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Förord 
SLU tog under hösten 2018 fram ett underlag till en bokföringsrapport för brukad 
skogsmark inklusive skoglig referensnivå för perioden 2021-2025 utifrån kraven i 
den sk. LULUCF-förordningen (EU förordning 2018/841) som är en del av EU:s 
klimatramverk 2021-2030. Underlaget låg till grund för det förslag till 
bokföringsplan som Sverige lämnade till EU-kommissionen i början av 2019. 
Under våren 2019 genomförde EU-kommissionen en granskning, där såväl 
oberoende experter som experter nominerade av medlemsstaterna deltog i arbetet. 
Granskningen resulterade i ett antal synpunkter och rekommendationer på 
medlemsstaternas inlämnade förslag.  

Denna rapport redovisar ett regeringsuppdrag till SLU (N2019/02782/SMF) om att 
utifrån EU-kommissionens tekniska rekommendationer ta fram underlag till en 
reviderad svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig 
referensnivå.  

Arbetet har utförts av en projektgrupp bestående av Johan Stendahl, Per-Erik 
Wikberg, Anders Lundström, Mattias Lundblad och Hans Petersson.  

Projektledare har varit Johan Stendahl.  
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Sammanfattning 
LULUCF-förordningen inbegriper sektorn markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk (LULUCF - Land Use, Land Use Change and 
Forestry) i EU:s klimatarbete. Förordningen trädde i kraft 2018 och reglerar hur 
upptag och utsläpp av växthusgaser inom LULUCF-sektorn ska bokföras och 
tillgodoräknas i förhållande till medlemsstaternas åtaganden inom EU:s 
klimatramverk 2021 till 2030. Förordningen är ett led i EU:s mål om att minska 
växthusgasutsläppen fram till 2030 och ska säkerställa att kolsänkor och kolförråd 
bibehålls eller ökas i enlighet med kraven som ställs i Parisavtalet. För 
markbokföringskategorin brukad skogsmark innebär LULUCF-förordningen att 
upptag och utsläpp ska bokföras relativt en skoglig referensnivå för perioderna 
2021-2025 och 2026-2030. Medlemsstaterna har lämnat in förslag på 
bokföringsplaner för skogsbruk inom sektorn markanvändning förändrad 
markanvändning och skogsbruk (Land use, Land use change and Forestry) 
inklusive en skoglig referensnivå.  

EU-kommissionen har med stöd av oberoende experter och experter nominerade av 
medlemsländerna under 2019 genomfört en granskning av medlemsstaternas 
förslag på skoglig referensnivå och fastställt tekniska rekommendationer för 
revidering av förslagen för att tillmötesgå förordningskraven. Medlemsstaterna ska 
lämna in nya förslag på bokföringsplaner med hänsyn tagen till 
rekommendationerna senast sista december 2019. Den här rapporten redovisar ett 
förslag till reviderad bokföringsplan för skogsbruk inklusive skoglig referensnivå 
för Sverige. Den inkluderar även kompletterande information om underliggande 
modeller och beräkningar.  

Referensnivån för brukad skogsmark har tagits fram med simuleringsverktyget 
Heureka för levande biomassa, död ved och trädprodukter, medan Q-modellen 
använts för markkol (på fastmark). Dataunderlaget för simuleringens startläge 2010 
baseras på data från Riksskogstaxeringen och Markinventeringen och 
framskrivningen utgår från historiska skogsbruksprinciper under perioden 2000-
2009 (dvs. den referensperiod förordningen hänvisar till). Övriga ingående utsläpp 
som inte har en direkt koppling till utvecklingen av skogsbruket, baseras på 
rapporterade utsläpp för referensperioden 2000-2009. 

Revideringen av den skogliga referensnivån har inneburit en ändring av den 
antagna avverkningsintensiteten i simuleringarna som ligger till grund för 
beräkningarna. En genomgång av statistiken för tillväxt och avverkningar för 
referensperioden har gjorts för att fastställa avverkningsintensiteten, dvs. den årliga 
avverkningens andel av den årliga uthålligt avverkningsbara tillväxten. 
Granskarnas tekniska rekommendationer har även lett till att andra uppdateringar 
gjorts av beräkningarna och presentationen av resultat, dessa har dock ingen 
avgörande betydelse för den slutliga referensnivån.  

Den reviderade referensnivån för brukad skogsmark (Tabell S1) omfattar all 
skogsmark i Sverige (27,5 Mha) undantaget mark som ny- eller återbeskogats de 



Reviderad svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå 
 

4/30 
 

senaste 20 åren (sådan mark redovisas under markbokföringskategorin beskogad 
mark). Referensnivån anger ett årligt totalt nettoupptag för åtagandeperioden 2021-
2025 på 39 343 kt CO2-ekvivalenter, varav upptaget i levande biomassa bidrar med 
30 236 kt CO2-ekvivalenter. Resultaten visar på en bibehållen hög kolsänka i 
skogen under åtagandeperioden.  

Den framtida utvecklingen av upptag och utsläpp har analyserats genom 
simuleringar t.o.m. år 2110 med utgångspunkt från samma antaganden som för 
referensnivån. Här visar resultaten på ett fortsättningsvis stabilt nettoupptag i 
skogen även under andra halvan av detta århundrade.  

Tillämpningen av skogsbruksprinciperna för 2000-2009 leder till ett lägre upptag 
för brukad skogsmark än vad som rapporterats till Klimatkonventionen och EU 
under perioden 2010-2018 (Figur S1). En starkt bidragande orsak till detta är att 
avverkningarna minskat efter år 2010 jämfört med föregående tidsperiod.  

Tabell S1. Referensnivå för brukad skogsmark 2021-2025. Kolpooler och andra utsläpp 
redovisade som CO2-ekvivalenter där negativa värden (-) representerar nettoupptag från 
atmosfären.  
Årlig förändring i kolpooler och övriga årliga utsläpp 
[kt CO2-ekvivalenter] 

2021-2025 

Levande biomassa, totalt -30 236 
 Virkesproduktionsmark inkl. hänsynsytor (ca 21318 kha) -15 127 
 Produktiv skogsmark undantagen från virkesproduktion (ca 2125 kha) -7 307 
 Improduktiv skogsmark (ca 4036 kha) -3 816 
 Småträd <10 cm -3 986 
Mineraljord  Död ved  -2 394 

 Förna och markkol -8 644 

Organogen mark Död ved -334 

 Förna och markkol (CO2+DOC dränerad mark) 5 191 
 Dränerad organogen mark (N2O, CH4 ) 1 189 

Träprodukter (HWP), totalt -4210 
 Sågade varor -4142  

Träbaserade skivor 193 
 Papper och pappskivor -261 

Gödsling (N2O)  23 

Mineralisering (N2O) 0 

Indirekta utsläpp (N2O) 4 

Brand (CO2, N2O, CH4) 69 

TOTALT EXKLUSIVE HWP -35 133 

TOTALT MED HWP -39 343 
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Figur S1. Sveriges rapporterade växthusgasbalans 1990-2017 för skogsmark (FL) som 
förblir skogsmark inklusive träprodukter (Harvested Wood Products - HWP), samt 
referensnivån för brukad skogsmark 2021-2025 (FRL 2021-2025) inklusive HWP. 
Negativa värden (-) representerar nettoupptag av koldioxid från atmosfären. Streckade 
linjer anger bidraget från levande biomassa. 
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1 Bakgrund 

1.1 LULUCF-förordningen och den skogliga referensnivån (FRL) 

Sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF - 
Land Use, Land Use Change and Forestry), hädanefter kallad LULUCF-sektorn, 
har en stor potential att bidra inom klimatarbetet och spelar en viktig roll i de 
uppsatta målen för utsläppsminskningar av växthusgaser som beslutats globalt, 
inom EU och nationellt. Som en del av EU:s klimatramverk 2021-2030 ska upptag 
och utsläpp inom LULUCF-sektorn bokföras enligt den s.k. LULUCF-
förordningen1. Förordningen ska bl.a. säkerställa att kolsänkor och kolförråd 
bibehålls eller ökas som ett led i att uppfylla Parisavtalet, samt att uppnå EU:s 
utsläppsmål till 2030.  

För brukad skogsmark2 innebär LULUCF-förordningen att upptag och utsläpp ska 
bokföras relativt en skoglig referensnivå (FRL - Forest Reference Level) för 
perioderna 2021-2025 och 2026-2030. Förordningen anger ett ramverk som ska 
säkerställa en robust och jämförbar rapportering från medlemsstaterna. 
Referensnivån ska utgå från ett scenario för hur upptag och utsläpp för brukad 
skogsmark utvecklas under förutsättning att skogen brukas enligt de 
skogsbruksprinciper som tillämpades under perioden 2000-2009.  

Om nettoinlagringen av växthusgaser i skogen under åtagandeperioden blir större 
än den skogliga referensnivån bokförs krediter som kan användas för att 
kompensera andra utsläpp i LULUCF-sektorn, men kvantiteten är begränsad till 
motsvarande högst 3,5 % av 1990 års totala utsläpp från alla sektorer utom 
LULUCF (den kvantitativa begränsningen gäller dock inte kolpoolerna död ved 
och långlivade träprodukter). Om nettoinlagringen blir mindre än referensnivån, 
t.ex. om avverkningarna blir avsevärt högre relativt tillväxten än i referensnivån, så 
debiteras Sverige för hela utsläppsökningen.  

LULUCF-förordningen fastställer att LULUCF-sektorn som helhet inte får bidra 
med några nettoutsläpp, utan utsläpp mätt som CO2-ekvivalenter måste balanseras 
av upptag inom sektorn. En eventuell utsläppsökning från brukad skogsmark måste 
därmed balanseras genom upptag inom övriga LULUCF-sektorn, 
utsläppsminskningar i andra sektorer (icke-handlande sektorn, ESR), eller genom 
utsläppshandel.  

                                                      
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 
om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring 
av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU. 
2 Med brukad skogsmark avses all skogsmark om minst 0,5 ha, en kronslutenhet av minst 10 % och 
en minimihöjd av 5 m, där de senare variablerna avser moget tillstånd in situ. Definitionen avviker 
något från FAO:s definition då minimibredden på Skogsmark är satt till 10 m (FAO anger 20 m) och 
att skogsbilvägar exkluderas (FAO inkluderar dessa). Det innebär att brukad skogsmark i detta 
sammanhang inkluderar både produktiv och improduktiv skogsmark. 
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1.2 Riktlinjer och krav på den skogliga referensnivån 

De övergripande principerna för hur den skogliga referensnivån ska tas fram 
beskrivs i artikel 8.5 i LULUCF-förordningen. Där beskrivs att den ska bygga på 
ett hållbart skogsbruk och utgå från skogsbruksprinciperna som gällde under 
referensperioden 2000-2009 (vad gäller bl.a. rotationstider och 
avverkningsintensitet). Dessa förhållanden ska sedan hållas konstanta när 
utvecklingen från 2010 skrivs framåt i tiden. Detta innebär att styrmedel och 
policys som införs efter 2010 inte ska vägas in och man ska inte heller ta hänsyn 
till framtida marknadsförutsättningar. Referensnivån ska vidare ta hänsyn till 
tidsdynamiska effekter beroende på skogens åldersstruktur som medför variationer 
i andelen avverkningsmogen skog som kan påverka framtida avverkningsnivåer. 
Referensnivån ska också säkerställa en långsiktig kolsänka i skogen. De metoder 
och data som används för att beräkna referensnivån måste vara jämförbara med de 
metoder som används inom rapporteringen till Klimatkonventionen (UNFCCC).  

Nedan återfinns förordningstexten för artikel 8.5 paragraf 1-3: 

1. Referensnivån för skog ska baseras på en kontinuerlig hållbar skogsbrukspraxis, 
såsom den dokumenterats under perioden 2000-2009 med avseende på dynamiska 
åldersrelaterade skogsegenskaper i nationella skogar med användning av bästa 
tillgängliga uppgifter. 

2. De referensnivåer för skog som fastställs i enlighet med första stycket ska ta 
hänsyn till de framtida konsekvenserna av dynamiska åldersrelaterade 
skogsegenskaper för att inte i onödan begränsa skogsbrukets intensitet som en 
central förutsättning för hållbar skogsbrukspraxis, i syfte att upprätthålla eller 
stärka långsiktiga kolsänkor. 

3. Medlemsstaterna ska visa att de metoder och data som används för att fastställa 
den föreslagna referensnivån för skog i den nationella bokföringsplanen för 
skogsbruket stämmer överens med dem som används i rapporteringen av brukad 
skogsmark. 

Ett antal detaljerade kriterier för hur referensnivån ska beräknas ges i 
förordningens bilaga IV A (a-h): 

a) Referensnivån ska överensstämma med målet att uppnå en balans mellan 
antropogena utsläpp från källor och upptag av växthusgaser i sänkor under den 
andra hälften av detta sekel, däribland att öka de potentiella upptagen från 
åldrande skogsbestånd, som annars kan visa gradvisa minskande sänkor. 

b) Referensnivån ska säkerställa att enbart det faktum att kollager finns inte tas 
upp i bokföringen. 

c) Referensnivån bör säkerställa ett stabilt och trovärdigt bokföringssystem som 
säkerställer att utsläpp och upptag till följd av biomassaanvändning bokförs på 
rätt sätt. 
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d) Referensnivån ska innefatta kolpoolen för avverkade träprodukter och 
därigenom ge en jämförelse mellan antagen omedelbar koldioxidavgång och 
tillämpning av första ordningens nedbrytningsfunktion och halveringstid. 

e) Det ska antas att det råder ett konstant förhållande mellan användningen av 
skogsbiomassa som material och energi, såsom den dokumenterats under perioden 
2000–2009. 

f) Referensnivån bör vara förenlig med målet om att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden och till en hållbar användning av naturresurser, vilket 
fastställs i EU:s skogsstrategi, medlemsstaternas nationella skogspolitik och EU:s 
strategi för biologisk mångfald. 

g) Referensnivån ska överensstämma med de nationella prognoser för antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor och upptag i sänkor som rapporteras i enlighet 
med förordning (EU) nr 525/2013. 

h) Referensnivån ska överensstämma med inventeringen av växthusgaser och 
relevanta historiska data och baseras på transparent, fullständig, enhetlig, 
jämförbar och korrekt information. I synnerhet ska den modell som används för att 
konstruera referensnivån kunna återge historiska data från den nationella 
inventeringen av växthusgaser. 

Som stöd i medlemsstaternas arbete med att ta fram en skoglig referensnivå finns 
en vägledning3 som är framtagen på uppdrag av EU-kommissionen. Vägledningen 
är dock frivillig att använda och länder som har etablerade metoder för att ta fram 
prognoser av skogens utveckling kan använda sig av dessa om de resulterar i en 
FRL som uppfyller kraven som ställs i förordningstexten.  

1.3 EU-kommissionens granskning av bokföringsplanerna 

I enlighet med artikel 8.6 i LULUCF-förordningen granskades under våren 2019 
medlemsstaternas inlämnade förslag på bokföringsplaner. Granskningen utfördes 
under ledning av EU-kommissionen med stöd av en expertgrupp (LULUCF Expert 
Group) bestående av experter från medlemsstaterna, inklusive representanter från 
NGO:er, forskningsorganisationer mm. Expertgruppen gjorde en bedömning av hur 
väl de inlämnade förslagen uppfyllde LULUCF-förordningen gällande principerna 
som beskrivs i artikel 8.5 och kriterierna i bilaga IV, sektion A (se ovan), samt 
kraven på rapporternas innehåll (bilaga IV, sektion B). Resultatet från 
granskningen sammanfattades i en syntesrapport som låg till grund för ett antal 
tekniska rekommendationer4 till respektive medlemsstat. Senast 31:a december 
2019 ska reviderade bokföringsrapporter inlämnas till EU-kommissionen.  

                                                      
3 Forsell N, Korosuo A, Federici S, Gusti M, Rincón-Cristóbal J-J, Rüter S, Sánchez-Jiménez B, Dore 
C, Brajterman O, Gardiner J. Guidance on developing and reporting the Forest Reference Levels in 
accordance with Regulation (EU) 2018/841. European Union. 
4 EU commission staff working document - SWD/2019/213 
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Granskningen av Sveriges förslag resulterade i tio rekommendationer (Bilaga 1) 
varav tre rörde frågor med konsekvenser för förslagets noggrannhet och sju rörde 
frågor om transparens och dokumentation. Den viktigaste synpunkten handlade om 
överensstämmelsen med 1:a paragrafen i artikel 8.5 om att referensnivån ska 
baseras på en kontinuerlig hållbar skogsbrukspraxis, såsom den dokumenterats 
under referensperioden 2000-2009. Sveriges förslag byggde på ett antagande om 
högsta uthålliga avverkningsnivå på produktiv skogsmark, undantaget hänsynsytor, 
frivilliga avsättningar och formellt skyddade arealer. Detta motsvarade en högre 
avverkningsnivå än den faktiska nivån under referensperioden. Den tolkning som 
Sverige gjorde var att högsta uthålliga avverkning var avsikten med skogsbruket på 
dessa arealer enligt rådande skogsbrukspraxis. Denna princip var också Sveriges 
hållning under förhandlingarna som föregick beslutet om LULUCF-förordningen. 
EU-kommissionen och expertgruppen rekommendation var att Sverige istället 
skulle relatera referensnivån till den historiska avverkningsintensiteten, dvs. 
avverkningens andel av den avverkningsbara tillväxten perioden 2000-2009.  

1.4 Regeringsuppdraget till SLU om underlag till reviderad bokföringsplan 

Under hösten 2019 fick SLU i uppdrag att utarbeta ett underlag till en reviderad 
svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för 
perioden 2021-2025 utifrån EU-kommissionens tekniska rekommendationer från 
granskningen. Underlaget ska följa kraven på information och metoder i LULUCF-
förordningen och om möjligt väga in Sveriges politiska ambitioner om en framtida 
bioekonomi med bas i skogsbruket. I arbetet skulle erfarenheter från medlemsstater 
med liknande förutsättningar som Sverige vägas in. Även naturskyddets effekter på 
referensnivån skulle beaktas. 

 

2 Metoder 
Nedan följer en översikt av metoderna som ligger till grund för beräkningen av den 
reviderade skogliga referensnivån. En mer utförlig metodbeskrivning återfinns i 
underlagsrapporten för Sveriges förslag till bokföringsplan inklusive skoglig 
referensnivå från 20185.  

2.1 Metodöversikt 

Bokföringsplanen för skogsbruk inklusive referensnivån för skog omfattar samma 
rapporteringskategorier som används för brukad skogsmark inom rapporteringen 
till Klimatkonventionen och EU (härmed kallad Sveriges klimatrapportering). 
Detta motsvarar förändringar i kolpoolerna av levande biomassa ovan respektive 
under jord, dött organiskt material (humuslager och död ved), markkol, samt 
avverkade träprodukter (Harvested Wood Products - HWP). Övriga redovisade 
växthusgasutsläpp är de från dränerad organisk mark, gödslad skogsmark, 

                                                      
5 Underlag för en svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå. 
SLU ID: SLU.ua.2018.2.6-3343 
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kvävemineralisering i samband med kolförrådsförändring, löst organiskt kol, samt 
effekter av brand.  

Den reviderade referensnivån för skog har tagits fram med det skogliga 
simuleringsverktygen Heureka RegVis för levande biomassa och död ved, samt Q-
modellen för markkol (på mineraljordar) och dött organiskt material. 
Beräkningarna utgick från information om kolförråd m.m. på Riksskogstaxeringens 
permanenta provytor, vilka också används som underlag för Sveriges 
klimatrapportering. Simuleringarna gjordes för perioden 2010-2110. Övriga 
emissionskategorier för brukad skogsmark baserades på samma metodik som 
Sveriges klimatrapportering, alternativt värden från rapporteringen för 
referensperioden 2000-2009.  

Heureka användes för beräkning av levande biomassa och gav även ingångsdata 
för flera av de övriga rapporteringskategorierna. Heureka skriver fram tillståndet 
för provytorna i femårsintervaller. Den simulerade tillväxten beror på mängden 
stående biomassa, trädslag, skötsel och ståndortsförhållanden. Tillväxten påverkas 
av förändringarna i klimat enligt IPCC:s klimatscenario RCP 4,5 som motsvarar en 
temperaturhöjning på två grader i slutet av århundradet. Klimatresponsen hos 
Heurekas empiriska tillväxtfunktioner av ett varmare klimat har uppskattats med en 
processbaserad tillväxtmodell. Avverkningen i Heureka kontrolleras genom att 
man anger avverkningsintensiteten som en avverkningskvot mellan avverkning och 
tillgänglig tillväxt. Storlek på avverkningen för varje simuleringsperiod beräknas 
sedan med hjälp av avverkningskvoten som en andel av tillväxten i föregående 
period. Vilka provytor som väljs ut för slutavverkning eller gallring för varje 
period bestäms av en modell (prioriteringsmodell) som bygger på 
markägarbeteende under referensperioden 2000-2009. Modellen har kalibrerats 
från faktiskt utförda åtgärder på Riksskogstaxeringens provytor och skattar 
sannolikheten för att olika åtgärder kommer utföras på en provyta utifrån ett antal 
tillståndsvariabler för skogen. Hänsyn tas även till lägsta tillåtna avverkningsålder 
för skogen. 

Kolpoolen i HWP beräknades för kategorierna sågade trävaror, träbaserade skivor 
och pappersprodukter. Den årliga avverkade volymen timmer och massaved i 
Heureka genererar ett inflöde till dessa produktkategorier, samtidigt som en andel 
av produkterna försvinner när de når slutet på sin användningscykel. Andelen som 
försvinner styrs av en halveringstid som varierar mellan produktkategorierna. 
Skillnaden av in- och utflöde resulterar i ett nettoupptag eller nettoutsläpp av 
koldioxid. Beräkningsmetoden motsvarar den som används inom Sveriges 
klimatrapportering. Vid simuleringarna av referensnivån antogs att förhållandet 
mellan användningen av biomassa i avverkade trädprodukter och för 
energiutvinning var densamma som under referensperioden 2000-2009.  

Död ved simulerades i Heureka där den behandlas som en egen kolpool. Tillförseln 
av biomassa sker via funktioner för naturlig avgång och den döda veden överförs 
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sedan mellan olika nedbrytningsklasser innan den bryts ner helt och lämnar 
ekosystemet.  

Q-modellen användes för beräkning av det sammanlagda förrådet i de två 
rapporteringskategorierna markkol och dött organiskt material. Modellen tillfördes 
förna (barr, finrötter, grenar, grova rötter, stubbar, stammar och markvegetation) 
och avverkningsrester (grenar, toppar och stubbar) från Heureka. Nedbrytningen av 
de olika trädfraktionerna simulerades över tiden och de återstående mängderna 
summerades för varje tidssteg för att få utvecklingen av kolförrådet.  

2.2 Tekniska uppdateringar 

Inom arbetet med den reviderade skogliga referensnivån har det gjorts ett antal 
tekniska uppdateringar av modelleringen, dels för att bemöta de krav som ställdes i 
EU-kommissionens granskning och dels för att förbättra de tidigare simuleringarna 
av den skogliga referensnivån.  

Avverkningskvoten i simuleringarna har ändrats som en följd av granskningen, 
från den högsta uthålliga nivån till den historiska avverkningsnivån under 
referensperioden. Se vidare detaljer om underlaget för bestämning av 
avverkningskvot i avsnittet ’Tillväxt och avverkning under referensperioden’.  

Inom Sveriges klimatrapportering hanteras kolinlagringen i småträd (<10 cm 
diameter) som ett schablonvärde beräknat från mätningar från en längre tidsperiod. 
Anledningen till detta är att mätningarna inom Riksskogstaxeringen bedömts som 
alltför osäkra för årlig uppföljning och att bidraget dessutom är relativt litet. För att 
uppnå en bättre överensstämmelse har nu samma metodik introducerats för den 
reviderade skogliga referensnivån.  

De tidigare simuleringarna visade på en initial minskning av andelen äldre 
(gran)skogar. Detta var en effekt av att prioriteringen av avverkningsobjekt inte 
stämde överens med markägarbeteendet under referensperioden. En mer realistisk 
utveckling uppnåddes genom att använda en version av den prioriteringsmodell6 
som kalibrerats under referensperioden.  

En liten minskning i arealen och volym röjning har introducerats pga. en 
konstaterad överskattning i de tidigare i simuleringarna. 

Modelleringen av markkol och dött organiskt material har uppdaterats genom en 
förbättrad initiering av modellen. Nu tillämpas en 20 år lång uppstartsperiod före 
simuleringarnas start år 2010.  

 

                                                      
6 Åtgärdsprioriteter SKA 08. Skogliga konsekvensanalyser, skogens möjligheter på 2000-talet. 
Arbetsrapport 73 2000, SLU. 
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3 Tillväxt och avverkning under referensperioden 

3.1 Statistikkällor och definitioner 

Sveriges officiella statistik över skogarnas årliga tillväxt bygger på 
Riksskogstaxeringens inventeringar av den avsatta tillväxten på provträd under de 
senaste fem åren. Den kan också skattas som skillnaden i virkesförråd mellan olika 
mättillfällen.  

Statistik över avverkning tas fram av Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen, fast 
med olika metoder. Skogsstyrelsens beräkningar bygger på årsvisa skattningar av 
virkesförbrukningen i industrin, samt förbrukningen av brännved och övrigt virke i 
samhället. Man tar även hänsyn till import och export av virke och flis, samt 
lagerförändringarna av sågtimmer, massaved och flis inom skogsindustrin. 
Beräkningarna förutsätter att alla flöden av biomassa fångas upp och att statistiken 
över handel med rundvirke är korrekt.  

Riksskogstaxeringens skattning av avverkningarna bygger på inventering av 
stubbar i skogen på särskilda stubbinventeringsytor. Alla stubbar från den senaste 
avverkningssäsongen med en diameter >5 cm mäts in från slutavverkningar och 
gallringar. En osäkerhet i inventeringen är att man kan missa (små) stubbar, vilket 
kan leda till att man underskattar avverkningarna. Kontroller visar dock att detta är 
ett mindre problem för skattningens noggrannhet. Statistiken från stubbinventering 
kompletteras även med avverkningsuppgifter från återinventerade permanenta 
provytor där avverkning skett under föregående säsong.  

För att undersöka konsistensen i tillväxt- och avverkningsskattningarna från 
Riksskogstaxeringen har det gjorts en skoglig balansräkning. Den bygger på de 
oberoende mätningarna av förrådsförändringar, avsatt tillväxt och avgångar, dvs. 
summan av avverkningar och naturlig avgång för två fullständiga inventeringar 
(Tabell 1). En jämförelse mellan förrådsökningen (316 M m3sk) och nettotillväxten 
(334 M m3sk) visar på en god precision i mätningarna. Skillnaden i årlig 
förrådsökning och årlig nettotillväxt är 1,8 M m3sk vilket motsvarar ca 6 procent av 
den årliga förrådsökningen. 

Tabell 1. Balansberäkning för virkesförråd, avsatt tillväxt och avgång för 
Riksskogstaxeringens data från 2007-2017.  

  [M m3sk]     [M m3sk] 

Förråd 
    

2017 3 533 
 

Tillväxt 1 248 

2007 3 218 
 

Avgång 914 

Förrådsökning 316   Nettotillväxt  334 

 

Skattningarna av avverkning från dessa två statistikkällor borde vara jämförbara, 
men statistiken från Skogsstyrelsen är systematiskt något högre än den från 
Riksskogstaxeringen. Det pågår för närvarande ett arbete vid SLU och 
Skogsstyrelsen med att analysera orsaken till skillnaden.  
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3.2 Statistik för referensperioden 2000-2009  

Sammanställningen av statistiken för (netto)tillväxt och avverkning under 
referensperioden 2000-2009 återfinns i Tabell 2, där även fördelningen mellan 
olika markkategorier redovisas.  

Tillväxtstatistiken inkluderar tillväxt på avverkade träd motsvarande 2,6 Mm3sk 
per år. I avverkningssiffrorna som redovisas har inte tillvaratagandet av naturligt 
avgångna träd tagits med. Den produktiva skogsmarken omfattar både 
virkesproduktionsmark och arealer som skogsbruket lämnar obrukade, dvs. 
hänsynsytor och frivilliga avsättningar. Dessa arealer bidrar till tillväxten medan 
avverkningarna på dessa marker är marginella, vilket gör att deras bidrag till 
förrådsökningen i skogarna blir betydande. Samma sak gäller för improduktiv 
skogsmark och övriga ägoslag, även om tillväxten på dessa marker är låg. Formellt 
skyddad mark står också för ett betydande koldioxidupptag, men dessa marker 
redovisas inte i tabellen eftersom de inte brukas alls.  

Avverkningsstatistiken från Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen visar på 
tydliga skillnader, vilket också har konsekvenser för beräkningarna av 
avverkningsintensiteten. Resultaten visar dock att det var en hög avverkningsnivå 
under referensperioden (Figur 1) oavsett vilken statistik man använder. En 
förklaring är förekomsten av större stormar som Gudrun år 2005 och Per år 2007.   

Virkesproduktionsmarken redovisas separat eftersom den är central för hur man 
specificerar skogsskötseln i Heureka, t.ex. anges avverkningsintensiteten i Heureka 
endast för den rena virkesproduktionsmarken, dvs. produktiv skogsmark utan 
hänsynsytor, frivilliga avsättningar och formellt skyddad mark. Röjningen bidrar 
till den totala avverkningen, men används inte vid bestämningen av 
avverkningsintensiteten i Heureka.  

För att få en konsistens mellan avverkningsstatistiken och simuleringen för att ta 
fram den skogliga referensnivån användes avverkningsstatistik från 
Riksskogstaxeringen för att bestämma avverkningsnivån under referensperioden. 
Det möjliggör också en konsistent jämförelse med klimatrapporteringen. 

Eftersom beräkningarna av FRL utgår från Riksskogstaxeringens provytor har 
bedömningen gjorts att den historiska statistiken också bör bygga på 
Riksskogstaxeringen. Den historiska avverkningen som används för bestämning av 
avverkningsintensiteten beskriver således förhållandena på motsvarande stickprov 
som används i simuleringarna. Vidare bör det vara mest konsistent att beräkna 
kvoten mellan avverkning och tillväxt baserat på samma statistikkälla.  

Vid simuleringen av FRL antogs således att uttaget i form av avverkningar var 92 
% av nettotillväxten på virkesproduktionsmark inklusive röjning (Tabell 2). Den 
motsvarande avverkningsintensiteten enligt Skogsstyrelsens avverkningsstatistik 
framgår av Tabell 2. 
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Tabell 2. Statistik för beräkning av avverkningsintensitet under referensperioden 2000-
2009. Genomsnittlig årlig tillväxt och avverkningar från Riksskogstaxeringen (RT), samt 
avverkningar från Skogsstyrelsen (SKS) som jämförelse. Avverkningssiffrorna redovisas 
utan tillvaratagande av naturligt avgångna träd.  

Kategori Nettotillväxt Avverkning RT Kvot Avverkning SKS Kvot 

  [M m3sk] [M m3sk] 
RT 

 [M m3sk] 
SKS 

 

Produktiv skogsmark 99,2 81,4  86,7  
Virkesproduktionsmark 88,3 79,5  84,8  

Hänsynsytor & friv., avsättn. 10,9 0,19  0,19  
Röjning  1,7  1,7  

Improduktiv skogsmark 3,0 0,05  0,05  
Övriga ägoslag 1,7 1,6  1,6  

      
Avverkningsintensitet      
All mark 103,9 83,0 0,80 88,3 0,85 

Produktiv skogsmark 99,2 81,4 0,82 86,7 0,87 

Virkesproduktionsmark 88,3 81,2 0,92 86,5 0,98 
     

 

 

 

Figur 1. Tillväxtstatistik från Riksskogstaxeringen (RT) och avverkningsstatistik från RT 
och Skogsstyrelsen (SKS) för olika markkategorier. Figuren avser årliga värden för 
perioden 2000-2009. 
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4 Verifiering av modellen 1990-2010 
För att visa om Heureka kan reproducera historiska data gjordes en simulering för 
perioden 1990-2015. Simuleringen har tagits fram efter en rekommendation från 
EU-kommissionens granskning.  

Underlaget för simuleringarna var Riksskogstaxeringens permanenta ytor från 
perioden 1988-1992 för all brukad skogsmark (dvs. även för andra ägoslag än 
produktiv skogsmark). Utförda gallringar och föryngringsavverkningar i 
simuleringen utgick från historiska data från Riksskogstaxeringen från den 
simulerade perioden. Liknande grundförutsättningar antogs som i simuleringarna 
av referensnivån, t.ex. när det gällde överföring av arealer mellan olika ägoslag. De 
ingående skötselåtgärderna anpassades till rådande förhållanden som 
dokumenterats för 1990-20157, bl.a. när det gäller föryngringsmetoder och 
gödsling. I simuleringarna antogs en klimateffekt enligt IPCC:s scenario RCP 4,5. 

Figur 2A visar kolförrådsförändringar i levande biomassa jämfört med 
motsvarande historiska värden från Sveriges klimatrapportering. Resultaten från 
simuleringen visar att modellen kan reproducera den övergripande utvecklingen 
förhållandevis bra, men den 5-åriga tidsupplösningen gör att mellanårsvariationer 
inte fångas upp. Det finns en viss tendens till underskattning av det simulerade 
upptaget i levande biomassa under perioden, men det kan delvis förklaras av 
enskilda extrema år med höga stormavverkningar (2005) som påverkar 
angränsande 5-års simuleringsperioder. Rapporteringsreglerna under 
Klimatkonventionen avviker också till viss del från EU-förordningens regler, vilket 
betyder att siffrorna inte kommer bli exakt lika.  

Avverkningarna för simuleringarna visar på en mycket god överenstämmelse med 
historiska data från Riksskogstaxeringen (Figur 2B).  

  

                                                      
7 Skogliga konsekvensanalyser 2008 - SKa-VB 08. Rapport 2008:25. Skogsstyrelsen.  
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A  

B  

Figur 2. Resultat av validering av modellen som använts i FRL på historiska data. (A) 
Nettoupptag i levande biomassa enligt Sveriges klimatrapportering (National Inventory 
Report, submission 2019) och simulerad utveckling med Heureka. Streckade linjer anger 
medelvärdet under referensperioden 2000-2009. (B) Total avverkning inklusive röjning för 
och simuleringen med Heureka under 1990-2010.   
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5 Den reviderade skogliga referensnivån 

5.1 Skoglig referensnivå (FRL) 2021-2025 

Den skogliga referensnivån för 2021-2025 redovisar ett upptag i levande biomassa 
på 30 236 kt CO2-ekvivalenter (Tabell 3). Detta är ett avsevärt årligt upptag av 
växthusgaser från atmosfären, men det är ändå mindre än vad som rapporterats till 
EU och Klimatkonventionen för perioden 2011-2017. Under denna period har det 
genomsnittliga rapporterade upptaget varit ca 34 000 kt CO2-ekvivalenter (Figur 
3). Här måste man dock ta hänsyn till att simuleringarna enligt FRL bygger på 
skogsbruksprinciper från 2000-2009 som skiljer sig från den senare tidsperioden. 
Framförallt var avverkningen under referensperioden 2000-2009 förhållandevis 
hög jämfört med avverkningarna efterföljande år bl.a. på grund av inverkan av 
kraftiga stormar. Detta är den främsta förklaringen till det lägre upptaget i levande 
biomassa. Det rapporterade upptaget i levande biomassa under referensperioden 
var ca 31 000 kt CO2-ekvivalenter, vilket är mycket nära upptaget i FRL. 

Det sammanlagda nettoupptaget för alla rapporteringskategorier enligt 
referensnivån är 39 343 kt CO2-ekvivalenter (Tabell 3). Som jämförelse var 
Sveriges rapporterade växthusgasbalans för brukad skogsmark i genomsnitt ca 44 
000 kt CO2-ekvivalenter under 2011-2018 (Figur 3), vilket betyder att det finns 
skillnader även för andra rapporteringskategorier än levande biomassa.  

Upptaget i HWP är enligt referensnivån är 4 210 kt CO2-ekvivalenter, vilket kan 
jämföras med ca 6 400 kt CO2-ekvivalenter enligt rapporteringen under 2011-2018. 
Även här kan man hitta en förklaring i de höga avverkningarna under perioden före 
starten av simuleringarna 2010. Den höga avverkningen medförde ett stort inflöden 
till poolen av skogsprodukter och när denna stora mängd produkter senare når 
slutet på sin användningscykel leder detta till utsläpp som minskar nettoupptaget 
för HWP.  

En mindre del av skillnaden beror på ett något lägre upptag i den sammanlagda 
poolen av död ved och markkol i FRL jämfört med rapporteringen Här måste man 
ta hänsyn till vissa skillnader i hur poolerna redovisas i FRL och rapporteringen. 
Rapporteringen innehåller utsläpp och upptag för död ved inklusive stubbar, medan 
simuleringarna för FRL har gjorts för förna och markkol, där bidrag på 
hyggesrester och stubbar ingår. Den del som redovisas som död ved i FRL 
innefattar bara den del som tillkommer från naturligt avgångna träd. Övriga utsläpp 
baseras på de data som används i klimatrapporteringen och är därför nästan exakt 
lika som de rapporterade värdena. 
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Tabell 3. Referensnivå för brukad skogsmark 2021-2025. Kolpooler och andra utsläpp 
redovisade som CO2-ekvivalenter där negativa värden (-) representerar nettoupptag från 
atmosfären. 
Årlig förändring i kolpooler och övriga årliga utsläpp 
[kt CO2-ekvivalenter] 

2021-2025 

Levande biomassa, totalt -30 236 
 Virkesproduktionsmark inkl. hänsynsytor (ca 21318 kha) -15 127 
 Produktiv skogsmark undantagen från virkesproduktion (ca 2125 kha) -7 307 
 Improduktiv skogsmark (ca 4036 kha) -3 816 
 Småträd <10 cm -3 986 
Mineraljord  Död ved  -2 394 

 Förna och markkol -8 644 

Organogen mark Död ved -334 

 Förna och markkol (CO2+DOC dränerad mark) 5 191 
 Dränerad organogen mark (N2O, CH4 ) 1 189 

Träprodukter (HWP), totalt -4210 
 Sågade varor -4142  

Träbaserade skivor 193 
 Papper och pappskivor -261 

Gödsling (N2O)  23 

Mineralisering (N2O) 0 

Indirekta utsläpp (N2O) 4 

Brand (CO2, N2O, CH4) 69 

TOTALT EXKLUSIVE HWP -35 133 

TOTALT MED HWP -39 343 
 
 
 

 

Figur 3. Sveriges rapporterade växthusgasbalans 1990-2017 för skogsmark (FL) som 
förblir skogsmark inklusive träprodukter (Harvested Wood Products - HWP), samt 
referensnivå för brukad skogsmark 2021-2025 (FRL 2021-2025) inklusive HWP. Negativa 
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värden (-) representerar nettoupptag av koldioxid från atmosfären. Streckade linjer anger 
bidraget från levande biomassa. 

5.2 Virkesförråd, tillväxt och avverkningar enligt FRL 

Resultaten för simuleringen enligt FRL för perioden 2010-2110 visar på en 
kontinuerlig ökning av den stående virkesvolymen i linje med den historiska 
utvecklingen fram till och med 2014 (Figur 4). Trenden uppfyller den övergripande 
målsättningen i LULUCF-förordningens att kolsänkan (förrådsökningen) i skogen 
bibehålls under andra halvan av 2000-talet och inte försvagas över tiden. 

Den årliga tillväxten ökar successivt från 106 m3sk år 2010 till 146 m3sk mot slutet 
av simuleringsperioden. Tillväxtökningen beror till största delen på effekterna av 
ett varmare klimat. En annan bidragande orsak är också att avverkningarna är lägre 
än tillväxten, vilket leder till en förtätning av skogarna som gör att volymtillväxten 
blir högre över tiden. Den ökande tillväxten innebär att nettoavverkningarna ökar i 
absoluta tal. Avverkningen i början av simuleringen år 2010 uppgår till 85,5 m3sk 
år och ökar sedan till 87,3 m3sk under åtagandeperioden 2021-2025 (Figur 4).  

Avverkningen ovan avser avverkning av levande träd på produktiv skogsmark. För 
att få total avverkning ska tillägg göras för avverkning på övriga ägoslag och 
tillvaratagande av döda träd och vindfällen. I de senaste landsomfattande skogliga 
konsekvensanalysen, SKA 158, gjordes ett tillägg på 4,6 miljoner m3sk per år. 

5.3 Skogarnas åldersfördelning i FRL 

Åldersutvecklingen i simuleringarna påverkas av bördighetsförhållanden, 
avverkningsnivå och skötselstrategier. Skogarnas exakta avverkningsålder bestäms 
inte på förhand i Heureka, utan de prioriteringsfunktioner som styr sannolikheten 
för att avverkningar kommer utföras beror på tillståndet skogen uppnår i varje 
simuleringssteg. En ökad tillväxt innebär en snabbare grundyte- och 
diameterutveckling i skogen, vilket ger en ökad sannolikhet för att en skog kommer 
avverkas. Högre tillväxt kan därmed medföra att avverkningar sker vid en något 
lägre beståndsålder. I simuleringarna har gamla skogar tilldelats en låg sannolikhet 
för avverkning med syftet att bevara skogar med höga naturvärden. 
Utgångspunkten för simuleringarna av FRL var skogarnas faktiska tillstånd och 
åldersfördelning år 2010. Utvecklingen av skogens åldersfördelning enligt FRL 
redovisas i Figur 5-7 baserat på stående volym respektive areal.  

För virkesproduktionsmark inklusive hänsynsytor ökar andelen medelålder skogar 
och andelen äldre skogar >120 år bibehålls eftersom dessa undantas avverkning i 
högre grad (Figur 5). Andelen skogar i intervallet 80-120 år minskar något, vilket 
troligen är en effekt av en ökad tillväxt som påverkar skötselåtgärderna. Mönstret 
är likartat för både volym och arealfördelningen.  

  

                                                      
8 Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2013 - SKA 15. Meddelande 3:2015, Skogsstyrelsen. 
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Figur 4. Utvecklingen av den stående volymen biomassa, årlig nettotillväxt och avverkning 
(avverkning av levande träd inkl. röjning) för brukad skogsmark baserat på statistik från 
Riksskogstaxeringen för 1990-2014 och på simuleringarna för den skogliga referensnivån 
för 2010-2110. Tillväxt och avverkning redovisas som [m3sk], beräknat som 1,20*[m3fub]. 

För produktiv skogsmark avsatt av naturvårdsskäl (frivilliga avsättningar och 
formellt skyddad mark) sker en generell ökning av den stående volymen för 
samtliga åldersklasser medan arealandelen är tämligen konstant, utom för andelen 
äldre skogar >120 år som ökar markant under perioden 2010-2030 (Figur 6).  

På den improduktiva skogsmarken får man bedriva skogsbruk endast i mycket 
begränsad omfattning enligt Skogsvårdslagen, vilket också visar sig genom att 
andelen skogar som övergår i den äldsta åldersklassen >120 år ökar under 2010-
2030 (Figur 7). 
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Figur 5. Åldersklassfördelningen för virkesproduktionsmark inklusive hänsynsytor för 
2010, 2020 och 2030 baserat på simuleringarna av FRL. 

 

  
Figur 6. Åldersklassfördelningen för avsatt produktiv skogsmark (frivilliga avsättningar 
och formellt skyddad mark) för 2010, 2020 och 2030 baserat på simuleringarna av FRL. 

 

  

Figur 7. Åldersklassfördelningen för improduktiv skogsmark för 2010, 2020 och 2030 
baserat på simuleringarna av FRL. 
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6 Diskussion 

6.1 Möjligheterna till ökade avverkningar under 2021-2025 

Simuleringen av den skogliga referensnivån leder till en viss tillväxtökning pga. ett 
varmare klimat, vilket också medför en viss ökning av de absoluta 
avverkningsvolymerna över tiden. Vidare erbjuder LULUCF-förordningen en 
möjlighet att för kategorin brukad skogsmark kompensera för bokförda utsläpp upp 
till en viss gräns genom en särskild sk. flexibilitet9. För Sverige motsvarar detta 
utrymme totalt 47,5 Mt CO2-ekvivalenter för hela bokföringsperioden 2021-2030. 
Förutsättningen för att kunna utnyttja flexibiliteten är att det totalt sett finns 
överskottskrediter i LULUCF-sektorn inom hela EU.  

Detta innebär i praktiken att Sveriges nettoupptag kan tillåtas underskrida 
referensnivån med i snitt 4,75 Mt CO2-ekvivalenter per år. Med utgångspunkt från 
resultaten för tidigare framtagna scenarier med olika avverkning10, motsvarar detta 
ca. 4% högre avverkningskvot jämfört med nivån som antagits för referensnivån 
(Tabell 2), dvs. en avverkningsintensitet på 96% av den tillgängliga tillväxten för 
virkesproduktionsmark. I absoluta tal ger denna flexibilitet möjlighet till 
uppskattningsvis 3,5 M m3sk högre årlig avverkning under 2021-2025 än den 
beräknade avverkningsnivån på 87,3 M m3sk per år 2021-2025 enligt Sveriges 
FRL. 

6.2 Dynamiska åldersrelaterade effekter 

Enligt LULUCF-förordningens artikel 8.5 paragraf 2 ska beräkningarna av den 
skogliga referensnivån ta hänsyn till dynamiska åldersrelaterade effekter som kan 
medföra att andelen avverkningsmogen skog blir högre under åtagandeperioden än 
under referensperioden. Under dessa omständigheter kan en högre 
avverkningsintensitet tillåtas i FRL jämfört med referensperioden. Förordningen 
ska inte begränsa skogsbrukets möjligheter till avverkningar ifall skogarnas 
åldersfördelning leder till ändrade förutsättningar för skogsbruksåtgärder över 
tiden.  

För att undersöka om det finns några sådana effekter för svenska skogar gjordes en 
analys av inflöde av avverkningsmogen skog för olika tidsperioder (Figur 8). 
Historiska data från Riksskogstaxeringen användes för perioden 1985-2016 och 
sedan gjordes en prognos för framtida utveckling. Prognosen gjordes genom att 
räkna fram tillståndet för provytor i Riksskogstaxeringens och bedöma när dessa 
blir aktuella för slutavverkning. Resultaten visade på att arealen skog aktuell för 
slutavverkning kommer vara marginellt mindre under rapporteringsperioden 
jämfört med referensperioden. Denna utveckling motiverar alltså inte en högre 
avverkningsintensitet för FRL jämfört med referensperioden 2000-2009. 

                                                      
9 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/841, Artikel 13, 
Flexibilitet för brukad skogsmark 
10 Scenarier för den svenska skogen och skogsmarkens utsläpp och upptag av växthusgaser. SLU ID: 
SLU ua 2019.2.6-1375 
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Figur 8. Inflödet av avverkningsmogen skog beräknat från Riksskogstaxeringens data från 
1985-2016. Siffrorna efter 2016 bygger på en prognos av hur skogarna utvecklas. Streckade 
linjer anger medelvärden under referensperioden 2000-2009 och rapporteringsperioden 
2021-2025.  

6.3 Övrigt som beaktats vid framtagande av FRL 

Erfarenheter från arbetet med Finlands FRL har studerats eftersom Finland har 
liknande förutsättningar för skogsbruket som Sverige. Ansatsen har varit 
annorlunda jämfört med den som Sverige använder främst genom att man använt 
en annan typ av simuleringsverktyg. Skogsskötseln har utgått från gällande finska 
rekommendationer i skogsbruket, vad gäller t.ex. minsta tillåtna diametrar och 
lägsta beståndsålder för gallringar och slutavverkningar. Skogen har delats in i 
huggningsklasser som speglar den brukade skogens utvecklingsstadier och dessa 
har legat till grund för skötsel inklusive avverkningsintensiteten. 
Avverkningsarealen i respektive huggningsklass har fastställts för referensperioden 
2000-2009 och andelen avverkningar inom respektive huggningsklass har sedan 
hållits konstant över tiden. Den största skillnaden metodmässigt mot den svenska 
ansatsen är att den finska skogsmodellen optimerar åtgärder som gallringar och 
slutavverkningar för att maximera nuvärdet utgående från rådande 
diskonteringsränta under referensprioden 2000-2009. Den använda 
diskonteringsräntan (3,5%) grundar sig på intäkter inom privatskogsbruket för 
perioden. Den finska ansatsen har inte varit tillämpbar med det simuleringsverktyg 
(Heureka RegVis) som använts för Sverige och som anpassats för att kunna hantera 
markkategorier och övergångar mellan markkategorier.  

Vid framtagandet av FRL har ett bibehållet naturskydd säkerställts genom att 
avverkningar inte tillåts i produktiv skogsmark undantagen för (hänsynsytor och 
frivilliga avsättningar) eller inom formella skydd. Vidare har avverkningar i gamla 
skogar undvikits genom prioriteringarna av avverkningarna. Dessa skogar bidrar 
till sänkan för skogen genom ett kontinuerligt upptag i biomassan (och marken) 
över tiden. Naturskyddets effekter för upptaget av växthusgaser i FRL har beaktats 
genom att särredovisa bidraget från marker med någon form av naturskydd.  
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7 Bilaga 1. Response to assessment of the national forestry 
accounting plan and technical updates 

 

Figures are referring to the main report (not the National Forest Accounting Plan) 
if not anything other is specified. 

Technical recommendations on Article 8(5) Principles 

1) Provide transparent documentation of forest management practices in the 
reference period. Ensure that the approach used in the determination of the FRL 
reflects the continuation of sustainable forest management practices as documented 
in the reference period, excluding policy assumptions on harvest rates from the 
FRL calculation. Provide transparent information on harvest-to-growth ratio from 
the reference period. In light of 100% harvest rate of net biomass increment applied 
in the FRL on productive forest land managed for wood supply regardless of age-
class distribution, explain how this is applied to modelling of the FRL and revise 
the FRL accordingly. 

Response: 

• Sustainable forest management in Sweden is fulfilled by promoting a 
sustainable growth of trees on managed forest land (MFL) used for wood 
supply. This is e.g. supported by the Forestry act that makes regeneration 
after final felling mandatory and sets a minimum age for final felling. In 
practise sustainable forest management is secured by harvesting less than 
the entire available growth on MFL used for wood supply. Managed forest 
land, set aside mainly for nature conservation is protected with the 
ambition not counteracting e.g. the CBD. This is in line with e.g. Annex IV 
(f) of regulation EU/2018/841. Sweden expects that the net removals on 
MFL not used for wood supply will be similar in the compliance period as 
for the FRL.  

• In the revised FRL, Sweden is following the recommendation by the EU-
KOM and has revised the assumptions for the simulations of the FRL. 
Now Sweden simulates a continuation of the actual management practices 
as documented in the reference period, excluding policy assumptions on 
future harvest rates. The harvest-to-growth ratio in the simulations now 
reflects the average conditions during the reference period. 

• The age-class distribution is controlled by only simulating harvests that 
fulfils the minimum age for final felling. The change in the harvest rate is 
the only major change in settings arising from the revised simulation.  The 
age class distribution of the forests will likely not influence much the 
accounting. 
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2) Ensure that harvest volumes projected in the FRL are in line with Art 8(5), 
reflecting the evolution of dynamic age-related forest characteristics, and revise the 
FRL accordingly. 

Response: 

• Swedish forests have a relatively even aged structure and we do not expect 
that Sweden will gain or lose in the accounting because skew age class 
distribution.  

• The projected harvest volumes are presented in Figure 4 with an 
explanation how Article 8.5 influence on harvest volumes. The results 
demonstrates that the model projects the development accurately.  

• Sweden has revised its interpretation of Article 8(5) more closely 
following the practises documented in the period 2000 to 2009.  

 

Technical recommendations on Annex IV, Section A Criteria 

c) Justify how the proposed FRL ensures a robust and credible accounting system 
in light of documented forest management practices during the reference period. 

Response: 

• Harvest-to-growth ratio has been adjusted to the historical level during the 
reference period, see response to technical recommendations on Article 
8(5) above. 

• The forest simulation has been updated with a function for the priority of 
harvesting objects that better reflects the forestry practises during the 
reference period. This has resulted in decreased harvests in old growth 
forests reflecting the actual forest owner behaviour during the reference 
period. 

 

d) Provide an explanation on the decreasing trend of HWP sink and include the 
projected shares of different HWP categories while harvests are increasing. 

Response: 

• The revised FRL is recalculated based on updated harvest levels and the 
trend in HWP now better follows the harvest rates (Figure 4) and the figure 
supplied below.  

• The HWP pool is based on inflow and outflow from the pool. The 
recalculated HWP inflow per sub-pool (sawn wood, wood based panels 
and paper and paper products) is simulated as the average inflow 2000-
2009. The initial stock of historical stock in 2010 is the estimated number. 
The outflow of both historical pool and new pool are modelled in the same 
way for every year.  
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• There was a large input during the reference period due to the occurrence 
of storms in the reference period. Thus the initial HWP pool was large in 
relation to the input during the simulations. Since the updated FRL 
assumes a smaller trend in harvest rate, the HWP sink has decreased 
accordingly.  

• Sawn wood is the most important pool (net removal) and the peak in 
inflow 2005 is due to a storm, see figure below. Wood based panels show a 
slight decreasing emission due to a declining product demand, but the 
contribution to the total net removal is small.  
 

 

 

e) Provide a ratio between solid and energy use of forest biomass as documented in 
the period from 2000 to 2009 used for the estimation of the forest reference level 
and demonstrate it remains constant throughout the projection. 

Response: 

• The ratio between solid and energy use of forest biomass has been 
documented in the report in a transparent way as noted by in the synthesis 
report of the expert group. 

• The trend in inflow 2000-2009 is an average and is flat. Due to quite small 
changes in harvest the simulated inflow is also quite flat. The level of the 
simulated inflow is correlated to the historical stock in 2010. 
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f) Provide more information on the projected development of total forest area of 
old forest stands (>80 years). Provide additional information on the impact of 
projected increased harvest on biodiversity. 

Response: 

• Harvests are only simulated in MFL used for wood supply and since 
harvest rate in the revised FRL is less than 100%, and harvests are not 
allowed in forest not used for wood supply, it’s likely that the proportion of 
older tree stands will increase.  

• The forest simulation has been updated with a function for the priority of 
harvesting objects that better reflects the forestry practises during the 
reference period. This has resulted in decreased harvest in old growth 
forests reflecting the actual forest owner behaviour during the reference 
period. 

• The documentation of age class distributions in the simulations show that 
old growth forest >120 years are increasing in the FRL, mainly due to 
areas protected from forestry. 

• The predicted increase in forest growth has implications on the outcome of 
the simulations, e.g. regarding harvests, despite the fact that the principle 
forest management practises remain constant. The increased growth leads 
to a more rapid basal area development and consequently the forests tend 
to become harvested at a younger age. Thus the diameter distribution of the 
forests will be maintained, but there will be a rejuvenation of the forests. 

 

g) Demonstrate the consistency with the national projections of anthropogenic 
greenhouse gas emissions reported under Regulation (EU) No 525/2013. Provide 
explanations for possible differences between national projections and the 
proposed FRL. 

Response: 

• The purpose of the national simulation under Regulation EU/2013/525 and 
the FRL are different. The former is a prognosis to follow up whether 
Sweden will fulfil its commitment according to Regulation EU/2013/525, 
while the FRL is a scenario used in the accounting according to Regulation 
EU/2018/841. The two simulations are not necessarily supposed to be 
similar. 

• The harvest rates assumed after 2010 are quite different in the two 
simulations. 

• Model development in the period after 2013 has resulted in different 
changes that have improved the estimates.  
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h) Estimate the FRL based on the area under forest management as indicated in 
Annex IV, Part B (e) i. Use the conversion period for Land converted to forest land 
(Afforested Land) consistent with the latest national GHG inventory. Demonstrate 
the ability of the model used to construct the FRL to reproduce historical data from 
the national GHG inventory. Demonstrate the consistency between historical data 
from the national GHG inventory and modelled data for estimating the FRL for the 
reference period. Specifically, information is required on 1) the validation of 
simulated increments for all stands and present values of increment instead of total 
volume, 2) the demonstration of the modelling framework to reproduce historical 
harvest data, 3) the bias between measurements and model estimates for mineral 
soils. 

Response: 

• Afforested Land (AL) is now assumed AL 20 years after land use 
conversion.  

• The initial state of the simulations in 2010 is based on data (and data base) 
used for the climate reporting. The net removals for living biomass during 
the reference period is reported using the stock difference method and does 
not separate growth and harvest. Reported and simulated changes in living 
biomass are compared in Figure 2 of the report. A comparison about 
growth and harvests has to be made using alternative estimates from the 
same source (The national Forest Inventory), see Figure 4 in the report. 
Observe that e.g. harvest represent annual values while the net removals 
(Figure 2) is reporting a trend (due to stock difference method, a five-year 
inventory cycle recommended by IPCC is used).     

• Simulation of the development during 1990-2010 has been carried out 
based on the modelling framework applied for the FRL for living biomass. 
The simulation was based on historical data of the forest state and 
documented historical forest management practises and the same principles 
for land conversion as the GHG inventory. The results are presented as 
changes in GHG emissions as CO2 equivalents for living biomass and 
related to historical data from GHG inventory. Annual net forest 
increments and harvests for the period 1990-2010 are presented along with 
standing volumes. 

• The study used as reference for the validation of the soil model was based 
on simulations over very long time-spans (1926-2000) using historical 
forest data, which reflects the long term developments. However, the short 
term changes in the latter part of the simulation period are rather uncertain. 
A direct validation of the model with regards to mineral soil carbon is 
conceptually difficult since the humus and mineral soil pools are not 
differentiated. 
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Technical recommendations on Annex IV, Section B Elements 

c) Document sustainable forest management practices in the reference period, 
including information on harvesting intensities per strata, using consistent sources, 
definition and units, and apply those to the forest development during the 
simulation, and subsequently the calculation of the FRL. 

Response: 

• Table 10 in the National Forest Accounting Plan presents the document 
sustainable forest management practices in the reference period for 
different regions (strata). These settings have been applied in the 
simulation of the FRL for the different regions.   

• Additional information on forest management practises in the reference 
period – harvesting intensities (for different strata) are found in Table 2, 
Figure 1 and Figure 4.  

 

e) i Provide the area under forest management consistent with Table 4.A (“Forest 
land remaining Forest land”) from the latest national GHG inventory using the year 
preceding the starting point of the projection, and the future development of the 
managed forest land area, including afforested and deforested land. 

Response: 

• The area of Forest land remaining Forest land 2010 reported in Submission 
2019 was 27 877 000 ha and formed the basis for the simulations. The 
Forest land area at the start of the simulation was 27 479 000 ha and the 
difference compared to the reported value is that an area of ca 400 000 ha 
in the mountain region was included in the reported value, this difference 
will be adjusted for in the coming reports to the UNFCCC.  

• After 2010 the area of managed forest land increased by the inflow from 
afforested land (in average 18 000 ha per year) and decreased by the 
outflow of deforested land (in average 12 600 ha per year) so the areas of 
Forest land 2015, 2020 and 2025 were 27 506 000, 27 531 000 and 
27 560 000 ha respectively.  

 

e) iii Provide information on increments, age-related dynamics and rotation length. 
Provide the projected increment per strata for historic data and the compliance 
period. 

Response: 

• The National Forest Accounting Plan has been complemented with the 
necessary information in line with the recommendation. 
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