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Annika Nordin programchef Future Forests

Vi bygger broar

Ett viktigt mål för Future 
Forests är att bidra med veten-
skapliga underlag för beslut om 
hållbart brukande av Sveriges 

skogar i en framtid präglad av föränd-
ring och osäkerhet. Sedan starten 2009 
har programmets forskare levererat mer 
än 250 vetenskapliga publikationer och 
gjort drygt 450 presentationer, relevan-
ta för de beslut samhället har att ta om 
skogen och skogsbruket.

Det jag ser som minst lika viktigt är 
det samarbete vi etablerat mellan fors-
kare och skogliga intressenter. Kanske 
främst i de referensgrupper som varit 
en central del i Future Forests. Här har 
forskarna tagit sig an problematiska 
frågeställningar tillsammans med aktö-
rer som representerat både praktik och 
politik. Referensgrupperna har bestått 
av representanter för olika och ibland 
vitt skilda och motstående intressen vad 
gäller skogen och skogsbruket. 

Nr 2 | 2015

En tidning om skogsforskning från
Future Forests och Sveriges lantbruksuniversitet

Utgiven av: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 901 83 Umeå, tel: 090-786 81 00. 

Finansierad av SLU och Future Forests.

Ansvarig utgivare: Annika Nordin, tel: 090-786 82 29, e-post: annika.nordin@slu.se

Redaktör: Lars Klingström, tel: 070-523 51 70, e-post: lars@klingstrom.net

Redaktion: Annika Mossing, tel: 090-786 82 21, e-post: annika.mossing@slu.se

Produktion: Lars Klingström AB, Norrköping. 

Layout: Spektra. 

Tryck: Ruter AB.

Upplaga: 225 000. 

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 samt även representanter för myndigheter, skogsägarföreningar, 
ideella organisationer och skogsföretag i olika referensgrupper.

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. Alla perspektiven hanteras tillsammans.

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

Jag ser det som att referensgrupper-
na har byggt broar mellan forskningen 
och den ”verklighet” som tar emot dess 
resultat. När Future Forests så små-
ningom utvärderas tror jag att detta 
kommer att bedömas som en av pro-
grammets stora förtjänster. 

ATT ArbeTA TillSAMMANS och över 
gränserna mellan olika intressen och 
olika forskningsfält är nödvändigt för 
att kunna ta tillvara skogens potentia-
ler. Skogarna har en viktig roll i om-
ställningen till ett hållbart samhälle. 
Samtidigt är dess biologiska mångfald 
satt under press. Vi vet också att de upp-
levelsevärden som finns i skogen har 
betydelse för människors välmående och 
hälsa. Det här är viktiga frågor som på 
olika sätt hanterats i referensgrupperna.

I början handlade arbetet i referens-
grupperna främst om att ”rama in” 
forskningsfrågorna. För oss forskare 

var detta nödvändigt och en förutsätt-
ning för att vi skulle kunna utveckla 
våra forskningsansatser i linje med vad 
både praktik och politik efterfrågade. 
Därefter utvecklades samarbetet till att 
mer handla om analys och tolkning av 
forskningsresultaten. 

Arbetet i referensgrupperna är nu av-
slutat. Det har gett oss forskare erfaren-
heter som är viktiga för framtiden. Vi 
har lärt oss samarbeta med praktiker på 
ett sätt som gör att våra forskningsansat-
ser och resultat blir mer värdefulla för 
samhället. Vår förhoppning är att också 
intressenterna har lärt av varandra. 

deN ANAlyS AV ArbeTeT i referens - 
grupperna som gjorts under hösten 
är ännu inte klar. Men redan nu är 
jag övertygad om att vi tagit viktiga 
steg mot nya och konstruktiva 
samarbetsformer mellan akademi, 
praktik och politik. 
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Noterat

Riksskogstaxeringen vid SLU sammanställer varje år 
Skogsdata, som är en del av Sveriges officiella statistik. 
Nu har man också lanserat en ny version av TaxWebb, 
ett interaktivt webbverktyg som ger alla intresserade 
möjlighet att på egen hand botanisera i mängden data om 
de svenska skogarna som Riksskogstaxeringen varje år 
samlar in. Verktyget erbjuder fantastiska möjligheter att 
både sammanställa och analysera statistiken. Det går till 
exempel att skapa diagram och tidsserier av just det man 
är intresserad av. Där finns också uppgifter om bland annat 
mängden död ved i skogarna, som ju är ett viktigt mått på 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden i skogen. 
läs mer på https://taxwebb.slu.se

Skogsstatistik i
lättanvänt webbverktyg

TaxWebb

En forskargrupp vid SLU under led-
ning av professor Torgny Näsholm har 
tilldelats ett anslag om 39 miljoner kro-
nor från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse för att öka kunskaperna om 
hur skogsträdens tillväxt styrs. 

Gruppen har identifierat fem olika, 
men nära sammanlänkade, processer 
som styr skogars produktivitet. 

– Med helt ny isotopteknik kan vi un-
dersöka vilka miljöfaktorer som reglerar flöden av vatten, 
kol och energi i skogsekosystemen och vilken påverkan 
varje enskild process har, säger Torgny Näsholm. 

Resultaten kommer att byggas in i en modell som 
beskriver tillväxten i ett enskilt träd. Modellen kan sedan 
skalas upp så att man kan förstå processer på bestånds- 
och landskapsnivå.

Mer om Future Forests forskning
Sedan starten 2009 har Future Forests genererat en strid ström av 
forskningsrapporter. Resultaten har sammanfattats i populärvetenskapliga 
trycksaker under namnen Rapport och Syntes. Sammantaget är det något av en 
guldgruva för den skogligt intresserade som ger en bred bild av det aktuella 
forskningsläget. Här belyses ett brett spektrum av frågor som har med skog, 
skogsbruk, naturvård och skogens roll i samhället. 

Alla finns under rubriken Publikationer där också de vetenskapligt granskade 
forskningsartiklarna finns. Alla trycksaker och artiklar finns lätt tillgängliga som 
nedladdningsbara filer. Många av dem går också att beställa i tryckt form. 
www.futureforests.se 

Future Forests är ett mycket gott exempel 
på ett jämställt forskningsprogram. Inom 
programmet finansieras lika många 
tjänster för kvinnor som för män. 
Publicerade artiklar där Future 
Forests forskare står som första 
författare är också jämnt fördelade 
mellan könen. Skogsforskningen 
har, liksom många andra natur-  
veten skapliga forsknings grenar, 
länge varit ett manligt fält. 

– Jag sticker ut hakan och påstår 
att Future Forests är Sveriges mest 
jämställda forskningsprogram, 
sett till hur vi finansierar tjänster. 
Andra forskningsledare får gärna 
ta det som en utmaning, säger 
Annika Nordin, programchef för 
Future Forests.

bättre kunskap 
om hur skogen växer

Jämställt Future Forests

Torgny Näsholm
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Nytt klimat – en ny tid

Anpassa, 
mildra och 
utveckla

F rån att ha varit något som bara 
skulle beröra en tämligen diffus 
framtid steg klimatförändringen 
redan på 1990-talet fram som 

den stora fråga den därefter visat sig vara. 
Rapporterna från FN:s klimatpanel 

IPCC vållade feta rubriker. Ytterligare 
rapporter har befäst bilden av ett klimat 
som blir allt varmare. Sedan mätning-
arna inleddes på 1880-talet har den glo-
bala medeltemperaturen nu ökat med 
0,85 grader. I Sverige till och med något 
mer, drygt 1 grad. Om inte utsläppen av 
fossil koldioxid minskar och upphör helt 
kan jordens klimat vid detta sekels slut 
komma att bli hela 4 grader varmare. 

Samtidigt har samstämmigheten 
bland världens klimatforskare blivit total 
om att uppvärmningen är antropogen, 
det vill säga att det är mänskliga aktivi-
teter som orsakar den. 

deTTA är SiTuATioNeN just nu. Och även 
om andra frågor dominerat media i år – 
flyktingkrisen, Putin och IS för att näm-
na några – så kvarstår att klimatet är den 
största och svåraste fråga som mänsklig-
heten någonsin haft att hantera. 

Av det skälet är klimatet ett bärande 
tema i forskningsprogrammet Future 
Forests. Skog och biologiska produkter 
har ju en viktig roll i omställningen till 

en fossilfri värld. Programmets mål är 
att generera bättre underlag för beslut 
om framtidens skogar som måste fattas 
redan i dag. Att anpassa både skötsel och 
plantmaterial till nya förutsättningar, 
mildra effekterna av det varmare kli-

matet och ta vara på de möjligheter det 
också kan erbjuda.   

Det handlar också om biologisk 
mångfald, den fråga som under det se-
naste kvartsseklet dominerat debatten 
om skog och skogsbruk i Sverige. Hur 
kommer det att gå för alla de arter som 
hör skogen till när den kanske kom-
mer att brukas ännu intensivare. Räcker 
de naturvårdsåtgärder som utförs eller 
krävs mer? Några givna svar finns ännu 
inte, men de simuleringar som gjorts 
inom Future Forests ger vägledning om 
hur det kommer att bli i slutet av seklet. 

Frågan spetsas till av att skogen har 
en viktig roll i ansträngningarna att 
fasa ut användningen av fossila råvaror. 

Ökad användning av bioenergi – och i 
framtiden helt nya biologiska produkter 
och material – är viktiga bidrag i arbetet 
med att fasa ut de fossila råvarorna. Av 
samma skäl förutses också användningen 
av trä i byggsektorn öka, för att minska 
behovet av betong, som orsakar stora ut-
släpp av koldioxid vid framställningen. 

FrågorNA oM SKog, klimat och resurser 
är komplexa. Inte minst är de också om-
givna av stora osäkerheter. Referenserna 
bakåt är ju inte lika mycket värda som 
tidigare under de nya förutsättningar 
som klimatförändringen kan komma att 
innebära.

Till detta kommer helt andra frågor 
som har med samhället att göra. Alla 
samhällen förändras. Hela tiden. Men 
människorna märker det knappast där-
för att förändringarna är glidande och 
framstår tydliga först i ett längre tidsper-
spektiv. Ett exempel är urbaniseringen 
som har pågått sedan mitten av 1800-ta-
let och som fortfarande pågår. Det gäl-
ler inte bara Sverige utan hela världen. 
Städerna växer, landsbygden dräneras på 
verksamheter och människor.  

Detta påverkar naturligtvis värde-
ringarna hos den ökande andelen män-
niskor som inte längre har några egna 
referenser till landsbygden och dess 

Det är ingen tvekan om att jordens klimat håller på att 
bli varmare. Inte heller att detta kommer att påverka 
de svenska skogarna. Den stora uppgiften nu är att 
anpassa dem till de nya förutsättningarna – och den 
viktiga roll de har i det framtida samhället.
Te xT: L A RS K LINGSTRöM   illuSTr ATioN: M AGN US BA R D

’’Klimatet är ett 
bärande tema i 
Future Forests.’’
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villkor. Politiska beslut som berör skog 
och skogsbruk riskerar därför i ökad 
utsträckning att fattas utifrån urbana 
värderingar. 

Därtill kommer de intressemotsätt-
ningar och konflikter som sedan länge 
omger bruket av skogen och naturen. 
Att finna former som ökar förståelsen 
för olika intressenters bevekelsegrunder 
är en angelägen uppgift för en framtid 
där skogen kan komma att spela en stör-
re roll i samhället än hittills.  

Det är också angeläget att harmo-
nisera de internationella direktiv och 
riktlinjer som påverkar utnyttjandet av 
såväl svenska som den övriga världens 
skogar. Inte sällan är de formulerade i 

en tid som kan ligga flera tiotals år till-
baka i tiden som därför inte alltid fyller 
de funktioner de var avsedda för.

De här uppräknade frågeställningarna 
är bara några av de många som utgör den 
sfär som Future Forests arbetar inom. 

deN STorA uTMANiNgeN är att ”tänka 
före” – inte bara inom avgränsade 
områden utan inom flera. Att skapa 
så bra handlingsalternativ som möjligt 
för den framtid som ingen med 
exakthet kan fastställa. 

Detta är det viktigaste skälet till den 
tvärvetenskaplighet som präglar all 
forskning inom Future Forests. I stället 
för att forskare från skilda discipliner var 

för sig lägger fram sina resultat, jobbar 
Future Forests-forskarna tillsammans 
med frågorna. 

Och skogsforskning är inte längre en-
sidigt inriktad på själva skogen. Förutom 
skogs-, klimat- och naturvårdsforskare 
engagerar Future Forests också forskare 
från discipliner som statsvetenskap, so-
ciologi, historia och idéhistoria. Plus att 
också skogens intressenter har en viktig 
roll i de olika referensgrupper som är en 
del av programmet. 

Det avspeglar att skogen håller på 
ta den plats i samhället som dess stora 
betydelse motiverar – och som bereder 
vägen mot ett ur alla perspektiv hållbart 
brukande av den. 

Forskarna i Future Forests arbetar på olika 
sätt för att anpassa skogen och skogsbruket 
till de nya förutsättningar det allt varmare 
klimatet innebär. 
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J ohan Kuylenstierna tar emot i ett 
minimalt konferensrum i Stockholm 
Environment Institutes lokaler i 
Garnisonen längst ut på 

 Östermalm. Han är chef för en 
forskningsstiftelse som rankas som num-
mer två i världen inom sitt område. Den 
sysselsätter drygt 200 hållbarhetsforskare 
som förser världens beslutsfattare med 
underlag inför de viktiga framtidsbeslut 
som måste tas redan i dag. Johan själv ut-
nämndes till ”Sveriges miljömäktigaste” 
av tidningen Miljöaktuellt förra året och 
är kvar i toppen även på årets lista. 

– Länge var det en uppfattning att 
det skulle kosta orimligt mycket pengar 
att komma till rätta med klimatet, säger 
han. Men enligt de senaste uppskatt-
ningarna från det internationella initia-
tivet New Climate Economy handlar det 
om merkostnader på motsvarande någon 
procent av världens samlade BNP. Alltså 
nästan ingenting.

  Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute

– Vi måste sluta att se klimat som en särskild fråga. 
Allt hänger ihop – klimat, vatten, livsmedels-
försörjning, energi och välstånd. Med dagens 
medvetenhet och med ny teknik är jag optimistisk 
om möjligheterna att undvika katastrofscenarierna. 
Te xT och FoTo: L A RS K LINGSTRöM

” Klimatfrågan 
handlar om 
mer än klimat”
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ATT deT iNTe behöVer kosta mer än så 
handlar om att göra åtgärderna tidigt, 
menar Johan Kuylenstierna. 

Han noterar att ”klimat” redan i dag 
beaktas i allt fler utvecklingsprojekt. 
Vidare att det också finns en plussida i 
form av lägre kostnader för väderrela-
terade katastrofer och mindre negativ 
påverkan på jordbruket. Därutöver und-
viker man de enorma kostnader som 
skulle uppstå då vissa platser blir omöj-
liga att leva på till följd av hetta eller hö-
gre havsvattennivå. 

Johan Kuylenstierna konstaterar 
också att medvetenheten om vad som 
händer med klimatet i dag är så oerhört 
mycket större än för bara sju, åtta år se-
dan. I näringslivet hade man länge en 
avvaktande inställning. Politikerna har 
varit rådvilla och famlat sig fram. 

– Nu har frågan mognat. Många 
företag har insett att klimatanpassning 
och vinst inte är motpoler. Minskad 
klimatpåverkan och klimatanpass-
ning har gjorts till en del av affärsidén. 
Miljöorganisationerna har gått från 
alarmism till att söka samarbete och lös-
ningar. Politikerna är på väg bort från 
den tidigare handlingsförlamningen.

JohAN KuyleNSTierNA menar att klimat-
frågan är betydligt mer än bara en fråga 
om klimat. 

– Klimatet är intimt förknippat med 
alla de stora resurs- och utvecklings-
frågor som mänskligheten i dag har att 
hantera. Vi vet att jordens befolkning 
om bara ett fåtal årtionden kommer att 
ha ökat från dagens drygt 7 miljarder till 
nästan 10 miljarder år 2050. Ett halvse-
kel senare kan vi lägga till ytterligare 1,5 
miljarder. Vi vet också att en allt större 
del av människorna kommer att bo i sto-
ra städer. Det ger oss en unik möjlighet 
att planera det vi har framför oss ur ett 
perspektiv som beaktar helheten klimat 
och naturresurser. 

Han menar att om vi inte gör det 
kan åtgärder bli kontraproduktiva eller 
leda till spänningar länder och männis-
kor emellan. Till exempel att i ivern att 
komma bort från fossil energi tömma 
jordskorpan på sällsynta jordmetaller 
som behövs i batterier och elmotorer. 
Satsningen på bioenergi kan orsaka kon-
kurrens om mark- och vattenresurser 
för livsmedelsproduktion. 

– Större insikter om de mekanismer 
som styr jordens klimat ger positiva ef-
fekter också inom andra områden. Vi ser 
exempel på det redan i dag. En orsak till 
att man i Brasilien nu börjar ta itu med 

avskogningen i Amazonas beror bland 
annat på signalerna om att den bidragit 
till den svåra torkan i huvudstaden Sao 
Paulo. Avdunstning från Amazonas ska-
par nederbörd i Sao Paulo-området – det 
är som en osynlig flod i atmosfären. När 
träden försvinner minskar avdunstning-
en, vilket leder till torka långt därifrån.

Johan Kuylenstierna konstaterar ock-
så att vindkraft och solkraft byggs ut på 
ett sätt som för bara några år sedan hade 
setts som utopier. Gammal teknik fasas 
ut och ersätts med ny, energieffektivare. 

– Att den här utvecklingen hittills gått 
så snabbt signalerar att det knappast kom-
mer att gå mindre snabbt i framtiden.   

hAN JäMFör deT som nu sker med det 
som skedde när den digitala tekniken 
blommade upp för bara 20 år sedan. 
Disruptive innovation har blivit ett 
internationellt begrepp för vad som 
händer då något nytt plötsligt tar över 
etablerade system på grund av att det 
är billigare och effektivare. 

Sveriges roll och förutsättningar? 
– Vi ligger bättre till än de flesta an-

dra länder. Sverige är ett välskött och väl 
fungerande land med välskötta företag 
och ett gediget forskningskunnande. Om 
vi med sådana förutsättningar inte skulle 
ligga långt framme och vara drivande i 
hållbarhetsfrågorna vore märkligt. 

Skogsnäringen? 
– Den är intressant. Den utgår från 

en genuint förnybar råvara som rätt 
odlad uppfyller alla krav på hållbar-
het. Men det är i dag brist på resurser 

för att utveckla och kommersialisera alla 
dess fantastiska möjligheter. Företagen 
måste samarbeta mer, bilda kluster över 
branschgränserna och dra nytta av var-
andra. Skogsindustrin har mycket bra 
förutsättningar att lämna sin traditionella 
roll som producent av bulkvaror till att i 
stället tillverka spetsprodukter – som kan 
generera helt andra intäkter. En sådan 
utveckling skulle gynna hela kedjan, från 
skogsägarna till företagen som förädlar 
det som växer i deras skogar. Det skulle i 
hög grad också gynna hela nationen.  

Pessimistiska framtidsbilder om 
klimatet har duggat tätt i många år. 
Du är optimistisk? 

– Ja, jag ser vad som faktiskt händer i 
världen. Även om temperaturkurvorna 
fortsatt pekar uppåt finns det annat som 
går åt rätt håll. Allt fler länder, företag, 
politiker och enskilda människor enga-
gerar sig i klimatfrågan. I år genomförs 
tre stora FN-konferenser där världens 
ledare diskuterar hållbar utveckling och 
klimat. De båda första gick bra. I New 
York enades man om 17 nya hållbarhets-
mål och i Addis Abeba tog man viktiga 
steg om finansieringen. Nu återstår den 
stora klimatkonferensen i Paris i decem-
ber och jag har stor förtröstan om att 
också den ska föra utvecklingen framåt. 

– Vi har också sett hur tidigare mot-
sträviga länder som USA och Kina svängt 
och nu tar krafttag i klimatfrågorna. Det 
finns därför anledning att vara optimis-
tisk – utan att för den skull ta ut något i 
förväg. Men utan optimism kan man inte 
frigöra den kreativitet som krävs och som 
annars skulle riskera att kvävas. 

’’ökade 
insikter om de 
mekanismer 

som styr 
jordens klimat 

ger positiva 
effekter också 

inom andra 
områden.’’

•  Stockholm Environment Institute, 
SEI, är ett oberoende forsknings-
institut som sedan 1989 arbetar 
med lokala och globala miljö- och 
utvecklingsfrågor inriktade på 
hållbar utveckling. 

•  Det övergripande målet är att över-
brygga vetenskap och politik genom 
objektiva vetenskapliga analyser.

•  Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
Lokalkontor finns i London, York, 
Seattle, Davis, Boston och Tallinn.  

•  Sysselsätter cirka 200 forskare. 
•  SEI är formellt en statlig stiftelse och 

finansieras med offentliga medel. 
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Te xT: L A RS K LINGSTRöM gr AFiK: SPEK TR A

Uppgifterna om skogens 
klimatnytta på det här 
uppslaget är hämtade 
från en vetenskaplig 

studie som gjordes inom Future 
Forests år 2014. Resultaten är pu-
blicerade i den vetenskapliga tid-
skriften Forests.

– Det är ingen tvekan om att 
aktivt skogsbruk gör betydligt 
större klimatnytta än om man 
inte brukar skogen alls, säger 

professor Tomas Lundmark, en 
av de Future Forests-forskare som 
genomförde studien.  

deN Slår FAST att en obrukad skog 
är en skog som redan har gjort stor 
klimatnytta genom att ta upp kol-
dioxid från luften och binda den 
i träden och marken. Den utgör 
därmed ett betydande kollager. 
Men ju äldre en sådan skog blir, 
desto mer koldioxid avgår från 

den genom att allt fler träd dör och 
börjar brytas ned till koldioxid 
igen. De gamla träden som blir 
kvar växer långsamt samtidigt som 
de gör det svårt för nya träd att 
etablera sig. Det gör att upptag och 
avgång av koldioxid till slut jämnar 
ut sig. Den obrukade skogen för-
vandlas till ett statiskt lager av kol. 

– Den brukade skogen däre-
mot sköts med mål att kontinuer-
ligt ha en hög och jämn tillväxt. 

 

Skog&Framtid har skrivit om skogens klimatnytta tidigare. Och vi 
gör det igen. Debatten i ämnet är fortsatt livlig och frågan om att 
bruka eller inte bruka skogen av klimatskäl är uppenbarligen svår.  

en obrukad naturskog har 
gjort klimatnytta genom att den 
tagit upp koldioxid. Eftersom 
naturens nedbrytande krafter 
sätter in då skogen blir äldre 
avger en obrukad skog ungefär 
lika mycket koldioxid som den 
tar upp. Obrukad skog är i 
princip ett statiskt kolförråd.

Skogen och klimatnyttan

brukad eller 
obrukad skog?

Förhistorisk tid
Inte någon gång under de senaste 
800 000 åren har halten koldioxid i 
atmosfären varit så hög som nu. Istider 
har växlat med varmare perioder. 
Det varierande klimatet har haft naturliga 
orsaker, som bland annat solaktiviteten. 

Källa: NOAA. Kurvan bygger på 
borrprover tagna i Antarktis inlandsis.

Modern tid
Människans användning av fossil 
energi sedan mitten av 1800-talet har 
frigjort koldioxid från kol som legat i 
jordskorpan i miljoner år.

För att klara målet om max 2 graders 
uppvärming måste kurvan plana ut på 
450 ppm vid mitten av detta sekel. 
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en brukad skog tar upp stora 
mängder koldioxid då träden 
växer. Uppvuxna träd avverkas 
och ersätts av nya. I en brukad 
skog kan man uthålligt 
skörda skogsråvara som kan 
ersätta fossila råvaror och 
energikrävande råvaror som 
stål och betong.

därför ökar jordens medeltemperatur

IstidIstid Istid

idag
400 ppm

2050
450 ppm

2100
600 ppm

1950
300

250

Värsta 
scenariot

ppm = Parts per million, miljondelar

Under 800 000 år har 
halten koldioxid inte varit 
högre än den här linjen.

+2˚

+4˚
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Bioekonomi innebär att samhället baseras på 
förnybara råvaror. Genom att stoppa tillförseln av 
fossil koldioxid kommer halten i atmosfären långsamt 
att sjunka. Efter några hundra år blir det åter balans 
mellan upptag och avgång. Bara på så sätt, och med 
andra hållbara energikällor, går det att bemästra 
klimatproblemet. 

Samhället kopplar in 
sig i kolkretsloppet 
och ”lånar” en del av 
koldioxiden för att 
generera bioenergi 
och tillverka produkter.  

Det gör det möjligt att med 
jämna mellanrum avverka de 
mogna bestånden och ersätta 
dem med nya. På landskapsnivå 
kan det samlade virkesförrådet 
på så sätt inte bara hållas intakt, 
utan till och med förmås att öka. 
Redan i det avseendet gör en 
brukad skog större klimatnytta 
än en obrukad. 

MeN, deN STorA klimatnyttan upp-
står när man använder skogsrå-
varor som ersättning (substitu-
tion) för fossila energislag och 
energikrävande byggmaterial som 
betong och aluminium. I studien 
beräknade forskarna effekterna av 
denna förmåga och fann att för 
varje avverkad skogskubikmeter 
virke i Sverige minskas eller und-
viks utsläpp till luften med cirka 
470 kg koldioxid. Siffran är en 

nettosiffra där alla koldioxidut-
släpp som uppstår vid avverkning, 
transporter och tillverkning av 
produkter räknats av. 

– I den brukade skogen är det 
således tillväxten som avgör hur 
stor klimatnyttan blir. Ju mer det 
växer, desto mer kan man skörda 
– utan att det totala kolförrådet 
i skogslandskapet minskar. Och 
det är denna skörd i form av virke 
och biobränslen som ger skogens 
stora och positiva bidrag i arbetet 
med att bemästra den negativa 
klimatutvecklingen. 

Tomas Lundmark är noga med 
att påpeka att skogen givetvis inte 
ensam kan lösa klimatproblema-
tiken. Och att skogsbruket måste 
bedrivas med stor hänsyn till 
skogens värde för dess biologiska 
mångfald. 

– Men skogen ger ett viktigt 

bidrag som tillsammans med 
andra energilösningar och ut-
veckling av nya biologiska pro-
dukter kan bidra till att begränsa 
klimatförändringen. 

hAN och hANS forskarkollegor 
kunde också visa att den svenska 
skogen har potential att göra ännu 
större klimatnytta i framtiden. 
Olika scenarier alltifrån inget 
skogsbruk alls till intensivare 
brukande och större uttag av bio-
bränslen studerades. 

– Intensivskogsscenariot vi-
sar att om tillväxten i skogarna 
kunde ökas med 50 procent så 
skulle skogen ensam bidra till att 
Sveriges nettoutsläpp av koldiox-
id blir noll. Scenariot är nu inte 
realistiskt i praktiken, men det 
ger ändå en bild av vilka klimat-
potentialer som finns i skogen.   

Biologiska 
råvaror från 
skogen.

Enbart bioenergi kan inte täcka 
världens energibehov. Men vid 
sidan av sol och vind är biologiska 
råvaror en viktig del av lösningen.

bioekonomi är målet 

Tomas 
lundmark är 
professor vid 
Institutionen för 
skogens ekologi 
och skötsel vid 
SLU.

Då biologiska produkter eldas eller 
förmultnar återgår samma mängd 
koldioxid till atmosfären som gick 
åt för att bygga upp veden i skogen. 

Kolets 
kretslopp

Skogen tar upp koldioxid och 
omvandlar den med hjälp av solljus 
och vatten till ved. När träden dör 
avgår koldioxiden till luften igen.   
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När klimatet 
förändras måste 
skogsträden 
kunna hänga med 
I ett varmare klimat kommer skogen att växa bättre. Bra kan 
man tycka, men glömmer att träden då utsätts för något de inte 
är anpassade till. Därför arbetar forskarna för att ge de nya 
generationerna skogsträd egenskaper som gör att de både ska 
klara värmen och dra nytta av den.  
AV: L A RS K LINGSTRöM

Mats berlin är 
forskare vid 
Skogforsk/Future 
Forests och 
inriktad på 
genetik och 
skogsträdsföräd-
ling. Han är 
ansvarig för 
webbverktyget 
Plantval och 
arbetar också för 
att anpassa 
skogsodlings-
materialet till de 
nya förutsättning-
ar som klimatför-
ändringen 
innebär.  

K limatförändringen är inte 
längre något som bara 
syns i forskarnas model-
ler utan i hög grad en 

realitet. Jämfört med referenspe-
rioden 1961–1990 var perioden 
1991–2007 genomsnittligt 1 grad 
varmare i Sverige. Och det är bara 
början. Den negativa utveckling-
en fortsätter i oförminskad takt. 
Till år 2100 kan jordens medel-
temperatur öka med så mycket 
som 4 grader – och i den norra 
hemisfären ännu mer. 

– Vi befinner oss alltså med 
stor sannolikhet i början av en 
mycket kraftig klimatförändring, 
konstaterar Mats Berlin, forskare 
vid Skogforsk/Future Forests. 
Och även om medvetenheten om 
klimatrapporterna i dag närmast 
är total, så har allvaret för skogens 
del skymts av det faktum att trä-
den kommer att växa allt bättre. 
Teoretiskt bedöms skogsproduk-
tionen kunna öka med upp till 
30 procent.  

som ett varmare klimat medför, 
så måste de plantor och det frö vi 
sätter ut i skogarna anpassas till 
de klimatförhållanden som vi vet 
kommer att gälla när de blir vux-
na. I naturen sker sådan här an-
passning gradvis och över mycket 
lång tid. Med kunskap om de olika 
tillväxtmönster som naturligt 
finns inom varje art kan vi i stället 
göra den anpassningen i förväg. Vi 
ser vilka varianter som har de bästa 
egenskaperna för att klara ett var-
mare klimat – och satsar på dem. 

deT är deTTA ArbeTe som nu be-
drivs för tall och gran inom ett 
Future Forests-projekt som också 
inbegriper forskare i de övriga 
nordiska och baltiska länderna. 

– Vi har ju samma typer av skog 
och klimatologiska förutsättningar 
och arbetar för att kunna dra nytta 
av varandras erfarenheter – och 
även skogsodlingsmaterial. 

Skogsträdsförädling har bedri-
vits i Sverige sedan tidigt 1950-tal 

– Men, fortsätter han, detta är 
en bruttosiffra. Den förutsätter att 
den skog som växer i det framtida 
klimatet är anpassad till de nya 
förutsättningarna.

SKogSTrädeN är ANpASSAde till de 
temperatur- och ljusförhållanden 
som råder just där de växer. De 
vet när de ska vakna på våren och 
invintra på hösten. Det är främst 
vårvärmen som väcker dem och 
höstens allt längre nätter som styr 
invintringen. 

När temperaturförhållandena 
nu håller på att förändras blir trä-
den missanpassade. I till exempel 
södra Sverige ökar paradoxalt nog 
frostrisken när det blir varmare. 
Träden vaknar tidigare på våren på 
grund av värmen – men samtidigt 
är nätterna långa vilket innebär 
ökad risk för frost. Och fryser de 
späda skotten påverkar det tillväx-
ten för resten av året. 

 – Ska vi kunna dra nytta av de 
potentiella produktionsökningar 
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        Nytt webbverktyg ger besked om 
        lämpligaste skogsodlingsmaterialet

Webbverktyget plantval 
som i dag finns i Kunskap
Direkt på skogforsk.se har
vidareutvecklats. Den nya ver-
sionen för tall släpps i början 
av nästa år. Det blir då möjligt 
att välja frö och plantor som 
är anpassade till platsen både 
i dag och till det klimat som 
kommer att gälla när träden 
blir vuxna. 

1up do date. Plantval har 
laddats med IPCC:s senaste 

klimatscenarier. 

2 lättanvänt. Genom att 
peka på en interaktiv kar-

ta med 4x4 km stora kvadra-
ter får man besked om vilken 
fröplantage som erbjuder det 
bästa skogsodlingsmaterialet 
för just den plats man valt. 

3 besked direkt. I tabell-
form visas produktionsin-

dex för de olika fröplantager-
na. Utgångspunkten (100) är 
lokalt oförädlat frö. För varje 
fröplantage anges en siffra. 
Till exempel ger indexet 120 
besked om att den förväntade 
skogsproduktionen på den 
valda platsen ökar med 20 
procent jämfört med lokalt frö. 

Med hjälp av den interaktiva 
kartan i webbverktyget Plantval 
kan man hitta de lämpligaste 
plantorna för i princip alla 
områden i de svenska skogarna. 
Den markerade rutan är 4 x 4 km.

Så kommer klimatet att förändras

och redan för ett sekel sedan var man väl 
medveten om ursprungets (provenien-
sens) betydelse för hur den skog man eta-
blerade skulle utvecklas. 

– Det finns i dag en värdefull skatt i 
form av den mycket omfattande prove-
niensforskningen i Sverige, säger Mats 
Berlin. Vi har goda kunskaper om vad 
som händer när man nord- eller syd-
förflyttar skogsfrö och skogsplantor, 
det vill säga till platser med annorlunda 
ljus- och temperaturklimat än de här-
stammar från. Det är den kunskaps-
banken vi nu kan dra full nytta av och 
använda på ett sätt som de forskare som 

skapade den knappast kunde ana. 
– Klimatforskarna har gett oss betyd-

ligt bättre klimatdata att jobba med än 
för bara tiotalet år sedan. De stora globala 

klimatmodellerna som vi hör om i ny-
heterna nästan dagligdags går att skala 
ner till rutor om bara fyra gånger fyra 
kilometer stora kvadrater. Vi har aldrig 
haft en sådan detaljkoll över klimatiska 
förutsättningar som vi har i dag. Och det 
är den informationen som vi nu bygger in 
i våra modeller. 

Det projekt som Mats och hans 
forskarkollegor arbetar med utmynnar 
snart i ett förfinat webbaserat verktyg 
för tall där det för var och en av de här 
kvadraterna går att finna det lämpligaste 
skogsodlingsmaterialet för just den 
platsen. Se artikeln nedan. 

’’I till exempel 
södra Sverige ökar 

paradoxalt nog 
frostrisken när det 

blir varmare.’’

År 2050 kommer temperatur -
summan i Sverige att ha ökat med 
mellan 200 och 300 grader. 
Temperatursumma är ett mått på 
värmeklimatet och beräknas genom 
att summera medeltemperaturen 
under alla dagar på året då det är 
varmare än +5 °c. 
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– Vi jobbar för fullt med att bringa större klarhet i vad det varmare klimatet 
kommer att innebära för skogsträden och deras många fiender. 
Det säger de båda forskarna Maartje Klapwijk och Johanna Boberg som 
deltar i ett brett upplagt Future Forests-program om skogens skadegörare. 

balansen mellan 
träden och skadegörarna 
kan komma att rubbas

AV: L A RS K LINGSTRöM

Den här tallkvisten är angripen av röd-
bandssjuka (Dothistroma) som är vanlig i 
Nordamerika och Storbritannien. Den finns i 
dag över hela Sverige och är ett potentiellt 
hot när klimatet blir varmare. Att ta reda på 
hur det varmare klimatet  påverkar 
styrkeförhållandena mellan träd, skade-
görare och skadegörarnas egna fiender  är 
en viktig uppgift för forskningen.

Skogsträd Skadegörare

Klimatet
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Det svenska skogsbrukets något 
ambivalenta inställning till 
klimatförändringen är på väg 
att brytas. Från att främst ha 

setts som något som ökar tillväxten, är 
insikten i dag mer kluven.

– Utan tvekan finns det många risker 
med det varmare klimatet, säger in-
sektsforskaren Maartje Klapwijk. Det är 
dessa som vi nu håller på att identifiera 
med mål att kunna förebygga insekts- 
och svampskador på skogen. 

hoN uNderSTryKer ATT de mycket kom-
plicerade sambanden mellan skogsträd, 
skadegörare och skadegörarnas natur-
liga fiender ännu så länge är långt ifrån 
kartlagda. 

– Med den höjning av årsmedel-
temperaturen som vi nu står inför 
kommer det att bli än mer komplice-
rat, säger Johanna Boberg, som är my-
kolog och forskar om skadesvampar. 
Vegetationsperioden blir längre och det 
kan bli fler extrema väderhändelser i 
form av stormar, torka eller kraftig ne-
derbörd. Det är faktorer som kan rubba 
den bräckliga balansen mellan skogsträd 
och skadegörare.

 Extrema händelser är ofta skälet till 

Luppen är ett viktigt verktyg för Maartje Klapwijk när hon 
ska artbestämma en skadegörare. Den stora delen av hennes 
forskning går ut på att dra slutsatser av observationerna och 
formulera matematiska modeller av spridningsriskerna. 

att en population av skadegörare snabbt 
kan växa till. Maartje och Johanna skil-
jer också på direkta och indirekta effek-
ter av det varmare klimatet. 

– Många av de i dag välkända skade-
görarna kan gynnas direkt. Med längre 
vegetationsperiod hinner de utveckla 
fler generationer per år.  

KliMATSceNArierNA ViSAr att den ökande 
medeltemperaturen främst är en effekt av 
att de framtida vintrarna blir mildare.  

Det innebär att sydligare arter då kan 
överleva både en och flera vintrar i vårt 
land och därmed både etablera sig och 
sprida sig vidare. 

Indirekt påverkar det varmare kli-
matet också styrkeförhållandena mellan 

skadegörarna och de träd de angriper. 
Träd som stressas av värmen får svårare 
att försvara sig. Å andra sidan kan också 
träden bli starkare. 

– Samma sak gäller skadegörarna; om 
det är de eller deras fiender som drar mest 
nytta av värmen, säger Maartje Klapwijk. 

JohANNA boberg konstaterar också att det 
finns tydliga samband mellan insekter 
och svampsjukdomar. 

– Till exempel orsakas almsjukan, 
som håller på att slå ut Sveriges alla al-
mar, av insekten almsplintborre som 
sprider smittan mellan träden. Det vi-
sar att det inte räcker med att studera 
skadeinsekter och skadesvampar var 
för sig utan att man måste hantera dem 
tillsammans. 

De här exemplen ger en bild av hur 
svårt det är att exakt förutsäga hur kli-
matförändringen kommer att påverka 
de svenska skogarna. 

– Vi har i dag betydligt bättre verktyg 
till vårt förfogande än man hade för bara 
några år sedan, konstaterar de båda fors-
karna. Men fortfarande återstår mycket 
grundforskning innan vi har klarlagt 
sambanden mellan träd, skadegörare och 
skadegörarnas fiender. Och klimatet!

’’Skogsbrukets 
ambivalenta inställ-

ning till klimat-
förändringen är på 

väg att brytas.’’

Johanna Boberg tömmer en av de drygt 20 sporfällor 
som användes i forskningsstudien. En veckas uppsamling 
ger upp till hundratalet arter. 

läs mer  på 
nästa sida
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Trädgårdsväxter  
Den omfattande 
importen av 
levande plantor 
bidrar till att det 
också kommer 
nya skadegö-
rare till Sverige. 
De kan finnas 
på växterna el-
ler i krukornas 

jord och kan sedan via trädgårdar 
och parker sprida sig ut i naturen. 
Det finns regler för vilka växter 
som får importeras till Europa – 
men inte mellan europeiska länder. 
Striktare regler kolliderar dock 
med WTO-överenskommelser 
om fri rörlighet av varor i världen, 
vilket gör frågan svårlöst.  

För att förstå hur skadeinsekter 
reagerar på förändringar i klimatet 
behöver man långa tidsserier. Och 
sådana går ju av naturliga skäl inte att 
åstadkomma på kort tid. 

– Men det finns en ungersk stu-
die som spänner över 50 år och som 
också är kopplad till en lokal höjning av 
medeltemperaturen på drygt en grad, 
säger Maartje Klapwijk. Den visar att de 
vi kallar skadeinsekter kan reagera helt 

olika i ett förändrat klimat. Bland annat 
framgår att tallskottvecklarna gynna-
des medan ekprocessionsspinnarna 
missgynnades.  

– Det är just sådana kunskaper som 
vi nu på olika sätt försöker skaffa oss 
genom att noggrant följa populationer-
na av insekter i de svenska skogarna. 
Tidig upptäckt av en skadegörare kan 
spara stora pengar jämfört med om 
man i stället ska bekämpa ett utbrott.

Tidig upptäckt är A och O 

Så kommer nya 
skadegörare 
till Sverige

Sporfällor och DNA
Johanna Bobergs arbete kan närmast 
liknas vid en brottsplatsundersö-
kares. Hon analyserar insamlade 
svampsporer som med hjälp av avan-
cerad DNA-teknik gör det möjligt att 
exakt fastställa arten. 

– Den här tekniken öppnar helt nya 
möjligheter att tidigt upptäcka nya 
svamparter i Sverige, säger Johanna. 

Hon och hennes forskarkollegor 
skulle därför vilja se ett system av 
fasta sporfällor runt om i landet. 

– Det skulle göra det möjligt att 
upptäcka nya skadesvampar och 
snabbt sätta in motåtgärder.

Blandskogar 
är tåligare 
Färsk forskning visar att 
blandskogar med olika kom-
binationer av gran, tall och 
björk samt kontinuitetsskogar 
kan ha bättre förmåga att stå 
emot framtida påfrestningar 
än mer renodlade skogar. 
Dels minskar risken för att 
hela bestånd ska slås ut av en 
specialiserad skadegörare, 
dels gör det också skogen 
mer stormtålig.  

Askskottsjukan 
är importerad 
Askskottsjuka orsakas av en svamp 
som har sitt ursprung i östra Asien. 
Där är den harmlös och orsakar 
inga skador alls på de arter av ask 
som finns där. I stället är den en av 
naturens många nedbrytare och 
specialiserad på fröna från askar. 
Den har sannolikt nått Europa via 
importerade prydnadsträd och sedan 
via plantskolor och parker spritt sig 
ut i naturen. Askarna i vår del av 
världen har inget att sätta emot när 
denna asiatiska svamp infekterar 
först bladen och därefter tar sig in i 
kvistar och skott som stryps och dör. 
Askskottsjukan är ett tydligt exempel 
på de faror som finns i den globala 
handeln med levande växter.

Träemballage 
Den ökande 
globala handeln 
med varor ökar 
också risken för 
att oönskade 
fripassagerare i 
form av skade-
insekter kan 

följa med i träemballagen. 

Mer om skogens skadegörare
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Te xT och FoTo: L A RS K LINGSTRöM  gr AFiK: SPEK TR A

Skogarna har större betydelse för försörjningen av 
färskvatten på jorden än man tidigare vetat. Ny forskning 
visar att den vattenånga som avdunstar och transpirerar 
från träden orsakar nederbörd på helt andra platser, inte 
minst på kontinenternas inre delar. Skogarna har också 
en tydligt avkylande effekt på klimatet. 

A tt skogsträden har en 
viktig roll i vattnets 
kretslopp mellan haven, 
atmosfären och marken 

är ingen nyhet. Men att skogen 
har så stor betydelse för nederbörd 
och klimat, både nära och fjärran 
från de platser där den växer, är 
något som kommit fram först un-
der senare år.

– Tidigare har diskussionerna 
om skog och vatten främst hand-
lat om att träd suger upp vatten 
som kan sänka grundvattennivån 
i torra områden. Eller om avskog-
ning som ökar ytvattenflödena 
och leder till jorderosion. 

deT KoNSTATerAr Future Forests-
forskaren David Ellison, som nu 
visar på skogens stora betydelse 
för upptag och fjärrtransport av 

TeMA KliMAT

Världens vatten 
– en fråga om skog
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david ellison är 
klimatforskare 
med internatio-
nella uppdrag 
och verksam 
inom Future 
Forests. 

fuktig luft. I början av septem-
ber höll han ett uppmärksammat 
föredrag om detta vid FAO:s stora 
världsskogskongress i Durban. 

Han lyfte bland annat fram att 
det som sker i Västafrika har stor 
påverkan i mer avlägsna områden.

– Nilens källflöden i östra 
Afrika försörjs till stor del av regn 
som har sitt ursprung i västafri-
kanska regnskogar – där avskog-
ningen nu tilltar. Om den fortsät-
ter att öka i samma takt skulle det 
få oerhörda konsekvenser. 

på SAMMA SäTT förhåller det sig i 
många andra områden i världen, 
särskilt de som ligger långt från 
någon kust. Skogarna ger upphov 
till uppgående strömmar av fuktig 
luft. De producerar också aerosoler 
och mikropartiklar som vatten-
ånga kan ”fastna” på och förmås 
att falla ut som regn. 

Inte minst viktigt är att skog 
dessutom har en tydligt avkylande 
effekt. Den vattenånga som frigörs 
då solen lyser på en skog minskar 
solinstrålningen över vida om-
råden och lindrar effekterna av 

klimatförändringen. 
David Ellison konstaterar att 

klimatpolitiken hittills inte upp-
märksammat vare sig skogarnas 
mycket viktiga roll för vatten-
försörjningen på jorden eller den 
avkylande funktion som de ger 
upphov till. 

– I dag beaktar regelverken 
det som sker inom avrinnings-
områdena, men med de här nya 
kunskaperna krävs ett helt annat 
angreppssätt på vattenfrågorna. 
Hänsyn måste också tas till vari-
från vattnet kommer. Det innebär 
att lämna det nuvarande synsättet 
där vattenfrågor främst setts som 
lokala. Försörjningen av vatten 

via nederbörd är i hög grad en in-
ternationell fråga – regn och fukt 
känner ju inga nationsgränser. 

dAVid elliSoN anser därför att det 
nu krävs internationella över-
enskommelser för att komma 
bort från den ensidighet som 
präglat hanteringen av världens 
vattenfrågor. 

– Det räcker inte längre med 
att bara titta på vart vattnet tar vä-
gen och hur det används. För att 
kunna hantera problemen med 
torka eller återkommande över-
svämningar måste vi också inbe-
gripa frågorna om varifrån neder-
börden kommer. 

olika källor till 
nederbörden
I de gula, oranga och 
röda områdena på 
kontinenternas inre delar 
står skogar för merparten 
av den fukt som faller ut 
som regn. I de lila, blå och 
gröna områdena består 
däremot merparten av 
nederbörden av vatten som 
avdunstat från haven. Den 
pågående avskogningen 
på flera håll i världen 
riskerar att förändra 
nederbördsmönstren och 
därmed minska tillgången 
på färskvatten i stora 
områden. 

Future Forests väckte frågan

Studien On the forest cover – water yield 
debate: from demand to supply-side 
thinking av de tre Future Forests-forskarna 
David Ellison, Martyn Futter och Kevin 
Bishop lyfte fram en tidigare inte upp-
märksammad aspekt i frågan om klimat-
förändring och vattenbrist.  

Som redovisas på denna sida kunde de 
tydligt visa skogarnas stora betydelse för 
nederbördsmönstren på jorden. Studien är 
ett viktigt inslag i FAO:s handlingsplan Fo-
rests and Water som lanserades i samband 
med den stora Världsskogskongressen 
WCF i Durban tidigare i höstas.
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Water footprint 
– bra men kan 
leda fel

Skogar försörjer avlägsna 
platser med vatten...

begreppeT WATer FooTpriNT har skapats 
för att visa hur mycket färskvatten som 
går åt för att tillverka en produkt eller 
för en gröda att nå mognad. Det är en 
bra mätmetod för de delar av jorden där 
färskvatten är en bristvara. Däremot ger 
det fel signaler om det tillämpas i områ-
den med rikliga regnmängder.

Future Forests uppmärksammade 
detta för några år sedan och lyfte fram 
det orimliga i att trädens naturliga upp-
tag av vatten från marken skulle räknas 
som ”konsumtion”. Nästan allt det vat-
ten som ett träd tar upp har det bara till 
låns och skickar sedan ut det i luften 
genom transpiration och avdunstning 
(evaporation).  

deT är deNNA så kallade evapotranspiration 
som är så viktig för vattnets eviga krets-
lopp mellan hav, träd/växter, atmosfären 
och tillbaka till havet igen. 

Tillämpat för till exempel en konstbe-
vattnad bomullsodling i någon regnfat-
tig del av världen ger Water footprint en 
bra indikation på om odlingen är hållbar 
ur ett ekologiskt perspektiv. Den tar ju 
undan vatten som skulle kunna ha getts 
annan och värdefullare användning för 
människorna i området. 

Däremot sänder det helt fel signaler 
om begreppet tillämpas på samma sätt i 
till exempel en nordisk barrskog. Där är 
ju vatten ingen bristvara och träden ut-
för i stället en värdefull ekosystemtjänst 
genom att förvandla markvatten till vat-
tenånga som kan falla ut på någon annan 
betydligt torrare plats på jorden. 

Water footprint uttrycks i liter per enhet 
av det man mäter. 

Många betydande vattendrag 
börjar i områden som försörjs 
med regn som har sitt ursprung 
i skogar långt därifrån. 

Fukt transpirerar och  
avdunstar från skogsträden.

Skogar skapar uppgående, 
fuktiga luftströmmar som 
ökar sannolikheten för 
regn. De avger också aero-
soler och mikropartiklar 
som bidrar till att fukten kan 
bilda vattendroppar.

Den fukt som träden avger 
bildar moln som skärmar 
av solen och bidrar till att 
lindra effekterna av det allt 
varmare klimatet.

En del av den fuktiga luften faller 
ut som regn i närområdet. En 
stor del förs också med vindarna 
långa sträckor och faller ut som 
regn på helt andra ställen.

Skogar är svala även under 
riktigt soliga och heta da-
gar. Temperaturskillnaden 
mellan öppen terräng och 
sluten skog kan vara tio gra-
der eller mer. Skogarnas 
kylande effekt på klimatet 
är något som i dag upp-
märksammas allt mer. 

...och svalkar
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Te xT och FoTo: L A RS K LINGSTRöM

Som en enorm vägg av eld rörde 
sig branden mot nordväst med 
upp till 80 meter i minuten. Vid 
åttatiden på kvällen hade brand-

fronten förflyttat sig nästan två mil. Ett 
så snabbt brandförlopp har aldrig tidi-
gare noterats i Sverige.

Future Forests genomförde i höstas 
en exkursion i brandområdet för pro-
grammets forskare och medlemmarna i 
dess fyra referensgrupper. Syftet var att 
ge en bild av den forskning om branden 
som nu bedrivs inom Future Forests. 

Det blev en intensiv dag för 

deltagarna. Bara att besöka området är 
omtumlande, men framför allt att höra 
Linda Andersson berätta om sina upp-
levelser (se nästa uppslag). Karin Perers 
och Sture Karlsson, ordförande respek-
tive vd i Mellanskog, berättade att det 
inte var myndigheterna utan föreningar 
och byalag i området som organiserade 
hjälp och stöttning till dem som hade 
det tungt. Karl Hedin, vd i företaget 
med samma namn, gav en intressant 
inblick i alla de svåra beslut som under 
stor osäkerhet måste fattas under och ef-
ter branden. 

Vid lunchtid den 4 augusti 2014 
ökade den sydostliga vinden till 
hård. Skogsbranden som rasat i 
fem dagar förvandlades från att 
bara vara stor till en katastrof. 

Future Forests i Västmanland 

Mycket att lära
efter den stora 
skogsbranden

Det öde brandlandskapet är 
skrämmande stort. Inom stora 
områden är humustäcket 
fullständigt avsvett och marken 
helt utan näring. 

Den avslutande diskussionen leddes av 
Anna Sténs, Future Forests. Göran Örlander, 
Södra, Jonas Eriksson, Norra, Pär Larsson, 
Skogsstyrelsen, och Sture Karlsson, 
Mellanskog, var eniga om att det nu krävs en 
bättre samordning mellan myndigheter och 
skogsägare för att undvika något liknande. 
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– Det var få som anat att en skogsbrand skulle 
kunna få en sådan här omfattning. Det konstaterar 
sociologi professorn Rolf Lidskog som nu genom-
för en studie med syfte att öka kunskapen om 
extrema händelser som denna. 

Det kan hända igen

– Det svenska skogsbruket har i dag 
god kunskap om stormar och anpas-
sar så långt det är möjligt skötseln av 
skogen för att minimera riskerna för 
stora stormfällningar Däremot har inte 
skogsbränder fått samma uppmärksam-
het, sannolikt beroende på att de oftast 
hinner släckas innan de orsakar några 
riktigt omfattande skador. 

Den studie som Rolf Lidskog gjort 
tillsammans med kollegan Daniel Sjödin 
bekräftar den bilden. De båda forskarna 
har intervjuat representanter för företag 
och organisationer som berördes av bran-
den i Västmanland. I studien ingår också 
en enkät med ett stort antal privata skogs-
ägare. Denna är dock ännu inte färdig. 

STorA STorMAr deFiNierAS normalt som 
naturkatastrofer. Stormen Gudrun, som 
Rolf Lidskog också studerat, var en ty-
pisk naturkatastrof, orsakad av en väder-
utveckling som ligger utom människans 
möjligheter att påverka. 

– Till synes är också en skogsbrand 

en naturkatastrof, fortsätter han. Men 
det är inte helt sant. När man analyserar 
orsakerna till varför det börjar brinna 
i skogen så beror det inte sällan på 

rolf lidskog är professor i sociologi vid
Örebro universitet. Studien Extreme events 
and climate change. The post-disasters 
dynamics of forest fires and forest storms in 
Sweden publiceras i tidskriften Scandinavian 
Journal of Forest Research. År 2013 gjorde 
han en liknande studie efter stormen Gudrun. 

Västmanlandsbranden

•  Började torsdagen den 31 juli 2014 
och var inte under kontroll förrän i 
slutet av påföljande vecka.

•  Påverkade nästan 14 000 hektar.
•  Orsakade ett dödsfall och bränn-

skadade svårt ännu en person. 
•  Hälften av området utgörs nu av 

det nya naturreservatet Hälleskogs-
brännan. 

människan. Oaktsamhet med eld, 
eller som i fallet Västmanland mark-
beredning, är vanliga orsaker till skogs-
bränder. Och att branden växte sig så 
stor har ju också med brister i samhällets 
krisberedskap att göra.  

AV STudieN FrAMgår att de intervjuade 
hade en tydlig uppfattning om att det är 
samhällets ansvar att hantera skogsbrän-
der när de väl uppstått. 

Rolf Lidskog ser det som lite para-
doxalt att skogsbruket, som sedan länge 
anpassar skötseln till naturfenome-
net storm, inte på samma sätt försökt 
minska risken för människoskapade 
skogsbränder. 

De intervjuer som han bygger de här 
slutsatserna på gjordes förra hösten. Han 
har noterat att aktörerna i dag delvis 
ändrat sina uppfattningar. 

– Jag tolkar det som ökad medveten-
het i skogsbruket om att även skogs-
skötseln måste anpassas till de nya för-
utsättningar som det varmare klimatet 
kommer att innebära. Långa torrpe-
rioder kan bli vanligare och därmed 
öka risken för att bränder utvecklas till 
katastrofer. 

– Resultaten av studien ligger i linje 
med de teoretiska kunskaper vi har om 
katastrofer, fortsätter Rolf Lidskog. 
Deras orsaker kan vara krypande, som 
till exempel klimatförändringen som 
ökar risken för extrema väderyttringar. 
Sådana går att förutse och i viss mån 
gardera sig mot. Däremot är det svårare 
med de katastrofer som uppstår plötsligt 
och oväntat. 

– Branden i Västmanland upplevdes 
som ett exempel på det senare. Det var 
ingen som hade förutsett det scenario 
som kom att utspela sig.  

hAN KoNSTATerAr att det nu handlar 
om att dra lärdom av det inträffade och 
skapa robusta system som bättre klarar 
att hantera situationer som kan utvecklas 
till katastrofer

– Det var just det senare som brast i 
Västmanland. Många hävdar att det var 
omständigheterna som gjorde att bran-
den blev en katastrof. Och så var det sä-
kert också. Den långvariga torkan, den 
låga luftfuktigheten, att räddningstjäns-
terna i de berörda kommunerna inte var 
samordnade och att man saknade bra 
kartor samverkade på ett olyckligt sätt 
med varandra. Väder och klimatförhål-
landen kan man inte göra något åt, men 
de övriga faktorerna är ju fullt möjliga 
att påverka. 
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Linda Andersson är mjölkbonde i Olsbo utanför 
Sätra brunn. Hon och hennes svärfar var några av 
de många som i mer än en vecka ägnade all sin 
vakna tid åt branden.

Västmanlandsbranden

Veckan som Linda 
aldrig glömmer

Torsdagen den 31 augusti var 
Linda och hennes man på 
födelsedagskalas.

 – Då ringde telefonen och vi 
fick höra att det förmodligen brann i en 
av våra foderlador. Vi åkte förstås iväg 
men upptäckte snart att det brann be-
tydligt längre bort. 

De återvände därför till kalaset men 
den rätta feststämningen ville inte infin-
na sig. Så småningom beslöt de sig där-
för att ge sig av för att se om de kunde 
hjälpa till vid det som uppenbarligen var 
en skogsbrand.  

– Det kan man lugnt säga att vi kunde, 
säger Linda. Det brann ju rejält och det 
stod helt klart att man inte hade någon 
som helst kontroll över läget. Vi åkte hem 
och hämtade traktorer, tankvagn och 
flytgödselvagn och började köra vatten. 

Det blev början på den intensivaste 
vecka Linda varit med om. 

– Vi var igång nästan dygnet om och 

sov bara några korta timmar när det bara 
inte gick att hålla igång längre. 

VArTeFTer brANdoMrådeT blev större 
växte insikten om att människor och djur 
på gårdar som riskerade att hamna i fa-
rozonen skulle behöva evakueras. Linda 
fick uppgiften att leda detta arbete. Mest 
dramatiskt blev det den ”svarta månda-
gen” då vinden vänt och ökat till hård. 

– Tillsammans med min svärfar 
Bosse åkte vi runt till gårdarna för att 
försäkra oss om att budskapet gått fram 
och för att bistå med flytten av djur. På 
en av dem möttes vi av ett äldre lant-
brukarpar som var på väg att bege sig 
därifrån. Vi frågade hur de skulle göra 
med sina djur. Jag kommer aldrig att 
glömma blicken på mannen när han 
svarade att ”kommer elden hit så får ni 
skjuta dem”. 

– Vi började direkt att samla ihop 
djuren. Det var köttdjur, som gått ute 

sedan i april, och inte alls intresserade 
av att lämna sitt bete. Hela tiden såg vi 
rökplymen växa i höjden, men som tur 
var låg inte vinden på direkt åt vårt håll. 
Det började bli varmt och snart kunde 
vi också höra elden. Det lät som när man 
eldar hårt i en kamin. Förr tyckte jag det 
var ett rätt mysigt ljud. Nu var det bara 
skrämmande. 

uNder MåNdAgeN och tisdagen evaku-
erade Linda och hennes svärfar 1 200 
nötdjur och 500 får. 

– Det var ju en sak att få dem ur fa-
rozonen men en minst lika stor sak att 
hitta någonstans att göra av dem. Många 
var mjölkkor som inte bara kan lämpas 
av var som helst utan som ju också måste 
kunna mjölkas regelbundet. 

Men som Linda konstaterar: 
– Det är otroligt hur människor 

 ställer upp för varandra när det verkli-
gen krävs. Alla djur fick någonstans att 
ta  vägen. Alla blev omhändertagna. 

Efter en vecka kom till slut det efter-
längtade beskedet att branden äntligen 
var under någorlunda kontroll.

– Så här efteråt känns det nästan 
overkligt, säger Linda. Men det var en 
skön känsla att vi klarade alla djuren. 
Inte minst att möta de lantbrukare vi 
hjälpte och ta del av deras glädje över 
att allt gick så bra som det gjorde. Och 
 förstås känner vi djupt med alla dem 
vars fäderneärvda skogar förvandlades 
till aska den här veckan. 

– Det var en skön känsla att vi klarade  
alla djuren och möta glädjen hos deras  
ägare över att det gick så bra, säger  
Linda Andersson.  

En av Lindas egna bilder tagen under den 
”svarta måndagen” då elden spred sig med 
80 meter i minuten.
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Klimatfrågan ur annat perspektiv:

Styrsystemen släpar efter
De flesta regelverk och styrsystem som påverkar utvecklingen i världen 

är skapade för länge sedan. Trots att klimatfrågan har förändrat 
spelplanen är systemen desamma. 

– Ska vi komma till rätta med klimatet måste de anpassas till nutid, 
och framför allt framtid, säger Future Forests-forskaren Carina Keskitalo.    

AV: L A RS K LINGSTRöM

carina Keskitalo 
är professor i 
statsvetenskap 
vid Umeå 
universitet och 
verksam inom 
Future Forests 
sedan starten för 
sju år sedan. 
Hennes 
forskning är 
inriktad på 
miljöpolitik och 
anpassning till 
klimatföränd-
ringar och hon 
har också ett 
antal internatio-
nella uppdrag 
inom dessa 
områden. 

För 40, 50 år sedan var 
det fortfarande olja och 
stenkol som drev världen. 
Det hade de gjort i flera 

generationer och ingen ifrågasatte 
att det var på det sättet, fortsätter 
Carina Keskitalo. Perspektiven 
var nationella och globaliserings-
tanken låg ännu i sin linda. Det 
var långt innan klimatet blev en 
huvudfråga. 

– I dag är läget som vi vet helt 
annorlunda. Det går inte att ha 
snävt nationella perspektiv på de 
frågor som i dag är de mest brän-
nande. Framför allt gäller det kli-
matutvecklingen och dess följd-
verkningar, men också sådant 
som har med biologisk mångfald 
och resurser att göra. 

hoN KoNSTATerAr att kunskap 
om problemen inte räcker. 
Medvetenheten i världen är ju i 
dag nästan total om vad som 
håller på att hända med klimatet. 
Samma sak gäller den accelereran-
de artutarmningen.

– Vad som släpar efter är inte-
grationen inom de politiska och 
administrativa systemen. Det är 
de krav som satts under tidigare 
tidsperioder som utgör utgångs-
punkten för dem. Det gör det 
svårt att ta de helhetsgrepp på frå-
gorna som är nödvändiga.  

Samtidigt anser hon att det 
ändå finns lovande förändringar. 

plantor måste begränsas. Men 
det sätter WTO:s regelverk stopp 
för på grund av att det då skulle 
räknas som ett handelshinder. 
Ska vi kunna komma till rätta 
med klimatet måste regelver-
ken harmonieras med varandra; 
till exempel får inte frihandels-
principen totalt övertrumfa 
försiktighetsprincipen.      

Carina Keskitalo är övertygad 
om att den sortens frågor kommer 
att få betydligt mer uppmärksam-
het i FN:s klimatpanel IPCC. 

– Om vi inte samordnar frå-
gorna på ett bättre sätt än hittills 
kommer det att bli ännu svårare 
än det redan är att nå de resultat 
vi ju faktiskt måste nå. 

Till exempel ser hon både EU:s 
tidiga habitatdirektiv och det re-
lativt nya vattendirektivet som 
steg i rätt riktning. 

– Här är målet att utgå från 
landskapets naturgivna förut-
sättningar. Men då stöter man på 
problem därför att lagar och styr-
system nästan alltid är utformade 
utifrån administrativa gränser. 
Och tyvärr tolkas vattendirekti-
vet olika i olika länder. 

cAriNA KeSKiTAlo Tror också att 
man i skogsbruket måste modi-
fiera den hittillsvarande inrikt-
ningen om maximal avkast-
ning till att i stället maximera 
riskberedskapen. 

– Med det varmare klimatet 
följer ökade risker i form av torka, 
ökade barkborreangrepp, nya ska-
degörare och bränder. Det är oer-
hört viktigt att redan nu börja för-
bereda sig för sådana situationer.

Hon ser frågan om nya ska-
degörare som ett exempel på hur 
ambitioner och styrsystem går på 
tvärs med varandra. 

– Den i dag omfattande glo-
bala handeln med plantor och 
växter bidrar starkt till att vi i 
dag får in nya arter i våra skogar. 
Via svenska trädgårdar kan de 
sprida sig ut i naturen, understöd-
da av det allt varmare klimatet. 
De som jobbar med sådana här 
frågor hävdar att handeln med 

’’

Biosäkerhet & trädhälsa
Carina Keskitalo har tagit initia-
tivet till en internationell forskar-
grupp under IUFRO. Gruppen 
ska studera biosäkerhet och 
trädhälsa med utgångspunkt 
från samhällsvetenskapliga 
perspektiv på de risker med 
invasiva arter som den ökande 
handeln med levande plantor 
och växter innebär. Kickoffen 
finansierades av Future Forests 
och hölls i september med 
15 forskare representerande 
länder spridda över hela världen.



22    SKOG & F R A MTID

Den slutsatsen drar en tvär-
vetenskaplig forskargrupp 
inom Future Forests som i 

somras lade fram en studie i frågan. 
– Vi ville få svar på varför 

bransch organisationen Skogs - 
 industrierna och Naturskydds-
föreningen har så olika syn på hur 
den biologiska mångfalden i sko-
gen ska klaras – trots att man är 
överens om målen, säger sociolo-
gen Ylva Uggla, en av de tre fors-
karna bakom studien. 

eTT ViKTigT SyFTe med den var att 
se var det finns beröringspunkter 
och om det finns möjligheter att 
öka förståelsen mellan parterna. 

Skriftliga dokument från båda 
organisationerna analyserades 
där tillståndet i de svenska sko-
garna beskrivs. I Skogsindustrins Te xT och FoTo: L A RS K LINGSTRöM

Biologisk mångfald är ett begrepp omgivet av osäkerhet. 
Skogsvårdslagen och miljöbalken är heller inte harmo-
nierade med varandra. Tillsammans bidrar det till den 
brist på samsyn om skogsmiljön som sedan länge präglar 
relationerna mellan skogsnäringen och miljörörelsen.

Skogsnäringen och miljörörelsen: 

parallella 
regelverk bakom 
bristen på samsyn 
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så som EU-direktiven är skrivna, 
skulle de i princip göra det omöj-
ligt att över huvud taget bedriva 
skogsbruk. Detta har uppmärk-
sammats av EU-kommissionen 
som därför förordar en pragmatisk 
tillämpning av direktiven. Med 
det menas att man inte kräver att 
precis alla habitat måste skyddas 
utan att det i stället är funktionali-
teten i ekosystemen som ska skyd-
das. Om något belyser detta hur 
svåra de här frågorna är.   

deN SVeNSKA SKogeN omges alltså 
av två parallella system. Det ena 
utan exakta regler för hur målet 
om bevarad biologisk mångfald 
ska nås. De andra med så långtgå-
ende regler för artskydd att det i 
princip omöjliggör skogsbruk. 

– Utifrån den analysen framstår 
klyftan mellan Skogsindustrierna 
och Naturskyddsföreningen myck-
et begriplig, säger Ylva Uggla. Det 
är de här otydligheterna som bidrar 
till deras olika ståndpunkter. 

Med nuvarande regelverk ser 
inte Ylva Uggla och hennes båda 
kollegor några omedelbara lös-
ningar på detta dilemma

Men, menar hon, att båda par-
ter accepterar den osäkerhet som 
omger mångfaldsfrågorna skulle 
göra det lättare att nå en sam-
syn mellan dem. Man kan aldrig 
bortse från sådana här osäkerheter 
och så länge de finns måste de på 
något sätt hanteras. Debatten om 
skog och skogsbruk skulle utan 
tvekan må bra av en utveckling i 
den riktningen. 

– Skogsindustrierna ser ”bio-
logisk mångfald” som en politisk 
term eftersom den inte kan defi-
nieras. Man hyser också förtröstan 
till dagens skogsbruksmodell. Den 
föddes med den nya skogsvårds-
lagen 1994 och innebär att skogs-
bruk och bevarad artmångfald vä-
ger lika och att skogsbrukarna har 
”frihet under ansvar” att arbeta 
för att båda målen nås. 

NATurSKyddSFöreNiNgeN å sin sida 
hävdar att den här modellen har 
tjänat ut och att de naturvårdsåt-
gärder som görs inte räcker. Vidare 
att ”ekonomi aldrig får överskugga 
att biologisk mångfald har innebo-
ende värden för människor och inte 
minst också för dess egen skull”. 

– De verktyg som i dag finns 
för att hantera mångfaldsfrågorna 
i skogen är främst rödlistan och 
nyckelbiotoper. Men också dessa 
är oprecisa och svåra att formulera 
som bindande regelverk, konstate-
rar Ylva Uggla. 

Skogsindustrierna anser att 
även om dessa begrepp är cen-
trala i arbetet med att bevara bio-
logisk mångfald, så är de vaga. 
Exempelvis konstaterar man att 
även rödlistade arter kan vara 
vanligt förekommande. Den ty-
pen av resonemang förs inte av 
Naturskyddsföreningen. Den stora 
skiljelinjen mellan de båda intres-
senterna går i synen på de regelverk 
som gäller för bruket av skogen. 

SKogSiNduSTrierNA uppmärk-
sammar vare sig Miljöbalken el-
ler EU:s naturvårdsdirektiv i sina 
rapporter. I stället betonar man 
skogsvårdslagen, de svenska mil-
jömålen och frivilliga åtaganden 
inom ramen för certifieringarna. 

Naturskyddsföreningen lyfter 
i stället fram miljöbalken, som 
också inrymmer EU:s habitat- 
och fågeldirektiv, och hävdar 
att den i dag inte tillämpas alls i 
skogsbruket.  

– De båda regelverken gäl-
ler parallellt i skogen, konstaterar 
Ylva Uggla. Problemet är dock att 

fall var det fyra årgångar av rap-
porten Levande Skogar som 
kommit ut sedan 2010. För 
Naturskyddsföreningens del 
handlade det om tre skrifter om 
skogspolitik utgivna under åren 
2011 och 2014.

– En omedelbar iakttagelse 
var att medan Skogsindustrierna 
uttrycker förtröstan om att må-
let om biologisk mångfald ska 
kunna nås med dagens meto-
der och regelverk, så beskriver 
Naturskyddsföreningen tillstån-
det i skogen som mycket oroväck-
ande, säger Ylva Uggla. 

En av orsakerna till denna 
brist på samsyn är den osäkerhet 
som omger begreppet ”biologisk 
mångfald”. Det går inte att ut-
trycka som ett enkelt mått eller 
som ett gränsvärde. 
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humaniora, 
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samhällsveten-
skap, Örebro 
universitet 
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Maria Forsberg, 
jurisdoktor i 
miljörätt och 
verksam vid 
Uppsala 
universitet och 
centrum för 
biologisk 
mångfald, SLU. 
Stig larsson, 
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Forskningsstudien 
bygger på analyser 
av tre skogspolitiska 
skrifter från Natur- 
skyddsföreningen 
samt fyra årgångar av 
Skogsindustriernas 
rapport Levande skogar.

Samma skog. Två 
regelverk. Det ena utan 
exakta regler för hur 
målet bevarad 
biologisk mångfald ska 
nås. Det andra med så 
långtgående regler för 
artskydd att det i 
princip omöjliggör 
skogsbruk.



24    SKOG & F R A MTID

V åra försök indikerar att 
virkesproduktionen 
bara blir marginellt  
lägre, säger SLU-

forskaren Emma Holmström.
Monokultur har i årtionden va-

rit ett av de vanligaste skällsorden 
i debatten om skog och skogsbruk. 
Även om det nu knappast finns 
några helt trädslagsrena bestånd så 
är det sant att skogsbrukets riktlin-
jer och gallringsmallar utgått från 
sådana. Det är också sant att forsk-
ning om blandskogsskötsel har 
varit ovanlig. Detta håller nu på 
att ändras och ett antal försök har 
etablerats som ska ge bättre kun-
skaper om blandskog – och om 
hur den ska skötas. 

SyNeN på löV i granplanteringar har 
varit dubbel. Många har sett för-
delarna med att fylla ut bestånden 
med björk. Men det fanns också en 
tid då björken sågs som ett ogräs.

Det bedrevs omfattande forsk-
ning om detta fram till slutet av 
1970-talet, med mål att komma 
tillrätta med ”lövproblemet”. 

– Faktum är att jag i dag har 
stor glädje av den forskningen – 
men ”åt andra hållet”. 

Emma har lagt ut ett antal 
försöksytor i södra Sverige. Gran-
plantorna har bland annat satts i 
inversmarkberedda fläckar och 
däremellan har marken harvats för 
att gynna naturlig insådd av björk. 
Antalet granplantor per hektar va-
rierar från 1 500 till 2 800. 

Resultaten av de grundliga in-
venteringar hon gjort har sedan 

matats in i det kraftfulla plane-
ringsverktyget Heureka som gör 
det möjligt att simulera utveck-
lingen fram till slutavverkning om 
cirka 70 år. 

– Genom att plantera bara 1 500 
granplantor blir andelen livskraftig 
självföryngrad björk i beståndet 
då cirka 20 procent. Andelen hu-
vudstammar enligt Skogsstyrelsens 
rekommendationer stämmer 
fortfarande men huvudstam-
marna är fördelade på mer än ett 
trädslag. Sätter man i stället 2 800 
granar blir andelen självföryng-
rade lövträd mindre än 5 procent i 
slutbeståndet. 

Hon konstaterar att virkespro-
duktionen blir något lägre, men 

låt naturen fixa blandskogen
Markbered, men sätt bara hälften eller två tredjedelar så många 
granplantor som vanligt. Ta sedan vara på det naturliga uppslaget 
av björk. Resultatet blir en blandskog som både minskar risken för 
skadegörare och gynnar den biologiska mångfalden.

emma holmström 
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att det finns andra värden som 
istället ökar. 

docK AVFärdAr hon att den här 
metoden skulle kunna fungera 
också med andra trädslag. 

– Med det betestryck vi har i 
södra Sverige är det helt omöjligt 
att anlägga en blandskog av många 
arter. Då skulle det krävas att man 
hägnar bestånden.

– Den stora vinsten med bland-
bestånd är att det gynnar den bio-
logiska mångfalden. Plus att också 
upplevelsevärdena utan tvekan 
ökar. För de många skogsägare 
som inte brukar skogen av enbart 
ekonomiska skäl kan det här vara 
ett alternativ. 

Foto: Emma Holmström


