
handel, policyer och politisk utveckling för att 
bara nämna några av dem.

snabbväxande trädslag så får det åter-
verkningar i något annat land. Man 
kan se det som att världen består av 
ett jättepussel med individuella bitar 
som ska fogas samman till en hel-
het. Men till skillnad från ett ”vanligt 
pussel” är bitarnas form inte för evigt 
givna, utan kan enligt rådande för-
utsättningar modifieras för att bättre 
passa i varandra. 

– Det är i den rollen som IIASA 
har sin stora uppgift, att hjälpa länder 
att förstå hur globala förändringar 
kommer påverka just dem, säger 
Nicklas Forsell. Institutet bidrar med 
en typ av kunskap som både ger en 
bild av helheten och samtidigt un-
derlag för lokala beslut för att kunna 
anpassa sig inför framtiden.  

EvA-MAriA nordströM konstaterar 
att världen idag är ”global” på ett helt 
annat sätt än tidigare.  

– Det gör det helt nödvändigt att 
försöka förstå de mekanismer som styr 
den och vilken påverkan det kan få på 
den svenska skogssektorn. 

När Future Forests nu samarbe-
tar med IIASA är ett av målen att 
undersöka hur alternativa nationella 
strategier kan påverka skogens eko-
systemtjänster. Det handlar alltså inte 
bara om virkesproduktion utan också 
om biologisk mångfald, rent vatten 
och kolbalans. Ett annat mål är att 

koppla ihop den svenska skogssektorn 
med de stora, globala trenderna. 

– Vi arbetar just nu med att kali-
brera modellerna med varandra och 
skapa scenarier som är relevanta för 
oss i Sverige, fortsätter Eva-Maria 
Nordström. Dessa scenarier kommer 
sedan att kunna användas för att visa 
hur de internationella trenderna kom-
mer att påverka den svenska skogssek-
torn – och även ge vägledning för att 
anpassa den.

systEMAnAlysEr oCh sCEnAriEr av 
den typ som IIASA arbetar med är 
särskilt lämpliga att applicera på en så 
långsiktig verksamhet som skogsbruk. 

– Med de långa ledtider det rör sig 
om i skogen påverkas skogsnäringen 
av dagens beslut i bortåt ett sekel, 
konstaterar Nicklas Forsell. Det säger 
sig därför självt att svenska skogs-
brukare är i stort behov av så säkra 
prognoser om framtiden som möjligt 
för att kunna välja rätt inriktning idag.

– Klimatutvecklingen, IT-tekniken 
och ett ökande behov av alternativ 
till de fossila energislagen har stökat 
om det ordentligt på en marknad 
som tidigare var tämligen förutsägbar, 
avslutar Nicklas Forsell. Om något år 
räknar vi med att kunna presentera 
scenarier för svenskt skogsbruk som 
bygger på IIASA-modellerna.  

S
nicklas Forsell    
leder en grupp som 
arbetar med skogsmo-
dellering vid IIASA:s 
ESM-program. Han 
doktorerade 2009 i 
skoglig ekonomi vid 
SLU och har tidigare 
varit verksam INRA i 
Toulouse samt Mines 
ParisTech i Nice.

Eva-Maria nordström   
forskar inom ämnet 
skoglig planering vid 
Institutionen för skog-
lig resurshushållning 
vid SLU. Hon arbetar nu 
i Future Forests inom 
ramen för samarbets-
projektet med IIASA. 
Hon doktorerade 2010 
i skogshushållning vid 
SLU och var 2012-2013 
postdoktor vid IIASA. 

vad kommer Eu:s klimatmål att betyda för den svenska skogen? Eller en samordnad  
skogspolitik inom unionen? Och vilka trädslag kommer att efterfrågas i framtiden? 
Frågorna är än så länge fler än svaren, men förutsättningarna för bättre kunskaper om framtiden  
ökar när Future Forests nu samarbetar med det internationella forskningsinstitutet IIASA i Wien. 

på det gamla kungliga sommarslottet i laxenburg utanför Wien löper tusentals trådar  
om tillståndet i världen samman. det internationella forsknings- och analysinstitutet IIASA engagerar  
nästan 300 forskare från ett fyrtiotal länder. Här omvandlas det gigantiska inflödet av uppgifter  
till framtidsscenarier som underlag för politiska beslut. 

bättre underlag  
för långsiktiga beslut om skogen

arbetar med de stora  
frågorna i världen

iiAsA – International 
Institute for Applied 
Systems Analysis – 
är ett internationellt 
vetenskapligt institut 
med säte i Wien som 
bedriver forskning om 
problem och utmaningar 
som är för stora eller för 
komplexa för att lösas av 
enskilda länder eller av 
enskilda discipliner. 

verksam-
heten bedrivs 
tvärvetenskap-
ligt och samlar 
bortåt 300 
forskare från ett 
stort antal län-
der och olika 
vetenskapliga 
discipliner. 

iiAsA arbetar 
brett med alla 
typer av resurs-
frågor men med 
tyngdpunkt på 
de som framgår 
av illustrationen 
ovan till höger. 

Finansiering. 
IIASA finansieras 
till stor del genom 
anslag från de 
idag 21 medlems-
länderna, men 
också via speci-
fika anslag till de 
olika projekten.

Mottagare av IIASA:s 
forskningsrapporter är 
främst internationella 
samarbetsorgan som FN 
och EU, samt ledande forsk-
ningstidskrifter som Nature, 
Science, och PNAS. IIASA 
har ett nära samarbete med 
FN:s klimatpanel IPCC, 
samt med organisationer 
som WWF, OECd, och FAO.

högt anseende. IIASA rankas högt 
för sin forskning. Under de senaste 20 
åren har två IIASA-forskare tilldelats 
Nobels ekonomipris och en forskare 
kemipriset. År 2012 rankades IIASA 
som en av Europas mest inflytelserika 
tankesmedjor av ICCg (Internatio-
nal Center for Climate governance) 
och  2007 delades Nobels fredspris 
mellan en grupp IIASA-forskare och 
amerikanen Al gore för deras insatser 
att tydliggöra klimatförändringen. 

A v  L A R S  k L I N g S t R Ö M 
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Heureka används också av 
naturvårdsforskarna inom Future 
Forests när de gör framskrivningar 
och studerar förutsättningarna  
för den biologiska mångfalden  
i framtiden. 

systEMEt Används idAg av så  
gott som alla de stora skogsbolagen 
och även av många mindre. Där  
är bland annat möjligheterna att 
skapa jämna virkesflöden ett tungt 
motiv. Inte minst också systemets 
förmåga att förutse mängden död 
ved i både enskilda skogsbestånd 
och över större områden. 

Också flera kommuner har 
insett dess möjligheter. 

– Kommunägda skogar används 
ju ofta för fritidsändamål och med 
Heurekas hjälp går det att hitta  
balanspunkter mellan virkesintäk-
ter och öppenhet, andelen lövträd  
i skogen och allmän trevlighet, 
säger Karin Öhman.

hEurEK AsystEMEt hAr varit igång 
några år och utvecklas fortlöpande. 

– Det har också mött stor  
internationell uppmärksamhet, 
säger Tomas Lämås. Något liknande 
finns inte i hela världen. Just nu 
jobbar en kanadensare här i Umeå 
med att addera artspecifika habitat 
till övriga parametrar. Det kan till 
exempel handla om att ”säja åt” 
systemet att ge anvisningar om hur 
skogen ska skötas för att det kon-
tinuerligt ska finnas en viss mängd 
skog som lämpar sig för järpe.  
För inte så länge sedan hade vi sagt  
att det är omöjligt att ens tänka  
i sådana banor – men idag börjar 
det bli verklighet.  

vilket ju alltid ansetts omöjligt. 
Men i Heureka går det faktiskt att 
få vägledning också i jämförelsen 
mellan helt olika storheter.

Denna förmåga gör det till 
exempel möjligt att beräkna utfal-
let av hyggesfritt skogsbruk och 
trakthyggesbruk både i form av 
pengar och av naturvärden. Eller 
vad en ökad andel lövträd kan ge 
för intäkt i form av biologisk nyt-
ta. Möjligheterna är många, men 
fortfarande finns begränsningar 
på grund av att kunskaperna ännu 
inte är fullständiga om hur olika 
skogliga åtgärder påverkar biolo-
gisk mångfald och rekreation.

– Heureka är ett beslutsstöd 
som ständigt utvecklas, fortsät-
ter Karin Öhman. Systemet kan 
redan nu visa på alternativ och på 
möjliga konsekvenser av dem samt 
– inte minst – rangordna de olika 
alternativen utifrån skogsägarens 
målbild. Förstås är det fortfarande 
skogsägaren som fattar besluten. 
Men han/hon får en tydligare bild 
av vad de resulterar i.

hEurEK A K An oCKså bidrA till 
att minska laddningen i många av 
de konflikter som så länge präglat 
skogsbrukets relationer med 
allmänhet och miljöorganisationer, 
tror Tomas Lämås. 

– Trenden idag är ju att göra 
fler delaktiga i den skogliga 
planeringsprocessen. Heureka är 
till sin natur också ett pedagogiskt 
instrument. Med några knapp-
tryckningar kan man förflytta sig 
in i framtiden och visa hur skogen 
kommer att utvecklas enligt olika 
skötselalternativ.

tomas lämås  är 
forskare vid insti-
tutionen för skoglig 
resurshushållning 
vid slu. 
han tog initiativ till 
heureka och var 
dess programchef 
under åtta år. idag 
arbetar han bland 
annat med att 
utveckla nya funk-
tioner i systemet.

Karin öhman är 
forskare vid insti-
tutionen för skoglig 
resurshushållning 
vid slu. 
hennes forskning 
är inriktad på att 
utveckla besluts-
stöd till skogs-
ägare som har att 
hantera komplexa 
avvägningar mellan 
virkes/biobränsle-
produktion, biolo-
gisk mångfald och 
upplevelsevärden. 

Intresserad av 
heureka?

heurekas fyra 
komponenter

Heureka är tillgängligt via Internet. det 
kostar ingenting att utnyttja systemet, men 
för att utnyttja dess potential krävs en viss 
datorvana. 

det finns flera företag och organisatio-
ner som erbjuder privata skogsägare och 
företag Heureka-systemet på konsultbasis. 

Läs mer och kontakt:  
www.slu.se/heureka

standWise
Planering på beståndsnivå. Analyserar 
bland annat tillväxt, virkes- och biobräns-
leproduktion, kollagring, ekonomi, natur-
hänsyn i form av död ved, grova träd och 
andel lövträd i skogen.

planWise
Planering på fastighetsnivå. Hanterar 
virkes- och biobränsleproduktion, eko-
nomi samt vissa miljö-, naturvårds- och 
rekreationsaspekter. 

kan också användas för älgskötsel-
områden och för att studera vattenfrågor 
i skogen.

regWise
Simulerar skogens utveckling över 
regioner, till exempel län i sekellånga 
perspektiv. Hanterar flera produktions-, 
miljö- och rekreationsaspekter. 

planEval
Ett systematiskt sätt att rangordna och 
utvärdera planer, alternativ och scena-
rier. Ett stöd för beslutsfattare som måste 
göra avvägningar mellan olika, och inte 
sällan motstående värden och ekosys-
temtjänster. 

eureka skiljer sig därmed 
markant från tidigare plane-
ringssystem som enbart beaktat 
virkesproduktion, säger Tomas 
Lämås, som är programchef för 

Skogliga hållbarhetsanalyser vid SLU. Han 
har arbetat med Heureka ända sedan starten 
i början av 2000-talet och kan nu notera 
att allt fler skogsägare och organisationer 
utnyttjar dess möjligheter. 

Heureka skiljer sig också från traditio-
nella skogsbruksplaner, som främst anger när 
olika åtgärder ska utföras – men som inte 
kan ge besked om vad de resulterar i. Vilket 
alltså Heureka kan.

vi tAr dEt Från börjAn: Heureka använder 
sig av ett dussintal modeller för att beskriva 
skogen och dess utveckling. Dessa bygger 
i sin tur på en astronomisk mängd indata i 

form av uppgifter från riksskogstaxeringens 
statistik samt från data från de flera hundra 
försöksytor i hela landet som SLU fortlö-
pande följt under i många fall ett helt sekel.

Det gör att forskarna nu inte bara förfo-
gar över basfakta om de olika trädarter och 
marktyper som de svenska skogarna består 
av, utan också om hur skogen reagerar på 
olika typer av åtgärder. Det är ingen över-
drift att säga att denna mängd fakta är milt 
sagt gigantisk – och helt omöjlig att hantera 
utan den stora datorkraft som Heureka 
utgör.  

– Vi sammanför avancerad matematik 
med IT och applicerar det på den mångfa-
cetterade verklighet som heter skog, säger 
Tomas Lämås. Vi gör det stegvis och tillför 
den ena funktionen efter den andra vartefter 
vi upptäcker möjligheterna – och löser de 
problem som vi inte oväntat också stöter på.   

utgångspunKtEn i hEurEKA är de olika 
mål som alla skogsägare – stora som små 
– har med sina skogar. Och som skiljer sig 
starkt mellan olika skogsägare. Fram till  
mitten av 1990-talet var det främst hög  
virkesproduktion som gällde. Sedan skogs-
vårdslagen förändrats handlar det idag också 
om naturvärden och i ökande grad även 
upplevelsevärden. Utmaningen är att finna 
en så bra mix som möjligt mellan dessa 
olika, och ofta motstridiga mål.  

KArin öhMAn, är biträdande programchef 
för Skogliga hållbarhetsanalyser vid SLU 
och arbetar just med avvägningar mellan 
olika mål. Hon berättar att det till exempel 
går att göra jämförelser mellan olika eko-
systemtjänster. 

– Ja, det kan ibland förefalla som att 
jämföra äpplen och päron med varandra, 

H

sätt hög virkesproduktion främst. Eller bevarad artmångfald. Eller skog som bara är trevlig 
att vistas i. Fast kanske vanligast; hitta en bra balans mellan dessa tre egenskaper. Planeringssystemet 
Heureka visar på alternativen och vad de ger för resultat i framtiden – inte bara ekonomiskt.

heureka ger skogsägaren 
vägledning om framtiden

t E x t  o C h  F o t o  L A R S  k L I N g S t R Ö M 
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– Visst saknade vi våra pärmar 
i början, men när vi nu ser vad 
det här programmet kan, så är 
det ingen tvekan om att det var 
ett riktigt beslut, säger Göran 
Carlsson, ordförande i Åkerbo 
Häradsallmänning, med 1 500 
hektar produktiv skog norr om 
sjön Roxen. 

Jan Persson, chef för Härads-
marken som förvaltar 25 000 
hektar skog, såg tidigt fördelarna 
med Heureka. 

– Här på Åkerbo, liksom på 
många andra håll, är åldersklass-

fördelningen ojämn, bland annat 
är andelen gammal skog hög. Vår 
ambition är att rätta till denna 
skevhet för att skapa en jämnare 
avkastning. 

– Vi är extremt långsiktiga, 
säger Göran Carlsson. Vår allmän-
ning har varit värdefull för sina 
ägare i nästan tusen år – och vi 
vill förstås att den ska bestå lika 
länge framåt. Då kan man inte 
bara ha gammal skog.

– Heurekas styrka är att man 
kan laborera med olika strate- 
gier – och direkt få besked om 

utfallet, säger Jan Persson. Med  
ett underlag i form av laserskan-
nade skogar och detta planerings-
instrument kan vi ta besluten om 
framtiden med större säkerhet än 
någonsin.  

Förvaltningsbola-
get Häradsmarken, 
som förvaltar tolv 
häradsallmänningar 
i Östergötland har 
helt övergett de 
traditionella skogs-
bruksplanerna till 
förmån för Heureka. 

Allmänningarna som ligger i framkant 

göran Carlsson och jan persson.
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– Ingen i gruppen hade tidigare varit 
med om något liknande, fortsätter hon. 
Men redan vid första mötet kände vi att 
det här är en spännande arbetsform. 
Under det andra mötet kom vi loss  
ordentligt och enades om en bild av 
hur det bör se ut i framtidens skog  
som alla kunde ställa sig bakom. 

I FOI:s arbetssätt ligger att det inte 
finns några restriktioner överhuvud-
taget.

– Nej, det är en av grundförutsätt-
ningarna att det man kommer fram  
till inte ens behöver vara realistiskt. 

Vad man är ute efter är att grupperna 
helt enkelt ska komma fram till hur 
man vill att skogen ska se ut. 

Linda Berglund anser det vara en 
styrka att arbetet leds av just FOI  
som inte har någon som helst kopp-
ling till skogsbruket. 

– det var en uppfattning som  
delades av alla i gruppen och för-
modligen en av anledningarna till  
att våra diskussioner blev så öppna 
och – roliga. Jag ser verkligen fram 
mot de resultat av arbetet som  
kommer så småningom.

gruppen Naturvård och miljö var först ut och genomförde  
sina båda arbetsmöten i april. 
– Intressant, spännande och roligt, kommenterar Linda Berglund,  
som arbetar med skogspolitiska frågor vid WWF. 

Spännande arbetssätt

tt skogen har många intressen-
ter är sedan länge ett välkänt 
faktum. Debatten om skog och 
skogsbruk har varit intensiv 
och visar inga tecken på att 

falna. Tvärtom. I takt med att skogar som 
är så gamla att de fått naturskogskaraktär 
nu avverkas skärps motsättningarna. Till 
detta ska läggas det ökande intresset i hela 
Europa för biologiska råvaror – i synnerhet 
bioenergi – som ytterligare kan öka trycket 
på de svenska skogarna. 

– Future Forests föddes just på grund  
av att skogen har så många intressenter som 
från olika utgångspunkter ”drar” i den åt 
olika håll, säger Annika Nordin, som leder 
programmet. 

syFtEt MEd dEt nu inlEddA projektet är 
att lyfta frågan från den nuvarande nivån, 
där debatten huvudsakligen förs via media. 
Istället får fyra huvudintressenter möjlig-
het att på ett strukturerat sätt formulera 
sina respektive visioner av den skogliga 
framtiden. 

– Den metod vi ska använda oss av kallas 
backcasting vilket låter konstigare än det är. 
Det är en väl beprövad metod för att be-
skriva önskvärda framtider och utifrån dessa 
visioner hitta vägarna som leder till dem.  
Vi har tagit hjälp av FOI (Totalförsvarets 
Forskningsinstitut) som har lång erfarenhet 
av att jobba på det här sättet. 

dEt är FyrA rElAtivt hoMogEnA intres-
sentgrupper som var för sig och under 
ledning av forskare träffas vid två tillfällen. 
Första gången får deltagarna var och en 
lägga fram sina egna ideer, andra gången 
diskuterar man de framtidsbilder som 
forskarna skapat. När alla intressentgruppers 
framtidsbilder är färdiga tar forskarna vid 
och analyserar vad som skiljer och vad som 
förenar de olika gruppernas bilder.

Annika Carlsson-Kanyama är forsk-
ningschef vid FOI och ansvarig för arbetet. 

– Jag brukar säga åt deltagarna att de 

grupp och samtidigt också låta 
grupperna få analysera möjliga 
vägar för att nå den framtid man 
vill ska bli verklig. 

– Resultaten kommer att 
presenteras i en vetenskaplig  
rapport, säger Annika Nordin.  
Vår förhoppning är att vi med 
det här arbetssättet ska få en 
bättre kunskap om var de knutar 
som under så lång tid präglat 
debatten om skogen sitter. Och 
förstås att det ska bidra till att 
minska polariseringen så att 
intressenterna så småningom 
ska nalkas varandra och kunna 
dra nytta av varandras respektive 
kunskaper och erfarenheter.  

inte ska bry sig om hur det ser ut 
idag. Att de ska frigöra sina tankar 
och koncentrera på hur de verkli-
gen vill att det ska se ut i framtiden. 
Inte tänka på om det ens är möjligt. 
Det är visionen vi vill vaska fram 
för att på så sätt komma fram till 
kärnan i deras ställningstaganden. 

Annika Carlsson-Kanyama 
vidimerar också med erfarenhet från 
andra projekt att grupperna många 
gånger kommer närmare varandra. 

– Man får ju ta del av både tan-
kar och drömmar som annars inte 
kommer fram. 

hon poängtErAr samtidigt att 
syftet inte är att grupperna ska bli 
överens. 

–  Vi vill mejsla fram de önsk-
värda framtiderna för respektive 

A
– vi har många års 
goda erfarenheter av 
att arbeta med den här 
metoden. inte minst 
brukar deltagarna 
uppskatta att under 
strukturerade och 
”neutrala” former 
diskutera sina hjärte-
frågor, säger Annika 
Carlsson-Kanyama vid 
totalförsvarets Forsk-
ningsinstitut (Foi), 
som leder projektet.  

linda berglund,  
WWF.

rubrikens fråga sammanfattar de senaste årtiondenas spänningar mellan  
skogens olika intressenter – som var och en anser sig har rätt att besvara den. 
det får de göra nu – inom ramen för en Future Forests-studie med syfte att förstå  
och beskriva vad man ser som önskvärda framtider för den svenska skogen. 

Vad ska vi ha skogen  
till i framtiden?

t E x t  L A R S  k L I N g S t R Ö M   i l l u s t r A t i o n  C H A R L O t t A  C A R L q V I S t

skogsbruk
 LRF Skogsägarna
 Sveaskog 
 SCA
 Bergvik skog
 Stora Enso
 Holmen
 Preem
 Neova AB
 Svebio
 Skogsindustrierna
 Skogsstyrelsen
 Energimyndigheten
 Föreningen Spillkråkan

samiska verksamheter 
 Svenska Samernas Riksförbund
 Renägarförbundet
 Riksorganisationen Same Ätnam 
 Saminourra 
 Sametinget 

naturvård och miljö 
 Naturskyddsföreningen
 WWF
 Jordens Vänner
 Fältbiologerna
 Framtidsjorden
 global Rättvisa Nu
 klimataktion
 Länsstyrelsen Norrbotten
 Länsstyrelsen kronoberg
 Naturvårdsverket

rekreation och  
lokalutveckling 

 Hushållningssällskapet 
 Hela Sverige ska leva
 Sveriges Hembygdsförbund 
 Sportfiskarna
 Svenska Jägarförbundet 
 Jägarnas Riksförbund
 Friluftsfrämjandet
 Svenska Orienteringsförbundet 
 Svenska Ekoturismföreningen 

Fyra grupper –  
fyra visioner om 
framtidens skog
Fyra grupper bestående av 
företag, myndigheter och  
organisationer med liknande 
eller tangerande intressen i  
skogen diskuterar inbördes  
och under kvalificerad ledning 
hur de önskar att skogen ska 
se ut och utnyttjas i framtiden. 
I höst kommer en vetenskap-
lig rapport som visar vad  
som skiljer – eller förenar –  
de olika gruppernas syn.

likt Erk och Maja i gustaf Frödings dikt äktenskapsfrågan  
får nu fyra skogliga intressentgrupper chansen att på ett strukturerat  
sätt tala om hur de vill att framtidens skogar ska utnyttjas. syftet är att  
fastställa vad som skiljer mellan deras respektive framtidsbilder –  
och var det finns gemensamma uppfattningar.
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I 
nte bara en gång, utan två gånger, 
gick förödande stormar fram över 
Sydsverige på 00-talet. Gudrun, 
2005, är den värsta storm vi kän-
ner till i Sverige. Hela 75 miljoner 

kubikmeter skog blåste ned – en hel års-
avverkning på nationell nivå, i Kronbergs 
län nästan en femtedel av all skog. Två år 
senare kom Per, också den kraftig, men 
med ”bara” mellan 15 och 20 miljoner 
kubikmeter på sitt samvete. 

För de skogsägare som drabbades var 
det tragedier av stora mått. Många mådde 
rejält dåligt. Fastigheter som ägts i gene-
rationer föröddes över en natt. Det som 
varit en ekonomisk trygghet för fram-
tiden förminskades eller försvann. 

Efter ett mödosamt och kostsamt 
uppröjningsarbete stod man inför att 
börja om, sätta nya plantor och hoppas 
att marken om en mansålder åter skulle 
kunna bära en värdefull skog. 

dEt tAlAdEs vid dEn här tidEn ofta  
i ordalag som ”aldrig mera gran”. Kli-
matforskarna förutsåg kortare perioder 

med tjälad mark – eller inga alls – vilket 
gör granar ännu känsligare för kraftiga 
vinterstormar. Skogsstyrelsen rådde de 
stormdrabbade skogsägarna att istället sätta 
lövträd som är betydligt stormtåligare.  

Men så blev det alltså inte. 
– I vår studie konstaterar vi att det  

å ena sidan fanns rätt gott om tid att 
fundera inför beslutet, säger Rolf Lid-
skog. Inte förrän året efter började det 
bli aktuellt att plantera ny skog i den 
nedblåstas ställe. Å andra sidan var det  
en turbulent tid och de flesta hade fullt 
upp med att få sina skogar uppröjda. 

hAn KonstAtErAr sAMtidigt Att  
beslutet att åter satsa på gran var ratio-
nellt utifrån de drabbade skogsägarnas 
situation. Trots att Skogsstyrelsen kraft-
fullt argumenterade för lövträd. 

– Även om det utgick högre bidrag 
för att plantera löv (för att täcka vissa 
kostnader, till exempel stängsel för att 
skydda mot viltbetning) så är det mer 
tidskrävande att sköta lövträd. Och i  
perspektiv av att de drabbade skogs-

ägarna redan befann sig i en pressad 
situation, framstod valet av gran därför 
som gynnsammare. 

rolF lidsKog KonstAtErAr oCKså 
att det fanns en osäkerhet om hur stor 
risken för ytterligare stormfällningar 
egentligen var. 

– Signalerna i media om vad kli-
matförändringen kommer att innebära 
var inte entydiga, och för den enskilde 
var det svårt, för att inte säga omöjligt, 
att bilda sig en egen uppfattning om 
riskerna. Och några särskilt påtagliga 
effekter av ett varmare klimat var ju inte 
märkbara, utan man måste förlita sig på 
klimatexperternas utsagor. Klimatfrågan 
framstod därför som tämligen abstrakt 
och därmed svår att förhålla sig till.  

I studien framkom också att en starkt 
bidragande orsak till att åter satsa på gran 
var den tveksamhet man kände för att 
ge sig in på något man inte hade några 
erfarenheter av. 

– Gran hade man i många fall odlat 
i generationer. Lövskogsskötsel var helt 

nytt för de flesta. Det var i det läget naturligt att 
välja det man var förtrogen med. 

Inte heller vågade man ta till sig råden från 
Skogsstyrelsen. Bland annat därför att många 
hade upplevt att budskapen från myndigheten 
hade växlat genom åren. Flera vidimerade 
också att man kunde få olika besked från 
olika experter, vilket i sin tur förstärkte tron 
på det beprövade. Till detta kan också läggas 
osäkerheten om det verkligen skulle finnas 
en marknad för lövvirke. I generationer har 
svenskt skogsbruk varit inriktat på barrträd  
och man visste att de efterfrågades. Det fram-
stod därför för de flesta som ett vågspel att 
satsa på lövskogsodling där man inte riktigt 
visste om man skulle få ett tillräckligt bra pris 
när det var dags att avverka.  

MAn snEglAdE oCKså på vad andra skogsägare 
gjorde för trädslagsval: Om andra valde gran 
så talade det för att det var vettigt och skulle 
det visa sig vara fel var man flera i samma båt. 
Detta vägde tyngre än att riskera stå ensam 
med ett felaktigt val. 

– Att åter plantera stormkänslig gran var 
därför ett rationellt beslut för de flesta skogs-

ägare, konstaterar Rolf Lidskog. Alternativet 
framstod ju som mer kostsamt och riskfyllt. 
Med dessutom stor osäkerhet om både skötsel 
och framtida marknad vägde lövskogsskötseln 
lätt i jämförelse med traditionell granodling. 
Trots dess påtalade risker. 

studiEn visAr på betydelsen av att förstå  
mekanismerna bakom beslut av den här 
typen, menar Rolf Lidskog. Att anta metoder 
som avviker från de erfarenhetsgrundade ses 
som riskabelt, inte minst om man befinner 
sig i en utsatt situation. Skogsstyrelsens råd 
uppfattades därför som ett risktagande av 
skogsägarna. De skulle ju tvingas överge sitt 
sätt att tänka och istället anamma något de 
inte visste så mycket om. 

– En annan slutsats är att man inte bör  
förvänta sig att en katastrof som Gudrun  
omedelbart leder till beslut om att ändra  
inriktning mot något som i längre perspek- 
tiv framstår som säkrare. 

Det finns helt enkelt inte någon enkel 
koppling mellan katastrofer, erfarenheter  
och förändring. 

rolf lidskog, 
är professor i 
sociologi vid 
Örebro univer-
sitet. En central 
fråga för hans 
forskning är 
expertisens och 
kunskapens 
betydelse. Hur 
aktörer hante-
rar risker, där 
omvärlden stäl-
ler höga krav 
på säkerhet 
samtidigt som 
vetenskapen 
inte kan lämna 
några säkra 
garantier. 

Allt talade för annat än 
gran. Ändå planterade 95 
procent av de stormdrabbade 
skogsägarna just gran.
– det kan förefalla konstigt, 
men ur den enskildes per-
spektiv var det ett logiskt 
beslut, säger sociologiprofes-
sorn Rolf Lidskog. När valet 
står mellan beprövat och 
okänt tenderar man att välja 
det man är förtrogen med. 

’’Logiskt med nya granskogar  
i de fallnas ställe’’

snart tio år efter stormen gudrun:

t E x t  o C h  F o t o  

L A R S  k L I N g S t R Ö M 

svårt att  
fatta beslut 
under  
osäkerhet

rolf lidskog blev själv förvånad 
över att skogsägarna planterade 
samma stormkänsliga trädslag som 
just fallit för gudrun och Per. 

– Men i skogen handlar det om 
väldigt långa perspektiv, ofta en 
mansålder. det påminner i så måtto 
om det pensionsval som vi svenskar 
förväntas göra och som så många 
våndas över. Hur ska man idag kunna 
bedöma vad som kommer att gälla i 
en avlägsen framtid?

han konstaterar också att den 
beslutsmodell som sedan årtusenden 
utvecklats i agrara sammanhang byg-
ger på förutsägbarhet. Man odlar och 
beroende på vädret vet man ungefär 
vad utfallet kommer att bli. det är en 
bra och robust modell som fungerar 
utmärkt – så länge inte förutsättning-
arna snabbt ändras, så som de nu ser 
ut att göra på grund av klimatet. Men 
eftersom klimatfrågan fortfarande är 
abstrakt och det kommer olika signa-
ler om dess effekter, tenderar man att 
välja det man är förtrogen med. 

– detta är ett välkänt fenomen i all 
katastrofforskning, säger Rolf Lidskog. 
Sällan sker några radikala förändring-
ar efter en katastrof. Vi människor är 
så starkt präglade av våra erfarenhe-
ter att vi inte kan bortse från dem. 

– För en myndighet, som i det här 
fallet Skogsstyrelsen, är det lätt att 
ge sakligt grundade råd. Men som 
individer tar vi ofta till oss bara sådant 
som ligger i linje med vår egen upp-
fattning. till exempel kör vi på med 
våra bilar, trots att vi vet att det skadar 
både miljö och klimat. Sådana tankar 
väljer vi bort med motiv som att ”så 
lite jag kör spelar det väl ingen roll 
och förresten kan vi inte vara säkra 
på att det är som experterna säger”. 
knappast rationellt, men typiskt 
mänskligt. 

– Med det här exemplet visar vi 
hur viktigt det är att vi lär oss mer 
om beslutsfattande under osäkerhet, 
avslutar Rolf Lidskog. det är här som 
forskningsprogrammet Future Forests 
har sin kanske viktigaste uppgift. 

– Frågan om trädslagsval 
efter gudrun och Per är 
intressant ur ett sociolo-
giskt perspektiv, säger Rolf 
Lidskog. den är ett exempel 
på hur svårt det är att fatta 
beslut när förutsättningarna 
är oklara. 

stormarna gudrun och per 
fällde sammanlagt mer 
än en årsavverkning skog 
i sverige – nästan enbart 
gran. Men trots riskerna 
med detta trädslag återbe-
skogades markerna så gott 
som uteslutande med gran. 

Den studie som professor Rolf Lidskog redogör för har han gjort 
tillsammans med forskarkollegan Daniel Sjödin, vid Sociologiska 
institutionen, Örebro universitet. den fullständiga studien publiceras 
på den vetenskapliga sajten scandinavian journal of Forest research 
under titeln: Why do forest owners fail to heed warnings? Conflicting 
risk evaluations made by the Swedish Forest Agency and forest owners.

www.tandfonline.com  
(studien hittas enklast genom att söka på dess titel)

Mer om  
studien! 



20 SkOg & FRAMtId SkOg & FRAMtId 21

et har länge pågått en 
debatt i Sverige om 
vilken typ av skog som 
ger den största klimat-
nyttan. De som lyft 

fram den obrukade skogen har sett 
på dess förmåga att lagra kol i både 
träden och marken. Inte minst har 
man också noterat att nyupptagna 
hyggen läcker koldioxid.

– Båda argumenten är sanna, 
men vad man ”glömt” är att sätta in 
skogen i ett större sammanhang, den 
är inte bara ett kollager utan också 
en förnybar råvarukälla, säger Tomas 
Lundmark.

dEt ForsKArtEAM inoM Future 
Forests som nu analyserat frågan har 
gjort det på bredast möjliga sätt.

– Vi har tittat på den svenska 
skogen ur helhetsperspektiv och 

framförallt också beräknat de substi-
tutionseffekter som uppstår när man 
använder skogsråvaror istället för fossil 
energi och energikrävande byggmate-
rial som betong och aluminium.

Genom att bruka skogen aktivt och 
utnyttja dess substitutionsförmåga gör 
den störst klimatnytta på sikt. För varje 
skördad skogskubikmeter i Sverige 
minskas eller undviks utsläpp till atmo-
sfären med cirka 470 kg koldioxid. Hän-
syn har då också tagits till alla utsläpp 
från skogsbruket och skogsindustrin.

studiEn visAr Att MErpArtEn av sko-
gens klimatnytta sker utanför Sveriges 
gränser, beroende på den höga andelen 
skogsprodukter som exporteras.

– Det har givetvis ingen betydelse  
i sammanhanget, noterar Tomas Lund-
mark. Klimatet är ju i högsta grad en 
global fråga men jag tror inte att särskilt 

många är medvetna om den stora  
klimatnytta som svenska skogar gör  
i andra länder.

En intrEssAnt slutsAts är att sko-
gens klimatnytta kan ökas ytterligare.  
I studien har forskarna analyserat olika 
skogsbruksscenarier för det kommande 
seklet. Ett av dem beskriver vad som 
händer om man sköter skogen med 
samma intensitet som idag, men ökar 
uttagen av grenar och toppar från  
nuvarande cirka 15 procent till cirka  
35 procent. Ett annat är ett inten-
sivskogsscenario där tillväxten ökas 
med hela 50 procent. I ett sådant läge 
minskar utsläppen av koldioxid med 
cirka 720 kilo för varje extra avverkad 
kubikmeter. Den högre klimatnyttan 
beror på att forskarna antagit att den 
tillkommande råvaran främst används 
som biobränsle eller konstruktionsvirke.

toMAs lundMArK är doCK tveksam till 
att intensivskogsscenariet är realistiskt att 
nå i praktiken, men att det ger en bild av 
vad skogen kan prestera om politikerna 
verkligen vill prioritera klimatfrågan.

– Om vi fortsättningsvis sköter de 
svenska skogarna på ungefär samma sätt 
som idag, innebär det cirka 60 miljoner 
ton lägre utsläpp av koldioxid varje år 
än vad de annars kunde vara i framti-
den. Det är ungefär lika mycket som 
dagens nettoutsläpp av koldioxid från 
det svenska samhället, vilket tydligt visar 
skogens stora klimatnytta. Med intensiv-
skogsbruk skulle utsläppen av koldioxid 
minska med ytterligare cirka 40 miljoner 
ton jämfört med dagens nivå, förutsatt 
att den ökade tillgången av råvara verk-
ligen leder till substitution och inte ger 
upphov till ökad konsumtion. 

ForsK ArnA AnAlysErAdE oCKså vad som 
skulle hända om man lämnar skogen för  
fri utveckling istället för att bruka den.  
De konstaterar att det på kort sikt kan 
uppfattas som klimatsmart att lagra in kol 
i de växande träden. Men förr eller senare 
kommer skogen till en punkt där både  
tillväxten och upptagen av koldioxid  
minskar och istället naturens nedbrytande 
krafter sätter in. Upptag och avgång av  
koldioxid balanserar då varandra och  
skogen förvandlas från en nettoupptagare  
av koldioxid till ett statiskt kolförråd.

– bAKsidAn MEd Ett sådAnt synsätt är  
att man då helt går miste om substitu-
tionseffekten, säger Tomas Lundmark. 
Planeringssystemet Heureka håller på att 
utvecklas för att vi ska kunna ge bättre  
svar än idag i sådana här frågor. Bland  
annat om hur länge det kan vara effek-
tivare att lagra in kol i skogen.  

d
tomas lundmark    
Professor i skogs-
skötsel vid Institu-
tionen för skogens 
ekologi och skötsel, 
SLU.  

den studie som nyligen  
publicerats av den vetenskap-
liga tidskriften Forests visar 
tydligt att brukade skogar gör 
större klimatnytta än obrukade. 
– den brukade skogens största 
klimatförtjänst är dess förmåga 
att ge råvaror som både kan  
ersätta fossila energislag och 
fossilbaserade produkter, 
säger professor tomas Lund-
mark, en av forskarna bakom 
studien.  

Mycket talar för att den brukade 
skogen ger störst klimatnytta

A v  L A R S  k L I N g S t R Ö M 

Brukad skog Obrukad skog

Faktorer som ingår i studien: 
 kolförråd i träd och skogsmark
 kolförråd i långlivade träprodukter 
 Utsläpp av fossil koldioxid i skogsbruket, alla   

 transporter samt vid tillverkning av massa,  
 papper  och trävaror

 Substitution genom att produkter från skogen   
 ersätter energikrävande material som betong  
 och aluminium

 Substitution genom att biobränsle, trärester  
 och pappersavfall ersätter fossila energislag.

upptag av koldioxid

Avgång av  
koldioxidupptag av  

koldioxid

Uttag av virke och  
biobränsle

skogens roll för klimatet
Skogen kan bidra till att minska  
mängden koldioxid i atmosfären  
på flera sätt:
–  genom att kol lagras i träden  
 och i marken
–  genom att kol lagras i träprodukter
–  som ersättning till fossila  
 energislag och produkter.

Koldioxid  
är koldioxid
koldioxid är densamma oavsett 
om den har biologiskt eller 
fossilt ursprung. dock med den 
viktiga skillnaden att förbrän-
ningen av fossila bränslen 
innebär att koldioxid från jord-
skorpan permanent överförs  
till atmosfären. den biogena 
koldioxiden ingår däremot  
redan i atmosfärens kolkrets-
lopp.

därför finns det  
olika syn på sko-
gens klimatnytta
diskussionen om det av kli-
matskäl är bäst att bruka eller 
inte bruka skogen utgår ibland 
från studier på beståndsnivå 
som visar att virkesförrådet, 
och därmed kolförrådet, 
minskar när skogen skördas. 
Man kan då dra slutsatsen att 
detta ska ses som ett utsläpp 
av koldioxid. Man menar att 
någon egentlig klimatnytta inte 
uppstår till följd av substitution 
förrän den nya skogen vuxit 
upp igen och återställt kolför-
rådet som fanns i beståndet. 
Om skogen i Sverige bestod 
av ett enda likåldrigt skogs-
bestånd skulle resonemanget 
vara tillämpbart. 

Men som vi vet består de 
svenska skogarna av bestånd 
i alla åldrar och då blir slut-
satsen en annan. När man 
beaktar alla bestånd samtidigt 
visar det sig att skogslandska-
pets kolförråd inte minskar så 
länge avverkningen på land-
skapsnivå inte överstiger till-
växten. När man bara skördar 
tillväxten under ett år skapas 
en betydande substitutions-
effekt och därmed klimatnytta. 

de svenska skogarna har 
formats av en skogspolitik som 
under mer än 100 år strävat  
efter att skapa ett skogsland-
skap som består av ungefär 
lika stor andel skogsbestånd 
i alla åldrar. detta resulterar 
i sin tur i ett jämnt utflöde av 
biologiska råvaror – med för-
måga att ersätta klimatskadliga 
fossila råvaror. Avverkningen 
anpassas så att den inte över-
stiger den årliga tillväxten för 
skogen som helhet.

Avgången av koldioxid från 
avverkningsrester och mark  
i ett nyligen avverkat bestånd 
balanseras av att det finns  
andra bestånd i landskapet 
som befinner sig i andra ske-
den och som istället tar upp 
stora mängder koldioxid.

biobränsle biodrivmedel träbyggnation nya produkter  

skogen tar upp stora mängder koldioxid – som  
omvandlas till produkter och energislag som  
kan ersätta sådana som skadar klimatet. 

skogen tar upp stora mängder koldioxid. när  
träden dör och bryts ned avgår samma mängd.  
skogen utvecklas till ett statiskt kolförråd
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empestiftelserna är en av Sveriges 
största forskningsfinansiärer. De 
båda stiftelserna till minne av J.C. 
Kempe och Seth Kempe etablera-
des 1936 respektive 1941 med det 

tydliga syftet att stödja utvecklingen i Väster-
norrland, Västerbotten och Norrbotten. 

– Det var min farfars syster, Lotty Bru-
zelius, som tog initiativet till att bilda dem, 
berättar Carl Kempe. Hon hade två syften. 
Dels att hålla det kapital som byggts upp i 
familjeföretaget Mo och Domsjö samlat, dels 
att pengarna skulle komma den landsända 
där de skapats till del. 

– Lotty var en mycket givmild person 
som sedan hon tidigt blivit änka ägnade sig 
åt välgörenhet i stor skala. Stiftelserna var 
kronan på hennes livsverk. 

när stiFtElsErnA KoM till fanns ingen 
forskning värd namnet i Norrland. Avkast-
ningen från dem delades därför ut för att 
bygga upp stipendiefonder vid lantman-
naskolor och för att stödja norrländskt 
jordbruk och trädgårdsskötsel. 

Men på 1950-talet kom det igång forsk-
ning även i denna landsända, och Kempestif-
telserna började då stötta enskilda forskare. 

– Sedan universitet etablerats i Umeå 
och Luleå under 1960- och 1970-talen och 
även Lantbruksuniversitetets skogsfakultet 
lokaliserats till Umeå, var det naturligt att 
styra medlen till dessa enheter. Det handlar 
inte bara om skogsforskning utan också om 
naturvetenskap, teknik och medicin.

KEMpEstiFtElsErnAs kapital var redan från 
början bundet i familjeföretaget Mo och 
Domsjö AB, som år 2000 bytte namn till 
Holmen. Idag finns kapitalet till två tredje-
delar i form av Holmenaktier. 

– MoDo var ett starkt konjunkturkänsligt 
skogsföretag vars resultat svängde mycket 
kraftigt mellan åren. Möjligheterna att  

dela ut medel var på den tiden begränsad 
till några miljoner per år – och ett par år 
ställdes utdelningen in helt, konstaterar  
Carl Kempe. Med den nye huvudägaren, 
Lundbergföretagen, och de förändringar  
av koncernens struktur som genomfördes 
på 1990-talet förbättrades lönsamheten och 
därmed också värdet på stiftelsernas aktie-
innehav. Under en period kunde vi dela 
ut upp till 80 miljoner kronor per år. Idag 
ligger de årliga utdelningarna på cirka 60 
miljoner kronor.  

KEMpEstiFtElsErnA hAr idag ett sam-
manlagt kapital på drygt två miljarder 
kronor, vilket gör dem till Sveriges sjätte 
största forskningsstiftelse. Eftersom mer än 
80 procent av avkastningen delas ut är den 
skattebefriad – vilket i sin tur gynnar de 
utdelade beloppens storlek. 

Carl Kempe följer med stort intresse de 
förändringar som den skogliga sektorn nu 
genomgår och som på lite sikt kan skapa 
helt nya möjligheter för skogen. 

– Av de traditionella skogsprodukterna 
har trävaror och förpackningar mycket goda 
framtidsförutsättningar, medan den mins-
kade efterfrågan på flera tryckpapperskvali-
teter ännu inte bottnat. Men – flera helt nya 
applikationer för skogsråvara står på tur att 
kunna kommersialiseras. Vid Luleå tekniska 
universitet bedrivs idag en mycket intres-
sant forskning inom detta område, vilket gör 
att vi i Kempestiftelserna kan vara med och 
stötta även denna utveckling. 

CArl KEMpE är intE bArA ordförande i 
Kempestiftelserna utan också ledamot i flera 
utvecklingsföretag med skogliga förtecken 
(se faktarutan). 

– Ja, jag tror verkligen på skogen. Den 
har starkt bidragit till det välstånd vi idag 
har i Sverige och den har förutsättningar 
att vara minst lika viktig i framtiden. Och 
mer än någonsin tidigare krävs kunskaper. 
För 150 år sedan kom man långt med vassa 
sågklingor, sedan kom massatekniken och 
pappersepoken. I framtiden sönderdelar vi 
veden på ett helt annat och raffinerat sätt 
och skapar en ”råvara” som kan användas  
till helt nya, och större ändamål än de tradi-
tionella. Men allt börjar fortfarande i samma 
slags träd, i skogen den evigt förnybara.  

k

sedan 1990 har Kempestiftelserna delat ut 1,2 miljarder  
kronor till forskning i Sveriges tre nordligaste län.
– Vi ser forskning som det bästa sättet att stärka den här delen  
av landet som på många andra områden missgynnas av sin geo- 
grafiska belägenhet, säger Carl kempe, stiftelsernas ordförande.

stöder forskning  
i den landsända där 
pengarna skapats

Kempestiftelserna:

 

johan Carl Kempe, oftast kallad JC, föddes 1799 
i Stralsund i Pommern, som vid den tiden (och i 
ytterligare 16 år) fortfarande var en svensk koloni. 

Familjen kempe drev där sedan generationer 
ett handelshus. Men på grund av oredan under 
Napoleonkrigen skickades JC 1812 till släktingar 
i Stockholm för att fortsätta sin inskolning till 
affärsman.

nitton år gammal fick han tjänst hos Johan 
Wikner i Härnösand, ett handelshus av samma 
typ som hans föräldrars. Wikner ägde också  
vattensågen i Mo vid Moälven i Ångermanland. 

JC gifte sig med ägarens dotter Carin och 
familjen begåvades med fem barn. Efter att först 

ha varit hälftendelägare blev JC år 1836 ensam 
ägare till firman. År 1838 dog Carin och sex år 
senare gifte han om sig med Härnösandsbisko-
pen Frans Mikael Franzéns dotter Fanny. de fick 
två barn innan också Fanny gick bort. därefter 
gifte han om sig en tredje gång, nu med Fannys 
yngre syster Charlotte.  

i detta äktenskap föddes dottern Lotty 1855. 
Hon var en i kretsen av elva syskon och halv-
syskon som efter faderns död 1872 bildade Mo 
och domsjö AB. Hon gifte sig med sin svåger, 
Ragnar Bruzelius, Oscar II:s livmedikus. 

Andra halvan av 1800-talet var en blomst-
rande tid för allt som hade med skog att göra. 

Familjen kempes nya företag utvecklades väl – 
dock inte helt utan interna slitningar. 

lotty blev änka 1902 och ägnade sedan en 
stor del av sin tid åt välgörenhet. Hon insåg att 
det ansenliga kapital som ansamlats i Mo och 
domsjö på sikt skulle kunna spädas ut och sking-
ras. Mot slutet av sitt liv instiftade hon därför 1936 
Stiftelsen Johan Carl kempes minne för att hedra 
sin far. Sedan hon gått bort 1941 instiftades  
ytterligare en stiftelse enligt hennes testamente, 
denna gång för att hedra brodern Seth; Stiftelsen 
Seth M. kempes minne. Båda med det tydliga 
syftet att främja de tre länen Västernorrland, Väs-
terbotten och Norrbotten, där kapitalet skapats.

t E x t  &  F o t o  L A R S  k L I N g S t R Ö M 

Kempe – en familjehistoria  
som rymmer det mesta
Familjen Kempes historia speglar Sveriges omvandling från  
provinsiell jordbruksnation till modernt industrisamhälle. där finns  
framsynthet och socialt ansvar men också motgångar och motsättningar. 
Utan insatserna av Lotty Bruzelius, dotter till dynastins grundare JC kempe, 
hade det kapital som upparbetades med stor sannolikhet skingrats – och 
inte gjort den nytta för forskning och norrländsk utveckling det gör idag.  

Carl Kempe
Född: 1939
relation till jC Kempe:  
Sonsons son
Andra uppdrag: 
UPSC Berzelii Center – ordförande 
MoRe Research – ordförande 
El-Forest AB – ordförande 
Holmen – vice ordförandeKempestiftelserna

Kapital 2013: 2 123 mdkr
utdelning 2009–2013: Totalt 260 mkr 
som fördelades på Umeå universitet  
135 mkr, SLU och Skogforsk 50 mkr,  
Luleå tekniska universitet 62 mkr och 
Mittuniversitetet 6 mkr  

satsar på unga  
lovande forskare
kempestiftelserna instiftade för tre år sedan 
utmärkelsen gunnar Öquist Fellew, uppkal-
lad efter Umeå universitets internationellt 
kanske mest kände forskare som på detta 
sätt ”lånat ut” sitt namn. Förutom ett forsk-
ningsanslag på 3 miljoner kronor får den 
utsedda ett personligt pris på 50 000 kronor. 



Sveriges  
lantbruksuniversitet
901 83 Umeå

Hon ser det också som mycket 
värdefullt att det till skillnad från 
tidigare dialogprocesser, inte bara är 
skogliga organisationer och företag 
som ges möjlighet att delta.

– Skogsbruket är något som berör 
hela det svenska samhället. Här öppnas 
nu en möjlighet att skapa en genuint 
bred arena för att hantera skogsfrå-
gorna. Och att många vill vara med 
och påverka upplägget av programmet 
syntes inte minst vid det välbesökta 
upptaktsmötet i april. 

Dock är det ännu inte klart vilka 
organisationer som får möjlighet 
att delta i arbetsgrupper och den 
styrgrupp som lantbruksminister Eskil 
Erlandsson kommer att utse.

– För programmets trovärdighet 
är det viktigt att det inte bara blir de 

vanliga aktörerna från skogssektorn 
som bereds tillfälle att delta i dessa 
grupper, säger Johanna Johansson. 

Hon kommer nu att följa den 
fortsatta processen under detta och 
nästa år.  

– Min ambition är att genom 
intervjuer och genom att delta i olika 
möten dokumentera arbetet veten-
skapligt: Vad som går bra och vad som 
går mindre bra. Jag kommer också att 
göra jämförelser med hur man i andra 
länder arbetar med nationella skogs-
program. Inte minst Finland där man 
har flera års erfarenheter av att arbeta 
med ett sådant. 

Johannas arbete kommer att re-
sultera i flera vetenskapliga, och även 
mer populärt beskrivande artiklar om 
processen. 

tatsvetaren Johanna Johans-
son, Umeå universitet och 
verksam inom Future Forests 
kommer att följa processen 

under dess initieringsfas. 
– Det har varit spännande att ta del 

av det stora intresset för ett nationellt 
skogsprogram. Av de 120 remissvar 
som kom in var nästan alla positiva 
och bara några få tveksamma. 

Syftet med det nationella skogspro-
grammet är att skapa ett forum som 
långsiktigt klarar att hantera skogsfrå-
gorna.  

– Med regeringen som huvudman 
– och under förutsättning att man 
når den eftersträvade långsiktigheten 
– kan det minska risken för att tappa 
styrfart som till exempel FSC-proces-
sen har gjort, säger Johanna Johansson.

t E x t  L A R S  k L I N g S t R Ö M

nu har arbetet med ett nationellt skogsprogram i sverige startat på allvar.  
I slutet av april bjöd regeringen in till ett första dialogmöte med de många  
organisationer och företag som uttryckt intresse att delta. 

Future Forests följer arbetet 
med nationellt skogsprogram
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nationellt skogs- 
program i korthet
nationella skogsprogram finns idag 
i cirka 130 länder världen över. de kan 
ha olika utformning, men syftar alla till att 
kraftsamla kring den nationella resursen 
skog. Finland har ett nationellt skogspro-
gram sedan slutet av 1990-talet.

En bärande tanke i regeringens initiativ 
för att skapa ett nationellt skogsprogram 
är att skogen är en resurs som kan – och 
ska – ses ur många aspekter: biologisk 
mångfald, upplevelser, produktion av virke 
och bioenergi, turism, rekreation och jakt 
för att nämna några.  

det nationella skogsprogrammet 
ska vara en arena där de olika intressena 
kan mötas och arbeta fram strategier 
som bidrar till att utveckla skogen ur ett 
helhetsperspektiv. Ytterst handlar det om 
att se skogen som en resurs för hållbar 
samhällsutveckling. 

johanna johansson 
är statsvetare och 
verksam vid Umeå 
universitet. Sedan 
början av detta 
år är hon också 
knuten till Future 
Forests. Förra året 
publicerade hon 
en uppmärksam-
mad avhandling om 
skogscertifiering.


