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Skev bild av  
världens skogs- 
bruk i FAO:s  
statistik
Camilla Sandström leder 
en studie som ska göra  
det lättare att jämföra  
världens skogsländer  
med varandra

På jakt efter 
något som inte 
är kalhygge
Forskaren Petter Axelsson  
deltar i ett Future Forests-projekt  
som fokuserar på hyggesfria metoder

Wilhelm Agrell om de konflikter  
  som sedan decennier omgärdar  
    skog och skogsbruk 

Det behövs  
en spelplan  
där konflikterna 
kan lösas  

Trakthyggesbruket betydligt 
äldre än de flesta tror
Hanna Lundmark visar att trakthuggningen inte alls  
infördes på 1950-talet – utan långt tidigare
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Noterat !

Future Forests uppgiFt är att blicka framåt och generera 
vetenskapligt grundade kunskaper som underlag för beslut 
om framtidens sätt att bruka skogen. I det här numret av 
Skog&Framtid noterar vi att det också är viktigt att med 
vetenskapliga ögon blicka bakåt. Debatten om skogen är 
sedan länge så livlig att fakta annars riskerar att erodera ner 
i mängden av argument, täckas av nya ”sanningar” och till 
slut glömmas bort. 

ett exempel på en sådan ”sanning” är den om att trakt-
hyggesbruket är ett modernt påfund, fött samtidigt med 
de första skogsmaskinerna på 1950-talet. Men fakta är att 
kalhyggen var vanliga i norra Sverige redan vid förra sekel-
skiftet, alltså åren runt 1900. Och i södra Sveriges bruks- 
skogar tillämpades trakthyggesbruk ytterligare minst ett 
halvt sekel tidigare.

Och skogsskötselmetoden blädning, som nu står i ett så 
hägrande skimmer, visar sig vara något som i sin ursprung-
liga form i princip knappast alls tillämpats i Sverige. Istället 
kom begreppet blädning att förknippas med dimensions-
huggningar – som senare visade sig ha varit alltför kraftiga 
och för tätt återkommande. Detta ledde till skogar med litet 
virkeskapital vilket i sin tur banade vägen för trakthygges-
brukets renässans och en storskalig satsning på återväxt. 

en annan intressant Fråga är hur vi i Sverige själva ser 
på vårt sätt att bruka skogarna. De inledande resultaten i en 
pågående Future Forests-studie visar att svenskt skogsbruk i 

FAO:s statistik över världens länder placeras som närmast 
helt inriktat på virkesproduktion. Och detta baserat på de 
uppgifter vi själva levererar in till FAO. Mot bakgrund av  
att den svenska skogsvårdslagstiftningen likställer produk-
tions- och miljömål, och att det sedan 1990-talet förts en 
livlig diskussion om hur vi ska bli ännu bättre på att dra 
nytta av alla skogens ekosystemtjänster, måste den svenska 
rapporteringen ses som anmärkningsvärd. Andra länder  
med skogsbruk som i mångt och mycket liknar det 
svenska rapporterar att skogen brukas för flera ändamål. 

Förmodligen har denna skevhet att göra med hur  
direktiven från FAO tolkas, vilket föder frågor om också 
andra länders tolkningar. Att kunna göra korrekta inter-
nationella jämförelser är angeläget i en tid då världens 
skogar av hållbarhetsskäl tillmäts allt större betydelse.

De här exemplen indikerar vikten av en stabil  
kunskapsgrund i alla frågor som berör framtiden. 

här har Future Forests en tydlig och viktig roll.  
Programmet levererar värdeneutrala fakta som underlag 
för de beslut som har betydelse långt fram i tiden, men 
som måste fattas redan idag. 

Sådana fakta kan också bidra till en konstruktiv dis- 
kussion om skog och skogsbruk som för frågan framåt 
mot det som är Future Forests – och det svenska sam-
hällets mål: Ett ur alla aspekter hållbart sätt att bruka 
skogarna på.  

En titt i backspegeln kan 
vidga perspektivet framåt

annika nordin programchef Future Forests 
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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. 

en bärande del i Future Forests fortsatta 
forskning är att beskriva vad olika intres-
segrupper ser som en önskvärd framtid för 
skogen och hur vägen dit ser ut. 

– genom att sätta de olika gruppernas 
målbilder på pränt blir det tydligt både var 
skiljelinjerna går och var framtidsbilderna 
liknar varandra. Detta kommer att vara 
värdefull kunskap, inte minst i det påbör-
jade arbetet med att utarbeta ett nationellt 
skogsprogram i Sverige, säger Future 
Forests programchef Annika Nordin, som 
leder arbetet. 

Metoden som ska användas kallas 
backcasting.  Den innebär att samla relativt 
homogena intressegrupper i workshops 
och arbeta fram dels, en gemensam be-
skrivning av den önskvärda framtiden,  
dels en lista på åtgärder som behövs för  
att ta sig dit.

Arbetet sker i nära samarbete med 
experter på backcasting från FOi, total-
försvarets forskningsinstitut, som har lång 
erfarenhet inom detta område. 

den 10 oktober hölls i Edmonton, kanada, ett första möte med syfte 
att stärka samarbetet mellan de boreala länderna Sverige, Finland, 
Norge, kanada, Ryssland och USA. 

De nordliga barrskogarna kommer att påverkas av klimatföränd-
ringar i stor omfattning, eftersom uppvärmningen beräknas bli störst  
i norr. Skogarna har stor potential att bidra till att minska världens  
totala utsläpp av koldioxid, genom att de kan ersätta fossila energislag. 
Men det varmare klimatet kan också öka utsläppen av växthusgaser 
från dem genom ökad frekvens av stora skogsbränder i Nordamerika 
och Ryssland. 

SLU och Future Forests deltar i samarbetet.

skogen och dess produkter är en delvis outnyttjad potential i klimat-
arbetet, menar de tre Future Forests-forskarna David Ellison, Mattias  
Lundblad och Hans Petersson. De har lanserat begreppet ”incentive  
gap” som stöd i argumentationen för en annan syn på skogens roll för 
klimatet. genom att i högre grad inkludera skog och skogsprodukter  
i kyoto-protokollet och göra rapporteringen obligatorisk, går det att  
skapa tydliga incitament för att bruka skogen för bästa klimatnytta.

Skogen har  
många framtider

ny bok från Future Forests:

Världens boreala  
skogsländer samarbetar

skogens klimatnytta kan bli större

En tidning om skogsforskning från  
Future Forests och Sveriges lantbruksuniversitet
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Skogshistorien kan ge  
ledtrådar om  
framtiden

Boken heter ”en bruksskogs historia” och 
är skriven av amatörforskaren och fotografen Bo 
Backström tillsammans med Lars Östlund. Den är 
resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt inom 
Future Forests som syftar till att utifrån Finspångs-
skogarna kartlägga gårdagens skogsbruksmeto-
der och dra slutsatser av deras påverkan på hur 
skogarna idag ser ut.  

– Sådana referenser gör det möjligt att se 
utvecklingslinjer som i det kortare perspektivet inte 
är uppenbara, säger Lars Östlund. Och i de unikt 
omfångsrika finspångsarkiven som sträcker sig 
ända från 1500-talet har vi verkligen hittat mycket.

En bruksskogs historia är en både omfångsrik 
och mycket vacker bok.  

– Vår ambition har varit att på populärveten-
skapligt sätt berätta om den spännande skogs- 
historia som är kopplad till Finspångs Bruk, säger  

Bo Backström, som skrivit merparten av texten.  
Han står också för de vackra fotografier av 
dagens skogar som varvas med ett stort antal 
historiska bilder och kartor.  

– Vi vill visa hur de här skogarna har utnytt-
jats av människan under lång tid och hur de 
förändrats. Men vi lyfter också fram de värden 
som finns i dagens skogar. Förhoppningen är  
att boken ska inspirera till fördjupad forskning.  
Vi har bara lyckats tränga in i en del av det 
enorma källmaterialet och det finns  
utan tvekan mycket mer  
att hämta ur det.  

SKOG

SKOG
man förväntar sig kanske inte att  
forskningsprojekt som heter Future  
Forests ska ge ut en skogshistorisk bok. 
– Men i skogens historia finns mycket  
som gör det lättare att också se framåt,  
säger Lars Östlund, professor i skogs- 
historia. Och i de arkiv som ligger till  
grund för boken om Finspångs Bruk  
finns mycket att hämta som också  
har bäring på framtid. 

australiskt pris  
till ola rosvall 

Future Forests-forskaren ola rosvall   
har tilldelats utmärkelsen ”2012 trophy for Con- 
tribution to tree improvement” för sitt ledarskap 
av skogsträdsförädlingen vid Skogforsk. Priset  
delas ut av de australiska Southern tree Breeding  
Association (StBA) och PlantPlan genetics of  
Australia. Ola Rosvall har haft stor betydelse för ut- 
vecklingen av svensk skogsträdsförädling och är en  
av konstruktörerna bakom förädlingsprogrammen  
för tall och gran. Han leder också Future Forests  
projekt som analyserar effekterna av att av  
klimatskäl införa nya trädslag i sydsvenska  
skogar. Såväl virkesproduktion som natur-  
och sociala aspekter beaktas i detta  
forskningsprojekt. 
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skog& Framtid Besöker ett skogsbestånd 
i Svartbergets försökspark utanför Vindeln 
som inte ser ut som skogar brukar göra. 
Den är rutig, vilket egentligen bara syns 
uppifrån. Från marken framstår den främst 
som en ovanligt luckig skog. 

– Försöket lades ut för några år sedan, 
och visst ser det lite konstigt ut just nu, 
säger Petter Axelsson som är en av de fors-
kare som arbetar med det. Men kom igen 
om ett antal år, när den unga skogen blivit 
högre och slutit sig. Att gå genom den här 
skogen då, blir att vandra mellan en hela 
tiden varierande skog bestående av äldre 
och yngre partier. 

Försöket har lagts ut i en strävan att  
finna alternativ till det som i debatten sedan 
länge framstår som skogsbrukets värsta gissel 
– kalhyggena. 

– Man kan se det som ett alternativ till 
hyggesfritt skogsbruk, men som kan utföras 
mer rationellt, säger Petter Axelsson. Förstås 
kräver det mer planering än ett vanligt kal-
hygge, vilket det kan vara värt i perspektiv 
av vad man vinner. 

I idealtillståndet ska det vara en halv 
omloppstid mellan de olika rutorna. Alltså 
att man i en skog som normalt kan avverkas 
i 80-årsåldern, istället väljer att avverka  
hälften rutvis när den är 40 år gammal. 
Sedan väntar man och avverkar de andra 
rutorna när skogen blivit 120 år gammal. 

– Första ”varvet” måste man alltså 
överhålla skogen en halv omloppstid, men 
sen går det jämnt ut. Och vad man förlorar 
på överhållningen kan kompenseras av att 
andelen timmer blir högre. 

Men, understryker Petter Axelsson, det 
här är ett försök och kan ses som ett inlägg 
i debatten. Alla erfarenheter indikerar att 
effekterna av den stora andelen hygges-
kant kommer att påverka den unga skogen 
negativt. Men samtidigt gynnas de gamla 
träden invid hyggeskanterna av den ökade 
mängden ljus. Vi tittar också på hur andra 
värden som bärproduktion och renbetes- 
lavar påverkas liksom förstås vad det bety-
der för biodiversiteten.

– Hur det kommer att fungera i prakti-
ken kan vi ge bättre svar på om några år.  

en skog bestående av 25 gånger 40 meter stora rutor, med  
olikåldrig skog om varandra, kan det vara något? 
Ja, än går det inte att dra några slutsatser. Men klart är att det  
minskar intrycket av stort hygge att hantera skogen på detta sätt.  

rutig skog  
– ett alternativ till kalhygge?

ingen ”quick fix”  
att byta skogsskötselsystem

trakthyggesbruk vs blädning:

visst ser det lite märkligt  
ut från luften, men egent-
ligen är det bara skalan  
som skiljer från den mosaik 
som finns i ett trakthygges-
brukat skogslandskap,  
säger petter axelsson. när 
den här skogen blir äldre 
kommer den bara att fram-
stå som väldigt varierad.  
och hyggena blir aldrig  
mer än 25 x 40 meter stora.

omas Lundmark är engagerad 
i Future Forests, bland annat i 
forskning om blädning. Detta 
begrepp är, tillsammans med 
kontinuitets- och hyggesfritt 

skogsbruk, flitigt använda i debatten och 
framställs ofta som likvärdiga alternativ till 
trakthyggesbruk.

– Också regeringens miljömålsberedning 
talar om kontinuitetsskogsbruk och menar  
att det leder till ”ett mer variationsrikt skogs-
bruk”, konstaterar han. Dock definierar man 
inte vad man egentligen menar. Eller vad 
man ser som problemet med dagens skogs-
bruk, och vad som blir bättre med blädning 
eller andra hyggesfria metoder. 

han anser att mycket av dagens debatt har 
med känslor att göra. Och en tro på att det 
snabbt skulle gå att avveckla trakthygges-
bruket och gå över till ett blädningsinriktat 
skogsbruk. 

– Det kan ju vara så att många egentligen 
vill ha ett skogsbruk utan kalhyggen. Men  
att då se blädning som det enda alternati-
vet riskerar att leda forskningen fel. Även 
trakthyggesbruket rymmer möjligheter som 
minskar dess effekter på landskapsbilden. 
Och i så fall blir det en helt annan forsk-
ningsresa. Men som forskare tvingas vi idag 
gissa vad de olika intressenterna egentligen 
vill eftersom man är så otydlig i sin retorik. 

Tomas Lundmark påminner också om 
att skogen sedan länge är en väsentlig del av 
det svenska samhället. Och att den svenska 
skogspolitiken i över hundra år strävat efter 

att skogens produktion ska vara hög och 
jämn. Detta har varit en förutsättning för en 
betydande skogsindustri och för att Sverige 
idag är ett av de länder i världen som har 
störst andel förnybar bioenergi. 

– Just skogens Bidrag till energiförsörj-
ningen håller på att ge den en ännu större 
samhällsroll än hittills. Den kan inte ensam 
lösa klimatproblemet, men utan tvekan bidra 
till att lindra det. Och det kommer sanno-
likt att ytterligare öka behovet av råvaror 
från skogen i framtiden. Om detta anses 
väsentligt måste skogens förmåga att uthålligt 
leverera ett jämnt flöde av råvara ingå som 
ett randvillkor i forskningen om alternativa 
skogsbruksmetoder.

Tomas Lundmark menar att detta är  
den springande punkten i hela diskus- 
sionen om trakthyggesbruk eller blädning.  
Att den måste ta avstamp i samhällets  
behov av råvaror från skogen. Och att  
detta behov ska kunna tillfredsställas konti-
nuerligt och med jämna flöden av virke. 

– vi vet idag att trakthyggesbruket upp-
fyller det villkoret – och att det inte finns 
någon ”quick fix” som gör att blädnings-
skogsbruk inom rimlig tid skulle kunna  
göra det. För det första är omställnings- 
tiden minst ett halvt sekel lång. För det  
andra fungerar blädningsbruk bara i gran-
skog och för det tredje ger det med stor 
sannolikhet lägre virkesproduktion. 

men samtidigt ser Tomas Lundmark 
fördelar med mer blädning i de svenska 
skogarna. 

– För små skogsägare som inte har 
sin huvudsakliga försörjning från sko-
gen kan det vara ett intressant alterna-
tiv. Blädning bygger ju på kontinuer-
lig gallring vilket innebär att även en 
liten skogsägare kan få intäkter lite då 
och då. Den som äger till exempel 15 
hektar kan göra ett rullande schema 
med blädning i en tredjedel av skogen 
vart femte år. Att det blir dyrare att 
gå in med maskiner i skogen så ofta 
betyder förmodligen inte så mycket 
för den som också har andra inkom-
ster – eller som är beredd att ”betala” 
för glädjen att ha en sluten skog. 

det ForskningsproJekt som nu 
dragits igång inom Future Forests  
omfattar tio försöksytor från Småland  
i söder till Västerbotten i norr. Avsik-
ten är att täppa till de kunskapsluckor 
om blädning som finns. Trots att man 
under 1900-talets första halva tilläm-
pade ett blädningsliknande skogs-
bruk är forskningen om det nästan 
obefintlig. 

Det är egentligen fel att kalla det 
sätt som skogarna då brukades på för 
blädning. En mer korrekt beskrivning 
är återkommande höggallringar, det 
vill säga att man bara tog ut de största 
träden, dock utan att försäkra sig om 
att det samtidigt skedde någon för-
yngring. Det resulterade i glesa och 
lågt bestockade skoga, vilket gjorde  
att metoden så småningom övergavs.

– Vi ska också ta reda på om bläd-
ningsskogsbruk innebär fördelar för 
den biologiska mångfalden i skogen, 
säger Tomas Lundmark. Om några 
år kommer vi att kunna uttala oss 
säkrare om för- och nackdelar med 
blädning. Men fortfarande efterlyser 
vi tydligare signaler om vad politi-
kerna egentligen vill. 

För att säkerställa detta  
kommer Future Forests att genom-
föra dialogprocesser med olika  
intressentgrupper. 

– Det är nu min förhoppning  
att det ska ge den hjälp vi forskare 
behöver för att kunna strukturera 
frågorna om framtidens skogsbruk. 

t
t e x t  &  F o t o  L A R S  k L i N g S t R Ö M

Blädning framstår i debatten 
som ett eftersträvansvärt alter-
nativ till trakthyggesbruk.
– Men otydligheten om vad man 
menar är stor och kunskapen 
liten om möjligheten att tillämpa 
blädning storskaligt i Sverige.
Det säger tomas Lundmark, 
professor i skogsskötsel vid 
SLU, som efterlyser tydligare 
direktiv om vad forskningen  
ska inrikta sig på. 

– den springande punkten i diskussionen om trakthyggesbruk eller blädning  
är samhällets behov av ett kontinuerligt och jämnt flöde av råvaror från skogen,  
säger tomas lundmark. 
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ram till 1800-talets slut var 
dimensionshuggning, det 
vill säga avverkning av de 
mest värdefulla träden, den 
helt dominerande meto-

den i norra Sverige. I södra Sveriges 
bruksskogar infördes trakthygges-
bruk redan under 1800-talets första 
hälft. Det var dock inte förrän vid 
mitten av århundradet som det om-
nämns som en metod lämplig också 
för de norrländska skogarna. Sedan 
tog det ytterligare några årtionden 
innan de nya tankarna började  
vinna gehör. 

det här Framgår av den studie 
som har gjorts av de tre forskarna 
Hanna Lundmark, Torbjörn Josefs-
son och Lars Östlund vid SLU.

– Vi hade en uppfattning att 
den sedan länge gängse bilden av 
att trakthyggesbruket infördes runt 
1950 kanske inte stämde, säger  
Hanna Lundmark. Därför gjorde 
vi en grundlig studie i frågan där 

vi plöjde igenom en stor mängd 
tryckt material från 1883 fram  
till 1961. 

Den visar att de tre forskarnas 
antaganden infriades med råge 
och trakthyggesbruk var en vanlig 
metod i de norrländska skogarna 
redan i början av 1900-talet. 

– Slutet av 1800-talet och  
framförallt början av 1900-talet 
var en expansiv period för de 
norrländska skogsindustrierna. Det 
handlade inte längre bara om såg-
timmer utan i ökande grad också 
om massaved. Samtidigt började 
man se resultaten av de återkom-
mande dimensionshuggningarna 
och insåg att man måste börja 
tänka i banor av framtida återväxt. 

de svenska skogsmännen hade 
då länge hämtat inspiration från 
sina kollegor i Tyskland, som sedan 
århundraden var Europas ledande 
skogsnation. Det var därifrån  
bruken i södra Sverige tagit till  

sig idéerna om trakthyggesbruk 
med efterföljande plantering. Men 
i landets norra, och dittills out-
nyttjade skogar, tog det längre tid 
för sådana tankar att slå igenom. 
Där fortsatte det exploaterande 
skogsbruket med plockhuggning 
av de största och mest värdefulla 
träden, ända till 1800-talets sista 
årtionden.

hanna lundmark konstaterar 
att de främsta drivkrafterna bakom 
trakthyggesbrukets framgång i 
norra Sverige i början av 1900- 
talet var ett snabbt ökande behov 
av skogsprodukter i hela Europa 
samtidigt som skogstillgångarna 
minskade i dess centrala delar. 
Detta ökade i sin tur trycket på 
skogarna längre norrut. Medve-
tandet om att Norrlands skogs- 
kapital blivit allt mer utarmat 
banade sedan väg för tankarna  
om ett mer uthålligt sätt att  
bruka skogen på. 

en vanlig metod  
i norrlands skogar redan  
vid förra seklets början
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trakthyggesbruk i nytt ljus:

t e x t  L A R S  k L i N g S t R Ö M

B i l d e r  S kO g S B i B L i O t E k E t S  A R k i V,  S L U

1901–1920  
trakthyggesbruket tar terräng

1883–1900 Ökad insikt om att  
skogsbruket måste bli mer uthålligt

1921–1940 Pendeln slår tillbaka mot plockhuggning

1941–1960 trakthyggesbruket tar över 

diskussionen mellan förespråkarna för antingen plockhuggning eller 
trakthyggesbruk var intensiv vid den här tiden. Skogsforskningen hade 
ännu inte nått norra Sverige varför ingen av grupperna kunde stödja sig på 
vetenskapliga resultat. Det ledde till att ett antal olika avverkningsmetoder 
kom att tillämpas vid seklets början. Från 1910 och framåt dock i allt högre 
grad trakthyggesbruk. 

samtidigt blomstrade den svenska ekonomin och ett tjugotal nya massa-
bruk anlades längs Norrlandskusten. Med dessa föddes också behovet 
av klent virke, vilket ökade aktiviteterna i inlandets skogar. Nu blev också 
yngre skogar intressanta. 

under hela tiden fram till 1920 fortsatte de intensiva diskussionerna om 
trakthyggesbruk kontra plockhuggning. En debattör sammanfattade 1905 
debatten på följande sätt: Lika oriktigt, som det är att ensidigt hålla på bläd-
ning lika förnuftsvidrigt är det att endast vilja förorda trakthuggning. 

idag, ett drygt sekel senare, framstår det som en närmast profetisk beskriv-
ning av den debatt som fortfarande pågår – fast nu inte bara bland ett litet 
antal specialister. 

under den här perioden var exploateringen av norra Sveriges 
skogar som allra intensivast. Dimensionsavverkning där bara 
de största och mest värdefulla träden höggs var den vanligaste 
metoden.  

mot slutet av 1800-talet framstod de negativa effekterna av 
dimensionsavverkningen allt tydligare. glesa skogar och ofta obe-
fintlig återväxt ökade intresset för en mer uthållig skogsskötsel.

man började nu diskutera i termer av hög avkastning parad 
med säkrad återväxt. Alltså att avverkningen inte skulle påverka 
skogens framtida produktionsförmåga negativt. i den andan 
föddes Föreningen Skogskultur i Norrland år 1883. i föreningens 
medlemstidning diskuterades återväxt och risken för avskogning 
mycket livligt. Ofta framförs en önskan om att kunna trygga den 
framtida virkesproduktionen i redan hårt exploaterade skogar. 
Många såg hyggesbränning och naturlig föryngring som det bästa 
sättet att sköta återbeskogningen. Från graningeverken framfördes 
att man på stora områden tillämpat kalhuggning och hyggesbrän-
ning sedan 1800-talets början.  

inledningen av 1920-talet var svår för skogsbruket på grund av en  
djup lågkonjunktur. Man övergav trakthuggningen och återgick till att  
åter dimensionshugga skogarna – vilket spred avverkningarna över  
stora områden i landskapet. 

sedan den ekonomiska situationen efter några år förbättrats tog 
utvecklingen åter fart, och man införde gallring som en metod för att öka 
diametertillväxten i vissa bestånd. En stor fråga under denna tid var hur 
man skulle kunna öka intensiteten också i privatägda skogar. Detta un-

derstöddes av staten som såg dessa skogars potentialer. Ambitionen var 
främst att få till en bättre återväxt i dem. Dock tog det tid att få gehör för 
nyheter som gallring, och även om det fanns ett intresse för alternativ till 
dimensionshuggning var det oftast på så sätt som träden avverkades.

när ekonomin vid slutet av 1930-talet hade återhämtat sig ökade 
aktiviteterna i skogsbruket. Dess lönsamhet förbättrades och trakthygges-
bruket tog åter fart.  

under andra världskriget inriktades skogsbruket i norra Sverige på 
att fylla de svenska behoven av råvaror och av bränsleved. i början av 
1940-talet sågs trakthyggesbruk och dimensionshuggning som likvärdiga 
metoder under förutsättning att återväxten säkrades. Men med ökande 
krav på rationalitet tog trakthyggesbruket snart över medan dimensions-
huggning, blädning och andra selektiva avverkningsmetoder fasades ut. 

vid den här tiden förändrades också relationen mellan skogsbruket och 
industrierna i så måtto att industrierna nu började ställa krav på skogs-
bruket. tidigare hade man fått anpassa sig till vad man fick. Det innebar 
ett skifte från den tidigare ensidiga inriktningen på höga volymer till ett 
intensivare och mer långsiktigt brukande. 

domänstyrelsens berömda cirkulär 1/50 innebar att blädning och 
liknande metoder förbjöds i de statliga skogarna och att tidigare  
”sönderhuggna” skogar med litet innehåll av virke skulle restaureras  
och återbeskogas.   Cirkuläret har ofta betecknats som trakthygges- 
brukets start i Sverige, men som framgår av denna forskningsstudie,  
var det snarare en bekräftelse på något som redan var en realitet. 

på 1940-talet steg återbeskogningsfrågan fram som den viktigaste. 
Medvetenheten var stor om att det svenska skogskapitalet hade vida 
större potentialer än som då utnyttjades. En ny skogsvårdslag infördes 
1948 med intentioner att skydda växande skog från för tidig avverkning, 
och att varje skogsbestånd skulle producera så mycket virke som möjligt. 

hanna lundmark är  
doktorand i skogshistoria  
vid Institutionen för skogens 
ekologi och skötsel vid SLU  
i Umeå. Den nu presenterade 
studien har hon gjort tillsam-
mans med forskaren Torbjörn 
Josefsson och professor Lars 
Östlund vid samma institution. 
Den bygger på hennes  
examensarbete 2011, vilket  
nu har fördjupats.
Hanna Lundmark (f.d. Lundin) 
tilldelades 2012 Skogshisto-
riska Sällskapets Örtug för  
sitt examensarbete. 

källor: Års- och tidskrifter från Föreningen  
för skogsvård i Norrland (Norrlands  
Skogsvårdsförening) 1883–1958 m. fl.

under en lång följd av år har det varit en ”sanning”  
att trakthyggesbruket i Sverige infördes 1950.  
En nyligen publicerad forskningsstudie visar att det  
inte alls förhåller sig så. Redan vid 1900-talets början  
var trakthyggen vanliga i de norrländska skogarna.  
Och dagens livliga debatt om trakthyggesbruk  
eller blädning inleddes ännu tidigare. 

rester av ett 230-årigt granbestånd. att skogen fått detta utseende beror på återkommande huggningar där de endast de de största och mest värdefulla  träden tagits ut. 

Fiskåvattnets kronopark inom Frostvikens revir i Jämtland år 1917. utsikt över 1911–1912-års kulturfält. såväl sådder  
som planteringar har genomgående lyckats bra. i bakgrunden, Frostberget och Fågelberget i ströms vattudal.  

Fröträdsställning  
efter avverkning 

1914 där riset  
dragits ihop till  

högar. platsen är 
umstrands krono- 

park i åliden,  
västerbottens län.
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lädning är ett begrepp som 
många hört talas om men 
som få vet något om. En som 
definitivt vet vad det är, heter 
Lars Lundquist och är forskare 

vid SLU i Umeå. Han är förmodligen 
landets ledande expert på just blädning 
och har tydliga uppfattningar i debatten 
om blädning kontra trakthyggesbruk. 

– Det var Uno Wallmo som orsakade 
den förvirring och de problem som 
uppstod kring begreppet blädning,  
konstaterar Lars Lundquist. Skärmställ-
ningar i tallskog kallade han för bläd- 
ning samtidigt som han inte trodde att 
”äkta” blädning, så som den tillämpades 
på kontinenten, kunde fungera i Sverige. 
Det kan den visst göra – men absolut 
inte på det sätt som den tillämpades   
i de norrländska skogarna under första  
halvan av förra seklet.

tankarna om Blädning föddes vid 
slutet av 1800-talet i Savojen, det  
skogiga gränslandet mellan Frankrike 
och Schweiz. Några år senare nådde  
de Sverige och sågs från början som  
en beståndsvårdande åtgärd. Vid den  
här tiden hade man inte börjat gallra  
i skogarna på det sätt som görs idag. 
Gallring var då detsamma som att ta  
ut skadade träd. Blädning blev en  
variant där man också skulle ta vara  
på den naturliga föryngringen. 

– Vad som skedde i Sverige var att 
man höggallrade alldeles för hårt och  
tog ut de största träden utan att beakta 
hur det påverkade virkesförrådet. Ge-
nom att hugga för mycket och för ofta 
så minskade virkesförrådet successivt. 

Resultatet blev till slut skogar med låga 
virkesförråd och svag föryngring.

om man vill Bläda en skog måste  
man hela tiden hålla koll på dess tillväxt 
– hur mycket den växer under en viss 
period. Det är tillväxten som avgör hur 
mycket man kan tillåta sig att avverka. 

 – Men detta är tyvärr inte tvärenkelt, 
konstaterar Lars Lundquist. Man måste  
följa virkesförrådets utveckling – och  
det finns idag ingen annan metod än att 
göra det med klave och höjdmätare.  
Laserskanning fungerar inte inne i en  
tät blädningsskog. 

Han tror att det är få som idag för- 
står hur tätt det i verkligheten är i en 
blädad skog. Och precis hela tiden, alltså 
inte som i trakthyggesbrukets ungskogar 
enbart under en begränsad period.

– Sällan ser man mer än tio, femton 
meter i någon riktning. Det gör att man 
måste lägga stickvägarna förhållandevis  
tätt och att det heller inte är helt lätt att 
avverka träd utan att skada för många  
av de små träden. 

han anser annars att blädning till  
sin princip är en sympatisk metod,  
men att få förstår det långa tidsper-
spektiv den är förenad med. 

– De träd som ska avverkas om  
150 år måste finnas redan idag. Och  
det finns ingen möjlighet att senare  
korrigera de brister som kan uppstå.  
Det är som demografin i ett samhälle  
– om det visar sig vara för få i arbets- 
för ålder så löser man inte dagens  
problem genom att stimulera männi-
skor att skaffa fler barn.  

Blädning i ordets strikta bemärkelse har egentligen aldrig bedrivits i Sverige. Redan 
i början av 1900-talet annekterades begreppet blädning av den stridbare överjägmästaren 
Uno Wallmo på Domänstyrelsen. Det kom sedan felaktigt att förknippas med föryngring 
istället för de återkommande gallringar det egentligen handlar om. 

B
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Blädning  
– hägring eller alternativ

lars lundquist är Skog. Dr  
och verksam vid Institutio-
nen för skogens ekologi 
och skötsel vid SLU i Umeå. 
Hans forskning är till stor 
del inriktad på blädning och 
blädningsskogsbruk.

»Blädningsbruk  
är som demografin 
i samhället – om 
det visar sig finnas 
för få i arbetsför 
ålder så löser man 
inte dagens pro-
blem genom att 
stimulera männis-
kor att skaffa fler 
barn.»

Blädning och 
blädningsbruk
Blädning är en 
gallring där skogen 
efter avverkningen 
är fullskiktad, det vill 
säga den innehåller 
träd i alla höjdklasser 
– från små plantor till 
fullvuxna träd. 

Blädningsbruk är att 
sköta skogen med  
upprepade gallringar. 

skogen självföryngras. 
inga andra åtgärder än 
gallring, det vill säga 
blädning, och avverk-
ning görs i skogen – 
ingen plantering, ingen 
röjning. 

det finns alltid fler  
små träd än stora. 

Blädningsbruk fun-
gerar bara för skugg- 
tåliga trädslag – i prak-
tiken enbart gran. 

Blädningsbruk 
innebär att hela tiden 
hålla koll på virkes-
förråd och tillväxt och 
att aldrig ta ut mer  
än tillväxten. 

man ska undvika  
att skapa luckor och 
alltid använda samma 
stickvägar då de stora  
träden avverkas. 

samma typ av natur-
vårdsåtgärder som vid 
trakthyggesbruk krävs 
också i blädningsbruk.

Andra hyggesfria metoder
naturkultur
grundtanken är att det i äldre skog finns  
undertryckta träd med potentiellt hög framtida 
kvalitet, om de tillåts växa vidare. tillväxt och 
värdeutveckling för varje träd inom grupper  
av träd som anses konkurrera om samma  
näring beräknas. Man avverkar sedan de träd  
som ger det högsta nuvärdet för de kvarstående 
träden. Förutsätter att man kan förutsäga hur  
alla enskilda träd i skogen kommer att växa  
i framtiden, vilket i princip är omöjligt.

hyggesfritt skogsbruk,  
kontinuitetsskogsbruk
Samma sak och samlingsnamn  
för åtgärder, metoder och system 
som aldrig lämnar marken kal.  
gallring och föryngring under 
skärm ingår lite oegentligt i denna 
grupp trots att de leder till en punkt 
där en helt ny trädgeneration  
etableras på marken.

Continous-cover-forestry 
pro silva new forestry  
naturnära skogsbruk  
lübeckmetoden
Samtliga bygger på antagandet att det i  
opåverkad naturskog inte finns kala marker,  
utan att all mark ”kontinuerligt är täckt med  
skog”. Är vägledande princip i flera euro- 
peiska länder för hur hållbart skogsbruk bör  
bedrivas för att vara ekologiskt hållbart. 

kolla på den här bilden. så här ser det ut i en blädad skog. det finns få renodlade sådana i sverige, och i den här illustreras 
hyggligt principerna bakom begreppet blädning. här finns några stora träd som står på tur att avverkas. det finns också  
gott om halvstora träd och undertryckta små granar som tålmodigt väntar på att så småningom få chansen att växa till.  
en blädningsskog är alltid mycket tät och därmed svår att röra sig i. sikten är begränsad och man ser sällan mer än tio, 
femton meter i någon riktning. alla träd som ska avverkas under de närmaste 150 åren måste finnas redan idag. notera 
också att här enbart finns granar. Blädningsbruk fungerar bara i granskog. 

Foto: Lars Lundquist
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konsekvensen blir att det knappast är möjligt 
att jämföra ländernas skogsbruk med varandra 
utifrån de här uppgifterna.  

I Sverige brukas den absoluta merparten 
av skogen. Andelen formellt skyddad skog är 
förhållandevis liten, vilket beror på att natur-
hänsyn enligt lag måste tas på all skogsmark, 
alltså även i de skogar som brukas.

– Men det syns inte i den statistik som 
Sverige levererar in till FAO, vilket kan vara 
en av förklaringarna till att bilden ser ut som 
den gör, säger Camilla Sandström. Det finns 
anledning tro att samma skevhet kan gälla 
också övriga skogsländer. 

Forskargruppen kommer därFör att  
undersöka vad de här skillnaderna beror på  
och hur avvägningarna i respektive land görs. 
Man kommer också att studera skogspolitiken  
i de olika länderna för att fastställa vad som  
skiljer dem åt. Redan nu framgår att en del 
länder har en mer produktionsinriktad skogs-
politik medan andra är mer inriktade på skydd. 

– Hur man väljer sin inriktning beror  
bland annat på historien, konstaterar Camilla 
Sandström. Där man har, eller har haft, pro-
blem med avskogning är man av naturliga skäl 
mer benägen att prioritera skydd. Det är också 
skillnader mellan tropiska skogar och skogar  
i jordens tempererade delar. 

uppFattningarna om dagens skogsbruk  
i Sverige går starkt isär. En del anser att det 
bedrivs enligt en väl fungerande modell. Andra 
ifrågasätter den och menar att den leder till att 
de nationella miljömålen inte nås och att skyd-
det för skogens artmångfald är allt för svagt.  

– Många anser därför att den nuvarande 
skogspolitiken bör förändras, säger Camilla 
Sandström. Men för att kunna förbättra po-
litiken behöver vi skapa oss en bättre bild 
av vad det är som inte fungerar. Vi ska också 
detaljstudera andra skogsländers policyer för 
att ser hur man där löser liknande frågor. 

Future Forests har nu bjudit in forskare 
och experter på skogspolitik från flera länder 
att delta i studien. Det första mötet kommer 
att hållas i mars 2014.

– Vi hoppas att vi på så sätt ska hitta vägar 
som gör det lättare än idag att jämföra olika 
skogsländer med varandra – och att det samti-
digt bidrar till att skapa en saklig grund för den 
fortsatta debatten om skog och skogsbruk. 

tgångspunkten för studien är 
hur länderna rapporterar in 
data om sina skogar till FN-
organet FAO. 

– När vi plottar andelarna 
för skyddad skog, produktionsskog och 
skog för flera ändamål (multiple use), i ett 
diagram så träder det fram en tydlig – och 

för de flesta överraskande – bild av hur 
de olika länderna ser på sina respektive 
skogsbruk. 

Camilla Sandström menar att detta  
om något visar hur svårt det är att jämföra 
olika länders skogsbruk med varandra. 

– Det beror förmodligen på att man i 
olika länder tolkar begreppen olika. Men 

PCC-rapporten, den femte sedan 
1990, visar på förändringar av 
världens klimat som kommer att 
ge dramatiska effekter om inte 
kraftfulla åtgärder sätts in. Den be-

kräftar också, och förstärker, de tidigare 
rapporternas slutsatser.

– Det positiva med rapporten är att 
den är så tydlig, säger Lars Bärring. Att 
den innehåller mindre av de tidigares 
försiktighet, vilket förstås beror på att 
vi nu vet mer. De förändringar som 
redan kan observeras ligger helt i linje 
med scenarierna, vilket rapporten också 

påpekar. Ingen kan längre hävda att 
signalerna inte är tillräckligt tydliga. Kli-
matskeptikerna kommer utan tvekan att 
få svårare att hävda sin syn i debatten. 

lars Bärring är knuten till SMHI:s 
forskningsenhet Rossby Centre, men är 
också verksam vid Lunds universitet. Han 
är en av flera tusen forskare världen över 
som deltar i arbetet med att utveckla allt 
mer raffinerade modeller för hur klimatet 
på jorden utvecklas. Just scenarier är 
”hans” område. 

sverige framhålls ofta som ett exempel på att det går att 
både bruka skogen och samtidigt skydda dess artmångfald. 
Men i FN-organet FAO:s statistik hamnar Sverige  
i ”produktionshörnet”. 
– Det är ett exempel som visar att ländernas tolkningar av  
direktiven skiljer sig, säger statsvetaren Camilla sandström, 
som leder ett Future Forests-projekt med sikte på att göra det 
enklare att jämföra olika länder med varandra. 

skev bild av världens  
skogsländer i statistiken

U
i

– tydligare än så här kan det inte sägas, klimatet  
håller på att förändras. Och det beror på mänskliga aktivite-
ter. Lars Bärring, forskare vid SMHi tvekar inte. Den nyligen  
presenterade iPCC-rapportern ger klart besked om vad  
som händer om inte något görs snart – mycket snart.
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Bråttom om  
klimatförändringen  
ska kunna bromsas

lars Bärring, smhi:
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forts. på nästa uppslag 

Australien
Nya Zeeland

Naturhänsyn

ProduktionFlera ändamål (Multiple use)

FAO:s statistik

Så klassificerar 
länderna själva 
sina skogar 

Indonesien
Chile

Kina

Polen

Portugal

Sverige
Ryssland

Finland

Tyskland
Indien

Brasilien

USALettland

Mexiko Sydafrika
Kanada

Japan

i hörnen på triangeln (en  
så kallad ternary plot) finns 
de tre variablerna; skyddad 
skog, produktionsskog och 
skog för ”multiple use”,  
det vill säga skog för flera 
ändamål. 

underlaget till hur länderna 
är placerade är den statistik 
som respektive land självt 
rapporterar in till Fao.  

tvärvetenskaplig studie
Jämförelsen av skogspolitiken i olika länder 
ingår som en del i en större Future Forests-
studie som sätter fokus på den ”svenska 
skogsbruksmodellen”. Syftet är att belysa hur 
väl den balanserar kraven på virkesproduk-
tion, biologisk mångfald och sociala aspekter. 
i den tvärvetenskapligt sammansatta gruppen 
ingår bland annat statsvetare, ekologer,  
historiker, sociologer och ekonomer.
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Temperatur- 
avvikelse (°C)

Nederbörds- 
avvikelse (%)

– Tvärtemot vad många kanske 
tror utgår arbetet med klimatscenarier 
inte från en statistisk framskrivning 
av historiska trender och observa-
tioner, säger han. Istället handlar det 
om matematiska modeller av fun-
damentala naturvetenskapliga lagar 
som beskriver de fysiska, kemiska och 
biologiska processerna i atmosfären 
och oceanerna. Utgångspunkten är ett 
rimligt klimatläge 1850. Med hjälp av 
de vedertagna ”newtonska” lagarna 
räknar sedan modellerna fram klimatet 
stegvis i intervall om bara 60 minuter 
i taget. 

– Vi kan konstatera att överens-
stämmelsen mellan modellerna och 
hur klimatet faktiskt har utvecklats  
är mycket hög, närmast förvånansvärt 
hög med tanke på hur oerhört kom-
plex uppgiften är. 

lars Bärring visar ett diagram 
över utvecklingen fram till idag, där 
man simulerat oförändrad koldioxid-
halt sedan 1800-talets mitt, alltså 
samma nivå som gällt under åtminstone 
de senaste tusen åren. Det framgår då 
mycket tydligt att jordens medeltem-
peratur inte höjs alls, utan förblir oför- 
ändrad ungefär på den nivå som gällde  
i början av 1900-talet. När simule-
ringarna görs om med den koldi-
oxidökning som redan uppmätts så 
stämmer den simulerade temperatur-
ökningen med vad som observerats 
sedan 1900-talets början.

– Det här ger en mycket tydlig bild 
av att det är koldioxidhalten i atmosfä-
ren som påverkar temperaturen, kon-
staterar han. Sen gör vi precis samma 
sak framåt i tiden och ser då hur ökad 
koldioxidhalt obönhörligt också leder 
till ökad temperatur. Sambandet är 
glasklart, stora utsläpp ger större tem-
peraturhöjning och vice versa. 

Den stora uppgiften för det globala 
samhället är nu att begränsa utsläppen för 
att bromsa uppvärmningen. Att få den 
att stanna på en nivå som är hanterbar. 
Målet sattes vid den stora klimatkonfe-
rensen 2010 till max två grader varmare 
(global medeltemperatur). Men utsläpps-
kurvorna rusar fortfarande på uppåt som 
om ingenting hänt, om än med ett litet 
hack 2009 på grund av finanskrisen. 
Under 2000-talets första decennium 
ökade utsläppen snabbare än i början av 
1970-talet – klimatförhandlingar och 
forskarnas allt tydligare signaler till trots. 
Risken är därför påtaglig för att världen 
vid slutet av det här seklet kommer att 
få uppleva en temperaturökning som 
är högre än vad det nuvarande ”värsta-
scenariot” anger. 

– För att klara ipCC: s mest ambitiösa 
scenario (RCP 2.6) och begränsa upp-
värmningen till två grader, måste utsläp-
pen börja minska globalt senast 2020, 
konstaterar Lars Bärring. Det innebär 
också att tillförseln måste bli så liten att 
skogar och hav mot slutet av seklet tar 
upp mer koldioxid än vad vi människor 
släpper ut.

En sådan utveckling kräver radikalt 
annorlunda angreppssätt än hittills. Inter-
nationella klimatöverenskommelser som 
begränsar utsläppen av koldioxid måste 
träda i kraft nästan omgående, vilket fått 
många forskare att redan se det som för 
sent att nå tvågradersmålet. 

– Kanske vi inte fullt ut når detta  
mål, men det är ingen ursäkt för att låta 
bli att ta krafttag för att bromsa utveck-
lingen, säger Lars Bärring. Det handlar 
om politisk vilja och en klimatpolitik 
som på allvar tar itu med frågan. Beske-
det från FN:s klimatpanel, IPCC, är tyd-
ligt – det är vi människor som bestäm-
mer hur framtidens klimat ska se ut. 
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Sambandet mellan mängden koldioxid i atmosfären
och jordens klimat är linjärt. Ökande  halt av koldioxid 
leder till att också temperaturen ökar. 
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De olikfärgade linjerna visar medelvärden 
av nio olika och oberoende scenarieanalyser. 
Det färgade fältet visar spännvidden 
mellan dessa analyser. Notera samstämmig-
heten mellan simuleringar bakåt i tiden 
och observerade data. 

RCP 4.5. Utsläppen av koldioxid kulminerar vid mitten 
av seklet och stabilseras senare på på nivån 4.5
W/m2. Förutsätter en stringent klimatpolitik och inter-
nationella överenskommelser. Temperaturhöjningen 
2100 blir mellan 2,5 och 3 grader. 

RCP 8.5. Om utsläppen av klimat-
skadliga gaser fortsätter att öka som 
hittills kommer den totala mängden 
i atmosfären att nå denna nivå år 
2100. Världens medeltemperatur blir 
nästan 5 grader högre än idag.

Den svarta linjen 
med punkter visar 
observerade värden. 

RCP 2.6. Utsläppen av koldioxid slutar att öka 2020 för 
att sedan minska. Kräver omedelbara åtgärder för att lyckas. 
Om detta sker stannar temperaturökningen på de 2 grader 
som världens länder kommit överens om.

ipCC- 
scenarierna/Fakta
klimatscenarierna baseras  
på antaganden om hur växthus-
effekten kommer att förstärkas i 
framtiden. Man utgår från föränd-
ring (från 1750) av den så kallade 
strålningsdrivningen, som mäts 
i watt per kvadratmeter (W/m²). 
Ju större utsläpp av växthusgaser 
desto mer strålningsdrivning.  
Sådana scenarier kallas RCP-
scenarier. idag ligger RCP-värdet 
på cirka 2.3 W/m2 . 

rCp-scenarierna illustrerar 
hur utsläppen av växthusgaser 
hänger samman med bland  
annat framtida världshandel,  
energianvändning, teknikutveck-
ling och befolkningsökning.

rCp 2.6: Utsläppen av koldioxid 
slutar att öka 2020 för att sedan 
minska. kräver omedelbara 
åtgärder för att lyckas.

rCp 4.5: Utsläppen av koldioxid 
kulminerar vid mitten av seklet 
och stabilseras senare på nivån 
4.5 W/m². Förutsätter en stringent 
klimatpolitik och internationella 
överenskommelser om minskade 
utsläpp av växthusgaser. För att 
nå denna nivå krävs omfattande 
skogsplanteringar och lägre en-
ergiintensitet. Jordens befolkning 
stabiliseras runt 9 miljarder.  

rCp 8.5: Utsläppen av koldi-
oxid fortsätter att öka och är vid 
seklets slut tre gånger större än 
idag. Den ökande temperaturen 
gör också avgången av metan 
ökar kraftigt. Behovet av fossila 
bränslen är fortsatt stort.  
Energiintensiteten är hög.  
Jordens befolkning fortsätter  
att öka och når 12 miljarder. 

underlaget till de nya klimat-
scenarierna från SMHi kommer 
från nio olika klimatmodelle-
ringar. De siffror som redovisas 
är medelvärden från dessa 
modeller.

kolla klimatutvecklingen själv
på smhi:s hemsida finns sedan några månader en interaktiv funktion där man själv kan 
laborera med de klimatscenarier som ligger till grund för iPCC-rapporten. Där framgår hur 
temperatur och nederbörd kommer att förändras årsvis och under de fyra årstiderna.  
Man kan välja att se på hela Europa, Sverige samt även län och regioner. 

genom att välja något av scenarierna får man en mycket tydlig bild av hur klimatet  
kommer att förändras. Det är de båda scenarierna RCP 8.5 och 4.5 som är de nya.  
(Den tredje är äldre och har tagits med som referens.) Observera att siffrorna inte har något  
med temperatur att göra. Se definitionen i faktarutan ovan. 

gör så här för att hitta den här mycket intressanta delen av SMHi:s hemsida. 

1. Välj klimatdata överst på förstasidan

2. Välj Framtidens klimat i mittspalten på nästa sida

3. Välj klimatscenarier i mittspalten

lars Bärring är 
naturgeograf med 
inriktning på klimat. 
Han är knuten till 
SMHI:s forskningsenhet 
Rossby Centre där han 
arbetar med klimat-
scenarier, såväl bakåt 
som framåt i tiden, och 
med tillämpning på 
skogsbruket. Han är 
också adjungerad pro-
fessor vid Centrum för 
miljö- och klimatforsk-
ning, Lunds universitet.

”Ingen kan 
längre hävda att 
signalerna inte 
är tillräckligt 
tydliga. Klimat-
skeptikerna kom-
mer utan tvekan 
att få svårare att 
hävda sin syn  
i debatten.”

 1   De mest dramatiska förändringarna av sommar-
temperaturerna drabbar Europas södra delar. Som 
framgår av kartan blir det där upp till 6 grader varmare. 
i centrala Spanien upp till 7 grader. Här i Sverige stannar 
ökningen på cirka 4 grader. Notera den  mycket kraftiga 
temperaturökningen längs fjällkedjan, i Nordnorge och 
längs ishavskusten.

 2  i samma områden som får de största temperatur-
ökningarna, kommer också nederbördsmängderna 
att minska som mest. i hela Sydeuropa kommer det att 
regna mellan 20 och 30 procent mindre sommartid. 
Södra halvan av Sverige får något mer regn, medan  
den norra halvan får upp till 30 och i nordväst  
40 procent mer regn.

Förändring av  
temperaturen, rCp 8.5
sommar 

Förändring av  
nederbörden, rCp 8.5
sommar 

1 2

klimat- 
förändringen  
i korthet
det är ingen tvekan om 
att klimatet redan har blivit 
varmare. De förändringar 
som noterats under de 
senaste 50 åren är större 
än på flera tusen år. 

på norra halvklotet har 
den senaste 30-årsperio-
den varit den varmaste  
på åtminstone 1400 år.

sedan 1990 har 
grönlands och Antarktis 
inlandsisar blivit mindre. 
Över hela världen krym-
per glaciärerna. Arktis 
havsisar fortsätter att 
minska. Norra halvklotets 
snötäcke smälter tidigare 
på vårarna. 

sedan mitten av 1800- 
talet har havsytan höjts 
snabbare än under de 
senaste båda årtusendena. 

koncentrationen av 
växthusgaser i atmosfären 
är extremt hög. Halterna 
av koldioxid, metan och 
dikväveoxid är högre än 
på åtminstone 800 000 år. 
För koldioxid är ökningen 
cirka 40 procent sedan 
första halvan av 1800-talet. 

ipCC-resultaten ger 
besked om att det med 95 
procents sannolikhet är 
mänskliga aktiviteter som 
orsakat det allt varmare 
klimatet sedan mitten av 
1800-talet. tidigare klimat-
variationer kan härledas 
till solaktiviteter och stora 
vulkanutbrott. 

europas klimat år 2100 om den nuvarande utvecklingen fortsätter

De globala utsläppen  
av koldioxid måste börja 
minska senast 2020
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om framgår av uppslaget innan står 
det nu helt klart att vi går mot ett 
betydligt varmare klimat. 
– Inte bara varmare, utan också 
annorlunda jämfört med idag, 

konstaterar Johan Bergh. Våren kommer  
tidigare och hösten senare. Växtsäsongen 
förlängs vilket naturligtvis gynnar allt som 
växer – även skogsträden. 

den ökande halten av koldioxid i luften, 
som ju är drivkraften i klimatförändringen, 
gör också att träden får mer ”byggnadsma-
terial”, i form av koldioxid vilket kan gynna 
deras tillväxt. 

– Men det gäller framförallt i näringsrika 
skogar med höga boniteter. Försök som fors-
karen Sune Linder gjort, visar däremot att 
man på svagare marker knappast får någon 
tillväxteffekt alls av högre halt koldioxid. 

Också nederbördsmönstren kommer att 
förändras. Enligt de senaste scenarierna  
kommer det, framförallt i norra Sverige, att 
regna mer sommartid, då ju vatten behövs 
som mest. 

– Tillsammans med den ökande tempera-
turen kommer det att ge positiva effekter på 
skogstillväxten. 

Johan Bergh påpekar oCkså att alla klimat-
scenarier visar medelvärden, men att det inte 
är dessa som är de mest intressanta. 

– Det är extremerna vi måste anpassa oss 
till. Det är de som kräver att vi förbereder oss 
– för svårare stormar, för längre perioder med 
torka och för risken för översvämningar.

Han anser därför att vi redan idag måste 
ställa in oss på att skogsskötseln snart kom-
mer att behöva anpassas till de nya förutsätt-
ningarna. 

– Vi pratar för övrigt inte bara om vad 
som kommer att ske, utan också om vad  
som redan skett. I norra Sverige har till 
exempel vintrarna blivit nästan 2 grader var-
mare  jämfört med perioden 1961-1990.  

I södra Sverige är motsvarande siffra cirka 
1 grad. Om utsläppen av koldioxid i 
världen fortsätter som hittills kommer det 
att vid seklets slut att handla om betydligt 
större ökningar.  

Det handlar nu bland annat om att 
anpassa skötseln för den stormkänsliga 
granen men också om att titta på alterna-
tiv till gran. 

– Skogsbruk är ju ett mycket trögrör-
ligt system och skogsägare är inte särskilt 
benägna att prova nytt. Se bara hur inte 
ens stormen Gudrun förmådde att mer än 
marginellt påverka stormdrabbade skogs-
ägare att satsa på andra trädslag än gran. 

För södra sverige ser Johan Bergh mer 
lövträd som ett tydligt alternativ, främst på 
grund av deras större stormresistens. Det 
snabbt minskande behovet av tidnings-
papper tror han också på sikt kommer att 
minska ett av de hittillsvarande incitamen-
ten för granodling. Han lyfter också fram 
tall som ett alternativ. Den är en generalist 
med förmåga att klara extrema förhållanden 
bättre än gran. Men, konstaterar han, detta 
förutsätter också att man kommer tillrätta 
med älgproblemet. Även hybridlärk och 
douglasgran kan vara intressanta alternativ. 

– Man bör också överväga att i främst 
södra Sverige förkorta omloppstiderna, 
för att därmed minska riskerna för stora 
stormfällningar. Skogen bör då skötas med 
sikte på att markvärdet ska kulminera så 
tidigt som möjligt. Det innebär att man 
bör försöka begränsa gallring till bara en 
enda som görs tidigt, eftersom ju gallring 
generellt försenar den tidpunkt då mark-
värdet kulminerar. 

– Gallringsfri skötsel eller bara en enda 
gallring i granbestånd är därför något som 
kan rekommenderas för skogsägare som 
vill minimera riskerna för stormfällningar, 
vilket gäller för både södra och norra 
Sverige. 

S

För ett antal år sedan såg skogsbruket varmare klimat som en positiv  
bieffekt av ett globalt problem, men idag är bilden mer kluven. 
– Visst kommer träden på många marker att växa bättre, men samtidigt  
finns det risker som ännu är svåra att både identifiera och kvantifiera, säger 
Johan Bergh, SLU, som forskar om skog och klimat inom Future Forests.

Dags att planera för 
ett varmare – och 
annorlunda klimat
t e x t  &  F o t o  L A R S  k L i N g S t R Ö M
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Riskerna med ett varmare klimat
stormar
De olika klimatscenarierna pekar inte entydigt 
på att det kommer att bli blåsigare i framtiden. 
Däremot att risken för extrema väderyttringar 
som bland annat stormar ökar.

svampar
Varmare klimat och förändrade nederbörds-
mönster kan gynna skadesvampar som 
angriper skogsträd. till exempel gynnas rotröta, 
som idag främst drabbar landets södra delar. 
Färre gallringar och kortare omloppstider kan 
begränsa problemen. 

skadeinsekter
För att minska risken för stora angrepp av 
snytbaggar rekommenderas markberedning, 
skärmar och någon form av skydd på skogs-
plantor. Hyggesvila är också ett alternativ – men 
som ökar konkurrensen från annan vegetation. 
Överhuvudtaget kan angreppen av skadeinsek-
ter förvärras av ett varmare klimat eftersom de 
kan hinna med fler generationer per säsong. 

Frostskador
träden skjuter skott tidigare på våren, 
vilket ökar risken för frostskador i plant- 
och ungskogar. Det är därför viktigt att 
använda sig av plantor som inte skjuter 
skott alltför tidigt på våren. 

skogsbränder
Den studie som gjorts av SLU, SMHi och 
Räddningsverket visar att skogsbrands-
frekvensen kommer att öka påtagligt. 
Ökningen är störst i södra Sverige.

viltskador
Rådjur blir vanligare också i norra Sveri-
ge. Varmare somrar kan göra att älgarna 
drar sig norröver eftersom de stressas 
av temperaturer över plus 15 grader. 
Jakttrycket bör därför ökas på både älg 
och rådjur – för älg inte minst också på 
grund av en önskvärd övergång till mer 
tall i landets södra delar, där det idag 
nästan inte planteras någon tall alls. 

Brukad skog ger störst klimatnytta
Den seglivade diskussionen om  
vad som ger störst klimatnytta – en 
skog som brukas eller en som står 
orörd – kan nu ses som avslutad. 
– Det är ingen tvekan om att den bru-
kade skogen innebär betydligt större 
klimatfördelar, säger Johan Bergh.

att det förhåller sig så är egentligen väl-
digt logiskt. En växande skog bygger upp  
sin biomassa och använder då stora mäng-
der koldioxid från atmosfären. När den sedan 
avverkas förvandlas träden till produkter och 
energi som kan ersätta oljebaserade sådana. 
Och när produkterna tjänat ut kan de alltid 
utnyttjas som bioenergi. 

– en obrukad skog innehåller visserli-
gen ett stort kolförråd, men det är ett statiskt 
förråd, konstaterar Johan Bergh. De levande 
trädens upptag av koldioxid och vad som 
avgår från döda, multnande träd når till slut  
ett jämviktsläge. Det blir ett nollsummespel  
av ringa nytta för klimatet. 

inte ens den avgång av koldioxid som  
sker under hyggesfasen i en brukad skog 
förmår ändra på förhållandet

– i de försök vi gjort har vi kommit fram  
till att den period då det ”läcker” koldioxid 
från ett färskt och nyplanterat hygge i södra 
Sverige, inte är längre än fem till tio år. Sett 
över en omloppstid är det ingen tvekan om  
att upptagen av koldioxid vida överstiger 
denna avgång.

Johan Bergh är 
universitetslektor 
vid Institutionen  
för sydsvensk 
skogsvetenskap  
vid SLU. Han leder 
ett forskningspro-
jekt inom Future 
Forests inriktat på 
att anpassa skogs-
bruket till ett var-
mare klimat och  
för att mildra  
dess verkningar.

Behovet av brukbara jordar  
kan komma att öka
i europas södra och mellersta delar ökar 
temperaturen och minskar nederbörden mer 
än i dess norra delar. i Mellaneuropa kan 
somrarna komma att bli upp till fem grader 
varmare. i södra Frankrike, hela italien och 
Balkan upp till sex grader och i centrala Spa-
nien ända upp till sju grader varmare än idag. 
Samtidigt kommer nederbördsmängderna i 
dessa länder att minska med ner till bara två 
tredjedelar av dagens nivåer. 

Detta är naturligtvis ingen bra kombination 
för odling av jordbruksgrödor och försörj-
ningen av stora befolkningar. Detta kan i sin 
tur komma att öka trycket på jordbruken i de 
länder som kommer lindrigare undan. Det är 
därför inget orimligt scenario att den sedan 
länge rådande balansen mellan skogs- och 
jordbruksmark i Nordeuropa kan komma att 
förändras – och granåkrar kanske att åter-
föras till jordbruksmarker. 

de största föränd-
ringarna av klimatet 
i sverige sker i dess 
norra delar. sommar- 
tid kommer både  
temperatur och neder-
börd att öka. vintrarna 
kan bli upp till tio  
grader mildare.

Fotomontage: Energi Reklambyrå
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et svenska skogsbruket 
bedrivs enligt en  
modell som innebär  
att man på samma 
marker kombinerar 

virkesproduktion och naturhänsyn.  
I korthet innebär det bland annat att 
småbiotoper samt gamla, biologiskt 
särskilt värdefulla träd och alla döda 
träd lämnas i samband med avverk-
ning. Mellan fem och tio procent av 
arealen skyddas. Syftet är att skapa 
förutsättningar som gör det möjligt 
för de arter som är anpassade till 
naturskog att fortleva.

innan en ny skogsvårdslag 
skärpte naturvårdskraven 1994 och 
de stora skogsbolagen anslöt sig till 
olika miljöcertifieringar, var natur-
hänsynen i det svenska skogsbruket 
mycket blygsam. 

– Problemet är att vi idag bara 
kan skönja de första effekterna av de 
naturvårdsåtgärder som gjorts under 
de gångna 20 åren, säger professor 
Thomas Ranius, som är naturvårds-
forskare vid SLU. Skogsekosystemen 
i de boreala skogarna är ”långsamma” 

och full effekt av åtgärderna uppnås 
först efter ett sekel – eller mer.

Thomas Ranius deltar nu i ett 
brett upplagt Future Forests-projekt 
om landskapsstrategier som ska 
ge en bild av hur naturhänsyn av 
dagens modell påverkar de framtida 
biologiska förutsättningarna i skogen. 
Man ska också utforska potentialen 
hos de andra alternativ för natur-
hänsyn som finns.

I projektet arbetar forskarna  
med simuleringar på landskapsnivå 
där det är möjligt att analysera  
effekterna av olika scenarier.  

thomas ranius konstaterar  
också att det finns förändringar i 
skogsbruket som kan motverka de 
positiva effekterna av naturhänsynen. 
Den utredning om intensivodling av 
skog som gjordes för några år sedan 
nämner bland annat ökad gödsling 
av skogsmark och ökad användning 
av snabbväxande trädslag, som till 
exempel contorta. 

– Vi arbetar med ett antal typ-
landskap och simulerar vad olika 
skötselmetoder och naturvårdsåt-

gärder får för effekter på arter och 
olika viktiga strukturer i skogen, 
säger Thomas Ranius. 

proJektet Behandlar oCkså kriti-
ken om att den generella hänsynen  
i svenska skogar gör att naturvärdena 
blir för jämnt utspridda. Forskarna 
studerar därför vad det skulle inne-
bära för den biologiska mångfalden 
om skogen delas upp i områden med 
olika inriktning. Under senare år 
har studier gjorts om så kallat triad-
skogsbruk. Det innebär att man odlar 
skogen intensivt på vissa arealer, på 
andra bedriver man skogsbruk med 
naturhänsyn medan man i en tredje 
typ lämnar skogen obrukad. Men det 
finns också andra sätt att koncentrera 
naturvärdena, som kan ha sina både 
för- och nackdelar jämfört med 
nuvarande modeller. 

– Vi tar upp även andra aspekter 
än biologisk mångfald inom detta 
projekt, avslutar Thomas Ranius. 
Bland annat kommer vi att studera de 
ekonomiska konsekvenserna av olika 
skötselstrategier samt deras påverkan 
på skogens rekreationsvärden. 

kommer det naturan-
passade skogsbruket 
att på sikt få avsedd 
effekt för den biologiska 
mångfalden i skogen? 
Det är en fråga som  
varit levande allt sedan 
naturvårdsavsättningar 
och naturhänsyn i skogs-
bruket blev regel vid 
mitten av 1990-talet. 

D
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räcker natur- 
hänsyn av  
dagens modell  
för att klara  
den biologiska  
mångfalden?

thomas ranius  är 
professor vid Institutio-
nen för ekologi vid SLU. 
Förutom de forsknings-
områden som beskrivs 
på det här uppslaget 
arbetar han också med 
insekters spridnings-
biologi och mönstren 
för hur de förekommer  
i landskapet.

*Den koldioxid som frigörs när man eldar biologiska bränslen finns redan i omlopp i atmosfären, till skillnad  
från den ”nya” som kommer från fossila bränslen som ju legat inlagrade i jordskorpan i många miljoner år.

så går  
forskningen till:
arbetet inom Future Forests del-
projekt ”Strategier som stödjer  
biodiversiteten i brukade skogs-
landskap” går i starkt förenklad  
form till så här:

effekterna av olika typer av  
skötsel analyseras genom att simu-
lera hur strukturer som död ved och 
grova träd, eller arters överlevnad, 
utvecklas över tiden i olika model-
landskap. 

scenarier byggs upp utifrån de 
alternativ för att öka produktionen 
av virke och bioenergi i Sveriges 
skogar som idag diskuteras, bland 
annat kortare rotationstider och ökad 
användning av främmande trädslag. 
Scenarierna består också av olika 
typer och nivåer på naturhänsynen.

ett viktigt mål är att studera  
hur de olika scenarierna uppfyller  
den svenska miljöpolitikens intentio-
ner om att bevara livskraftiga popu-
lationer av naturligt förekommande 
arter i skogslandskapet. 

– vi kan redan idag notera ett starkt  
ökande intresse för uttag av biobränsle-
sortiment i våra skogar, konstaterar Thomas 
Ranius. Metoder utvecklas nu för att också 
kunna ta vara på energi-innehållet i de  
stubbar som blir kvar efter en avverkning. 

Han ser detta som oroande eftersom  
stubbar i brukade skogar utgör en stor del  
av mängden grov död ved. 

– Död ved ett viktigt substrat för en  
stor mängd insekter och svampar. Grov död 
ved har blivit en bristvara i dagens skogar, 
vilket starkt bidragit till att så många arter  
i olika grad kan ses som hotade.  

stuBBskörd kan således minska mäng- 
den substrat för arter beroende av död  
ved i brukade landskap.

– Det övergripande syftet med vår  
forskning är att ge rekommendationer för  
en hållbar biobränsleskörd på skogsmark.  
Det gör vi bland annat genom att skatta  
hur mycket stubbarna betyder för arter  
i förhållande till andra typer av död ved.  
Vi analyserar också hur man kan minimera 
de negativa effekterna av stubbskörd, till 
exempel genom att skörda stubbar på rätt 
ställen eller genom att utföra kostnads- 
effektiva kompensationsåtgärder.

Ökad användning av bioenergi framstår som en av lösningarna för  
att minska tillförseln av klimatpåverkande gaser* till atmosfären.  

Hur kommer ökade uttag  
av biobränslen att påverka 
artmångfalden i skogen?
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an kan säga att  
vi håller på att  
”lära” den flyg- 
burna lasern vad 
som döljer sig  

under trädens kronor, säger Johan 
Holmgren, som leder projektet. 

Skog&Framtid träffade honom 
i augusti då han tillsammans med 
Johan Klareld från företaget Mät- 
tjänst var i färd med att skanna ett 
antal referensytor belägna i Svart-
bergets försökspark utanför Vindeln.  

laserutrustningen var place-
rad på ett stativ och rörde sig i en 
360-gradig cirkelrörelse allt under 
det att den sände ut laserpulser mot 
omgivande trädstammar, trädkronor 
och mark. Då skannern hade roterat 
ett varv hade en tredimensionell 
bild, eller mer korrekt, ett ”moln”  
av flera miljoner punkter skapats  
av skogen på platsen. 

– De kartor vi får fram med hjälp 
av flygburen laser ger besked om 
marken och vi kan också se trädens 
höjd, säger Johan Holmgren. Men för 
att få uppgifter om trädstammarnas 
volym är man hänvisad till manuellt 
uppmätta referensytor. Och de är inte 
särskilt detaljerade. Till exempel saknas 
uppgifter som kan ge vägledning om 
den framtida virkeskvaliteten. 

uppgiFterna om de träd som skan-
nas från marken är däremot mycket 
exakta. Diametern mäts på ett stort 
antal ställen längs stammen. Det gör 
det möjligt att med hög noggrannhet 
fastställa inte bara deras volym utan 
också bland annat avsmalning och 
krokighet som påverkar det förvänta-
de virkesutfallet. Uppgifterna kopplas 
sedan samman med kartor som har 
framställts med flygburen laser.

Den databas som ligger till grund 
för flygkartan får på så sätt ”reda på” 

hur det ser ut under ett specifikt stycke 
skog. Denna information använder den 
för att ge besked om också alla övriga 
liknande partier av skogen i området. 

om skogen är homogen, till exempel 
på en hed eller en lid, behövs inte så 
många referensytor. Men om det rör 
sig om mer småskuren terräng är det 
viktigt att markskanna flera referens-
ytor i de olika typerna av skog.

– Vi jobbar ännu så länge i för-
söksskala och målet är att kalibrera 
informationen om krontaket med den 
om stammarna, säger Johan Holmgren.  
Datorprogram tilldelar träden egenska-
per utifrån hur lika de är de träd som 
databasen har fullständig information 
om. Det är egentligen inte konsti-
gare än de bildprogram som finns i 
moderna datorer och som kan känna 
igen ansiktet på de människor man 
fotograferat. 

Forskaren kenneth oloFsson, som 
arbetar med att utveckla datorprogram 
för att automatiskt beräkna trädvariab-
ler från markbaserad laserdata, visar 
hur det är möjligt att vrida och vända 
och in i minsta detalj fastställa ett träds 
egenskaper.

– Genom att dela upp en trädstam  
i sektioner om till exempel en decime-
ters längd beräknar programmet dess 
volym med mycket hög noggrannhet. 
En sådan här tredimensionell bild kan 
för en provyta vara sammansatt av 50 
miljoner ljuspulsar.

Han visar att de skannade bilderna 
har så hög upplösning att till och med 
de enskilda barren syns. 

– Det är framförallt de stora skogs-
bolagen som är intresserade av att vi 
utvecklar den här tekniken, fortsätter 
Johan Holmgren. För sin planering vill 
de ha en så exakt bild som möjligt av 
hur mycket, och vilken sorts virke det 
finns i de olika bestånden. 

Han ser också möjligheter att på 
sikt sätta laserskannrar på skördarna. 
Det skulle göra det möjligt att trimma 
noggrannheten ytterligare och till 
exempel i samband med gallring,  
uppdatera företagens databaser. 

– Tekniken inom det här området 
utvecklas snabbt. För ett antal år sedan 
gjorde en skanner några tusen mät-
ningar per sekund, idag kan vissa  
utföra upp till en miljon varje sekund. 
Samtidigt sjunker också kostnaderna  
för utrustningen. 

han konstaterar oCkså att laser-
skannad information redan idag är 
vardag i stora delar av skogsbruket. 

– Nu handlar det om att vidareut-
veckla och förfina tekniken. För utan 
tvekan finns det mycket att tjäna på  
att ha bättre kunskaper än idag om  
den skog man brukar.  

det blir snart möjligt att med hjälp  
av de tredimensionella kartor som fram-
ställs med flygburen laser få ut betydligt 
exaktare uppgifter om det virke som 
finns i skogen. Forskarna vid avdelningen 
för skoglig fjärranalys vid SLU i Umeå 
arbetar just nu med att koppla ihop data 
från flygburen laserskanning med upp-
gifter från markburen laser. 

Allt  
precisare  
uppgifter  
med fjärr- 
analys

M
Johan holmgren  
är forskare vid  
Institutionen för 
skoglig resurshus-
hållning vid SLU och 
leder det tvååriga 
projektet Skattning 
av virkesutbyte med 
laserskanning.

t e x t  &  F o t o  L A R S  k L i N g S t R Ö M 

laserskanning
innebär att man från en sändare skickar iväg högin-
tensiva ljuspulsar. En sensor fångar upp det ljus som 
studsar tillbaka och mäter hur lång tid det tar mellan 
sändning och retur. Eftersom ljushastigheten är känd  
är det möjligt att med hög noggrannhet mäta avståndet 
till det föremål som ljuset studsade mot.

en flygburen laserskanner sänder och tar emot flera 
hundra tusen ljuspulser per sekund. Det gör att man får 
en mycket exakt, tredimensionell bild av både trädskik-
tets höjd och av marken. Höjdskillnader på någon de-
cimeter framgår tydligt, vilket gör att till exempel även 
ganska små stenar syns, liksom hjulspår och stubbar. 

en markbaserad skanner skapar tredimensionella  
bilder av omgivande träd med en precision och upp-
lösning på några millimeter. 

projekt ”skattning av virkes- 
utbyte med laserskanning”
Ska utveckla metoder som integrerar automatiska  
mätningar av trädstammar med mätdata från flygburen 
laserskanning för att kunna beräkna stamegenskaper 
för hela skogsområden. Projektet finansieras av  
Stiftelsen Nils och Dorthi troëdssons forskningsfond.

Forskaren kenneth olofsson kan vrida och vända  
på varje enskilt träd i sin dator. 

som framgår av övre bilden delas stammen upp 
i mindre sektioner vilket gör att dess volym kan 
beräknas med mycket stor noggrannhet. 

Johan klarelds laser rör sig 
sakta runt i cirkelrörelse 
allt under det den sänder ut 
och tar emot flera miljoner 
laserpulsar. resultatet blir 
en millimeterexakt ”bild” 
av den omgivande skogen.
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W 
ilhelm Agrell är ända 
sedan starten för fem  
år sedan ledamot av  
Future Forests styrelse. 

– Man har anledning 
att ställa frågan varför, säger han med ett 
litet leende. Jag kan inte ett dugg om skog 
och skogsbruk, däremot en hel del om  
hur det är att tvingas fatta beslut på osäkra 
grunder. Och det var precis den kompe-
tensen man var ute efter när jag fick frågan. 
Det här forskningsprogrammet förväntas 
ju ge vägledning in i en framtid som bara 
delvis kan anas, men där det som i alla  
skogliga sammanhang, handlar om att ha 
stor framförhållning. 

det var en ny, och för honom tidigare 
okänd värld, som mötte Wilhelm Agrell  
via styrelseplatsen i Future Forests. 

– Alla branscher har sina egna kulturer, 
men jag frapperades ändå av hur otroligt 
homogen den skogliga var. Alla kände var-
andra. Alla hade gått samma utbildning och 
bekände sig till samma teoretiska model-
ler som av samma lärare bankats in i deras 
huvuden på 1960- och 1970-talen.  

Han ser det därför inte som konstigt att 
det blev problem när kraven på anpassning 
till andra samhällsintressen på allvar började 
göra sig gällande på 1990-talet. 

– Politik och lagstiftning – och inte 
minst den skogliga utbildningen – hade 
då sedan länge varit besjälad av en nit att 
utveckla skogsresursen ytterligare. Man var 
inte mottaglig för argument som i viss mån 
ruckade på den ensidiga bilden av skogen 
som råvarukälla. Den skogsvårdslag som 
hade införts vid förra sekelskiftet skulle man 
med dagens vokabulär kunna kalla version 
1.0 eftersom den enbart beaktade virkes-
produktion. Miljöaspekterna kom inte in 
i skogen förrän nittio år senare. Och deras 
intåg kantades som vi vet av otaliga, och 
ibland ganska hätska konflikter. 

Wilhelm agrell ser som en bety-
dande orsak till konflikten mellan 
miljö och virkesproduktion att par-
terna var så ojämlika. Miljörörelsen 
var splittrad och samlade viljor med 
ibland väldigt olika bakgrund och 
agendor. Produktionsintressena var 
enade och hade lag och stat i ryg-
gen. Länge sågs miljörörelsen av det 
etablerade skogsbruket som irrele-
vant. Det var egentligen inte förrän 
ett antal stora företag certifierat sina 
skogar som miljöhänsyn på allvar 
blev ett accepterat begrepp. 

– Den förändrade synen kan också 
hänföras till att Sverige vid samma tid 
gick från att vara en isolerad ö där vi 
rådde oss själva, till att bli en del av en 
större alleuropeisk gemenskap.   

men, menar han, konflikten bott-
nar också i att skogsbruket så gott 
som alltid argumenterar i termer 
av ekonomiskt värde och nationell 
betydelse, medan allmänheten och 
miljörörelsen talar utifrån upplevel-
ser och känslor. 

– Det här manifesterades mycket 
tydligt i Maciej Zarembas uppmärk-
sammade artiklar i DN förra året. 
Om inte annat så visade de att sam-
hället är mycket mer emotionellt än 
vi många gånger förleds tro. Att män-
niskor innerst inne egentligen inte är 
särskilt mottagliga för argument som 
talar emot deras känslor. 

Han liknar det vid fantomsmärtor, 
det människor känner när de ser en 
nyss avverkad skog. Att skog och na-
tur är något som den allt mer urbana 
svensken bara möter ibland spelar inte 
så stor roll. Den moderna människan 
vill ha stadens all bekvämlighet – 
men när man ibland tar en sväng ut 
på landsbygden ska där helst finnas 

orörd natur och vackra landskap – 
gärna också vargar.  

– Man ser skogen som evig och 
förmår inte uppfatta att den, precis 
som allt annat i tillvaron, är förän-
derlig. Eller att det finns ett samband 
mellan naturen och det man konsu-
merar och lever av. 

Wilhelm agrell anser heller inte 
att det, som man tidigare trodde, 
går att ”informera bort”, sådana här 
motsättningar. Det var en inställning 
som bottnade i 1900-talets svenska 
idealbild om ett samhälle som stän-
digt talar om för medborgarna hur 
de ska agera. Och där dessa också 
underdånigt ”rättar och packar sig 
därefter”. 

– Man kan se exempel på sådant 
tänkande också idag. Men då har man 
inte förstått kraften i de emotionella 
aspekterna och att man måste nalkas 
frågorna på ett helt annat sätt. Inte 
uppifrån, utan så att det blir möjligt 
för människor att sätta in dem i sina 
egna referensramar. 

– De konflikter som fortfarande 
omger skogen kan också i många  
fall hämta sin näring i händelser och 
företeelser som kan ligga ett halvt 
sekel tillbaka i tiden. 

han tar exempel från sina år i det 
forna Jugoslavien, en gång en nation 
men som slets sönder i småbitar 
av de förödande krig som med 
nationella förtecken rasade där på 
1990-talet. 

– Jag reste runt och såg med egna 
ögon vad som hänt och det fram-
gick ofta väldigt tydligt vem som 
var ansvarig för illdåden. Men det 
var omöjligt att få utförarna att själva 
förstå detta. De var helt förblindade 

av den konflikt de var mitt inne i, och  
förmådde inte ta till sig ens uppenbara  
fakta. Känslorna hade totalt övermannat 
deras förnuft. 

Wilhelm agrell menar att alla 
konflikter – stora som små – i detta  
avseende är varandra lika. Att upp-
rörande händelser eller känslokallt 
agerande driver frågan in i ”konflikt-
eskaleringens onda spiral”, den som  
bara leder nedåt och fördjupar konflik-
ten. Därför kan konflikter bara lösas  
genom att skapa en spelplan där par-
terna möts och frågorna hanteras inom 
ramen för fastställda och av alla parter 
accepterade regler. 

– Så har man gjort med andra  
naturtillgångar. Men för naturresursen 
skog finns inte något liknande.  

Wilhelm Agrell anser att det är  
ur sådana här aspekter som ett forsk-
ningsprogram som Future Forests har  
en så viktig roll. 

– Det tar avstamp i helheten.  
Forskare från flera discipliner benar  
upp och ramar in de potentiella kon-
fliktområdena så att det blir möjligt  
att hantera dem – innan de eskalerar  
och fördjupas. Det är ett helt nytt sätt  
att angripa forskning på, som utan  
tvekan kommer att bilda skola. 

han menar oCkså att det är fullt  
möjligt att göra den berömda ”kakan” 
större. Att det går att hantera även  
komplexa ekologiska, sociala och  
ekonomiska system tillsammans så  
att såväl materiella som immateriella 
värden förmeras.  

– Men vi ska inte förvänta oss  
att Future Forests hittar lösningarna. 
Däremot att man hittar de vägar som 
kan resultera i lösningar. 

Han menar att det sätt som Future  
Forests tar sig an frågorna på kan 
komma att påverka hela det skogliga 
utbildningssystemet – och därmed  
också den framtida skogssektorn. 

– De studenter som får möjligheten 
att möta programmet får del av dess  
värderingar och budskapet om att det 
alltid är bättre att utgå från helheten  
istället för från detaljerna. Det är något 
som de kommer att bära med sig ut i  
yrkeslivet, som i deras fall sträcker sig 
ända in i mitten av det här seklet. 

Utan tvekan kommer det att göra 
avtryck i skogsbruket. Det är ungefär  
på samma sätt som att 1960-talets 
”spretiga miljöaktivister”, när de nu 
hamnat på inflytelserika poster, bidra-
git till att miljöfrågorna kommit allt 
högre på den samhälleliga agendan. 

Wilhelm agrell,  
är professor i under-
rättelseanalys vid 
Lunds universitet. 
Han forskar också i 
frågor som har med 
fred och konflikter 
att göra. Sedan slutet 
av 1970-talet är han 
en flitig debattör ofta 
inbjuden av riksmedia 
att kommentera  
aktuella världspoli-
tiska konfliktfrågor.

Wilhelm Agrell har 
skrivit ett trettiotal 
böcker, de flesta inom 
sina ämnesområden 
men också några  
skönlitterära. Hans 
senaste, Ett krig här  
och nu. Sveriges väg  
till väpnad konflikt  
i Afghanistan, kom  
ut i höstas.

underrättelseanalys  
handlar om att upp- 
täcka förändrade hot- 
bilder i omvärlden  
och göra rimliga 
bedömningar utifrån 
ett ofta osäkert och 
ofullständigt under- 
lag. Med begrep-
pet avses också att 
kartlägga samband 
eller upptäcka annars 
osynliga förändringar 
över tiden. Underrät-
telseanalys bedrivs 
tvärvetenskapligt i  
så motto att valet av 
metoder styrs av de 
frågor man söker 
svar på. 

– många känner något som liknar fantomsmärtor när de ser en nyss avverkad 
skog. Men det går inte att via information öka förståelsen för skogsbruk. Sådana frågor  
måste hanteras så att människor kan sätta in dem i sina egna referensramar. 
Det säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet  
och sedan årtionden välkänd freds- och konfliktforskare. 

Det går aldrig att informera  
bort konflikternas källor

Wilhelm agrell:

t e x t  &  F o t o  L A R S  k L i N g S t R Ö M 

» När man någon gång  
i framtiden summerar de  
viktigaste effekterna av  
Future Forests kan det  
mycket väl vara att det  
förändrade den skogliga  
utbildningen och därmed  
sättet att bruka skogen. » 
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ill våren är Emil  
färdig med sin fem-
åriga jägmästarutbild-
ning och redo att ge 
sig ut i ”verkligheten”. 

Just nu jobbar han med sitt exa-
mensarbete inom Future Forests. 

– Jag har valt att studera  
vad man kan kalla för zonerat 
skogsbruk. Det syftar till att  
både hålla hög virkesproduk-
tion och samtidigt öka natur-
värdena i skogen, berättar han. 

emil har tagit intryCk av  
den nuvarande debatten om  
hotande klimatförändringar  
och utarmad biologisk mång-
fald som det sena 1900-talets 
skogsbruk resulterat i. 

– Utan tvekan kommer  
skogen att ha en viktig roll i 
framtiden för att lindra effek- 
terna av ett varmare klimat,  
den ger ju både bioenergi och 
klimatsmarta material. 

Samtidigt går ökad virkes-
produktion på tvärs med am- 
bitionerna att förbättra förut-
sättningarna för den biologiska 
mångfalden. 

de insikter han Fått via sitt 
examensarbete gör honom 
övertygad om att det går att 
överbrygga dessa motsatser.

– Genom att intensivodla  
skog på vissa marker och på an-
dra satsa på biologisk mångfald 
kan man både producera minst 
lika mycket virke som idag 
och samtidigt öka de framtida 
naturvärdena. Allt handlar om 
noggrann planering, realistiska 
målbilder och att tänka utanför 
dagens ”ramar”, säger han. 

Han har kommit fram till detta 
genom simuleringar i beslutsstöd-
systemet Heureka som utvecklats 
vid SLU, och som Emil tror kom-
mer bli allt vanligare bland bolag 
och privata markägare. 

– utgångspunkten För mina 
beräkningar är FN:s konvention 
för biologisk mångfald, det som 
brukar kallas Nagoya-avtalet. 
Det säger att 17 procent av jor-
dens land- och vattenområden 
måste skyddas från exploatering 
för att inte den nuvarande artu-
tarmningen ska fortsätta. I mina 
simuleringar valde jag att skydda 
17 procent av den produktiva 
skogsmarken och intensivodlar 
motsvarande areal för att kom-
pensera framtida virkesförluster. 
De resterande 66 procenten 
brukas ungefär som idag men 
med förstärkt naturhänsyn.

det område som emil studerar 
är de 2 700 hektaren som tillhör 
Strömsjölidens tillväxtpark på 
Sveaskogs marker i Västerbot-
ten. I simuleringarna använder 
han en form av skogsbruk som 
under namnet triad vuxit fram 
på senare år. Det är ett ”tredelat” 
skogsbruk som på en gång är 
både intensivt och naturanpas-
sat. I hundraårsperspektiv jämför 
han skogliga och ekonomiska 
utfall från fastigheten i förhål-
lande till ett skogsbruk av dagens 
modell. 

– De preliminära resultaten 
visar att det går att höja natur-
värdena utan att virkesproduk-
tionen blir lidande, konstaterar 
han. Det mesta tyder också på 
att den här typen av skogsbruk 

kan vara minst lika lönsamt som 
skogsbruk av dagens modell. 

emil är inte Färdig med 
arbetet än och poängterar att 
resultaten därför måste tas med 
en nypa salt. 

– Men de tendenser jag hit-
tills sett är mycket intressanta. 
Det framstår som möjligt öka 
arealen skyddad skog i fram-
tiden. Och även min studie 
”bara” är ett examensarbete och 
ur vissa aspekter en utopi med 
dagens skogsvårdslagstiftning i 
beaktande så visar den ändå på 
stora möjligheter, säger Emil.  

– Trakthyggesbruk har i mer 
än ett halvt sekel framstått som 
det enda lönsamma alternativet. 
Jag är glad att vi som nu utbildar 
oss till jägmästare har fått lära  
oss att det finns fler alternativ  
att variera med.

Just variation är något av ett 
ledord för honom. 

– Jag är övertygad om att 
man genom en mer varierad 
skötsel av skogen också skapar 
bättre förutsättningar för den 
biologiska mångfalden. Man 
måste också vara ödmjuk och 
öppen för nya idéer. De tankar 
om adaptiv skogsskötsel som nu 
diskuteras ligger helt rätt i tiden. 

emil hinner Fylla 25 innan  
han lämnar sin utbildning och  
kan därmed komma att vara  
yrkesverksam i skogen i minst  
40 år framöver. De värderingar 
han tar med sig från sin utbild-
ning kommer sannolikt att ge 
avtryck i hans ställningstaganden 
under alla dessa år.  

t

den i stort sett ensidiga inriktning på hög virkesproduktion som hittills  
präglat skogsbruket har förändrats till att också beakta fler värden i skogen. 
De som idag lämnar de skogliga utbildningarna gör det därför med andra 
grundvärderingar än tidigare generationer. Emil Mattsson är en av dem.

– Mer varierat  
skogsbruk i framtiden

när skogsstudenten emil en gång får bestämma:

– klimatfrågan har satt fokus på hållbarhet 
och uthållig produktion och där har skogen 
sannolikt bättre förutsättningar att uppfylla 
de högt ställda ambitionerna än någon annan 
bransch, fortsätter han. 

Det finns 80 platser vid jägmästarutbild-
ningen vid SLU.  

– De flesta av våra studenter är naturligtvis 
i första hand intresserade av att få arbeta med 
resursen skog. Men utbildningen har en bredd 
som gör att jägmästare är efterfrågade inom 
betydligt fler branscher än så. Många får också 
anställning utomlands.

– Dock skulle vi önska en jämnare köns-
fördelning och att även fler ungdomar från 
storstadsområdena kunde få upp ögonen för 
skogen, säger Peter Högberg. idag kommer  
de flesta av våra studenter från skogslänen.  
inte minst vill vi också att fler med etnisk bak-
grund i andra delar av världen hittar den här 
utbildningen.  

En utbildning med 
intressanta  
möjligheter

– Framtiden för den gröna sektorn 
är ljusare än kanske någonsin. 
Det säger professor Peter Hög-
berg, dekan vid skogsfakulteten 
vid SLU.
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Jägmästare
utbildningen omfattar 300 poäng, det vill  
säga fem år. 

nybakade jägmästare får ofta sin första  
anställning vid något skogsföretag som projekt-
ledare eller virkesköpare. Andra anställs vid  
länsstyrelser, Naturvårdsverket, kommuner  
eller någon skogsägareförening. Några väljer  
att forska vidare inom fakulteten. 

möjligheterna till utlandsanställningar är goda 
via internationella organisationer eller företag. 

emil mattsson
Född: 1989 i Vindeln. ”En ort med älv, skog  
och varma, trevliga människor.”

klar: Som jägmästare våren 2014.

uppväxt med: Fiske, friluftsliv och idrott.

intressen: Naturen, musik och längdskidåkning.

Flickvän: Emma som också läser till jägmästare. 

vill jobba för: Ett varierat skogslandskap där  
virkesproduktion, rekreation och biologisk  
mångfald kan samsas.



Sveriges  
lantbruksuniversitet
901 83 Umeå

an konstaterar att världens skogar 
är en betydande källa för ekono-
miskt värdeskapande – men att 
deras roll är betydligt större än 

så: De har förmåga att motverka klimatför-
ändringen liksom att skapa rent, friskt vatten. 
Inte minst hyser de också en biologisk 
mångfald som är ovärderlig för allt levande.  

– I den rapport om skogen som FAO 
publicerade i samband med Rio+20-kon-
ferensen förra året konstaterar vi att ett mer 
hållbart utnyttjande av skogsresurserna är ett 
sätt för att komma till rätta med många av de 
utmaningar som världen står inför. Alltså inte 
bara klimatet utan också fattigdom, under-
näring och den framtida energiförsörjningen. 

FAO:s skogschef är väl medveten om att 
skogsavverkning och skogsförstörelse på sina 
håll har gett träbaserade produkter dåligt rykte.

– Det är därför en viktig uppgift för FAO 
att motverka detta och utveckla program 

och policyer som styr mot en mer hållbar 
och grön ekonomi. Vi arbetar också för att 
eliminera incitament som leder till avskog-
ning. Inte minst också att argumentera mot 
drivkrafter för ökad användning av icke-
förnybara material som stål, betong, plast 
och fossila bränslen. I det sammanhanget är 
det positivt att notera hur världens skogsin-
dustrier nu på allvar börjat utveckla helt nya 
biologiska produkter. 

Eduardo Rojas-Briales understryker vik-
ten av att skogsproduktionen måste ske med 
hållbara och biologiskt anpassade metoder. 

– Det är intressant att se hur ni i Sverige 
tacklar de här frågorna. Att det växer fram 
forskning som beaktar helheten istället för  
de enskilda delarna. Det ligger helt i linje 
med FAO:s intentioner – och är i själva 
verket förutsättningen för att vi på sikt ska 
kunna nå den eftersträvade hållbarheten. 
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– den tid är definitivt förbi då ekonomi 
och miljö kunde hanteras som separata 
storheter. idag vet vi bättre och inser att allt 
hänger ihop och måste hanteras tillsammans 
för att nå den hållbarhet som är ledstjärnan 
för världens utveckling. 
Det säger Eduardo Rojas-Briales, skogschef 
inom FN-organet FAO.

helhets- 
lösningar ett 
måste för att ta 
vara skogarnas  
möjligheter
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eduardo rojas-Briales, skogschef Fao:

eduardo rojas-Briales är skoglig pro-
fessor och har tidigare varit verksam både 
i sitt hemland Spanien och i tyskland. 
Sedan 2010 leder han arbetet vid FAO:s 
skogsavdelning. i våras besökte han Sve-
rige i samband med den stora kongressen 
World Forests Summit i Stockholm.

   

Fao är FN:s livsmedels- och jordbruksorga-
nisation (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations). Det leder FN:s och 
det internationella samfundets arbete för 
att bekämpa fattigdom och svält och dess 
ansträngningar att nå målet en värld utan 
hunger. FAO:s huvudkontor ligger i Rom.
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