Synpunkter Skydda Skogen på handlingsplan för
klimatanpassning för skogssektorn.
Uppsala, 2016-12-08
David van der Spoel
david.vanderspoel@skyddaskogen.se
0703157044
Vi tackar för inbjudan att inkomma med synpunkter till förslag på innehåll i en
handlingsplan för klimatanpassning för skogssektorn.
Regeringens vision för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla
ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar
genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter.
Inom denna vision ryms följande del-visioner:
1. Samhället ska anpassas till ett förändrat klimat
2. Ett långsiktigt hållbart och robust samhälle ska utvecklas
3. Samhället ska aktivt möta klimatförändringar genom att minska
sårbarheter och tillvarata möjligheter
Vi noterar att regeringen i och med kommitédirektivet ”Ett stärkt arbete för
anpassning till ett förändrat klimat” tydligen inte avser att motverka
klimatförändringarna, även om vision 2, om den uppnås globalt, borde leda till
ett stabilt klimat.
Frågan under utredning är hur skogen och skogsbruket kan bidra till visionen.
De av skogsstyrelsen föreslagna mål präglas av ett snävt näringsperspektiv som
försvårar att nå vision 2 i synnerhet.

Konkreta synpunkter.

Underlaget i form av powerpointfil är svårarbetat eftersom det inte finns någon
numrering, eller enkelt sätt att bearbeta filen (såsom med track-changes i Word).
Vi har därför fritt formulerat nya mål. Det må stå klart att de nya målen nedan i
viss utsträckning är inkompatibla med de av skogsstyrelsen sammansatta mål. Vi
hänvisar till relevant forskning och regeringsuppdraget (visionerna 1-3) som
underlag för våra ställningstaganden.
Fråga A.
Vi rekommenderar följande nya mål med motivering.
# Indikator
Mål
Motivering
1 Risk:
20% av den
Betydligt mer hänsyn bör tas i skogsbruket för
utarmning
produktiva
att nå de av riksdagen beslutade miljömål
av biologisk skogsmarken
(inklusive "begränsad klimatpåverkan").
mångfald
är skyddad
Miljömålen samt internationella åtaganden

genom
skogsbruk
och klimatförändring

permanent,
resten brukas
extensivt

2 Risk:
minskad
kollager på
grund av
skogsbruk

Skogsstruktur
och
åldersfördelni
ng speglar de
naturliga
förhållanden
på
beståndnivå.

3 Risk:
minskad
kollager på
grund av
skogsbruk

Att öka
medelåldern
på den
Svenska
skogen

4 Risk:
okontrollera
de utsläpp
av växthusgaser

Att återställa
vattenhushållningen
i skogen i
synnerhet på
torvmark

6 Risk:
utsläpp av
växthusgase
r

Inga utsläpp
av
växthusgaser

7 Risk:

Att återställa

och EU:direktiven kräver att gynnsam
bevarandestatus uppnås för arter såväl som
habitat. Habitatdirektivet i sig kräver att flera
miljoner ha produktiv skogsmark avsätts, men
även restaureringsåtgärder1 behöver sättas in
för att återskapa de naturliga habitat som har
gått förlorade genom avverkningar. Eftersom
klimatförändringarna kommer att öka
stressen på ekosystem kan siffran 20%
behövas höjas, men mer forskning krävs.
Ett viktigt mål som fattas är att
trakthyggesbruket bör fasas ut. Det är viktigt
för att nå vision 1, eftersom hyggen har direkt
lokal påverkan på det omkringliggande
samhället2 men även för att trakthyggesbruket
på sikt minskar kollagret i marken3 vilket
motarbetar det hållbara samhället (vision 2).
Även den biologiska mångfalden gynnas av
det. Tillsammans med punkt 4 innebär detta
skogsbruksåtgärder ska se till att förbättra
skogsstrukturen mot en mer naturlig skog.
Mer kol kan lagras i marken och träden4. Just
nu är medelåldern på svensk skog väldig låg
jämfört med vad som skulle vara fallet i
naturskogar. Baserat på riksskogstaxeringen
kan man konstatera att virkesvolymen på
skyddad mark (~158 m3/ha) är betydligt
större än i produktionsskogar (~138 m3/ha)
vilket medger att kollagret kan öka betydligt.
Ett ofta förbisett problem inom skogsbruket är
dikade torvmarkernas utsläpp av
växthusgas5,6 (se även rapport från
jordbruksverket
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/arti
klar/ra1424.html). Aktiva åtgärder för att fylla
igen diken behövs. Implementering kommer
leda till bättre tillgång lokalt till vatten året
runt (vision 1) och möjligtvis även minska
risken för skogsbränder.
Liksom det övriga samhället bör skogsbruket
styras om till att bli utsläppsfritt (orden
"utsläpp" eller "växthusgas" förekommer inte
alls i de tänkbara mått och mål). Det räcker
inte med att använda bioenergi baserad på
skogsbränslen eftersom det leder till ökade
utsläpp på kort sikt7,8. Istället bör användning
av maskiner och processer (punkt A2.1) som
leder till utsläpp av växthusgaser fasas ut.
Av underlaget samt relevant forskning9

skadedjur
och
stormfällen

markens
naturliga
trädsammansä
ttning på
landskapsnivå

8 Risk:
betning av
klövvilt

Att återställa
skogarnas
ekosystem på
landskapsnivå

9 Risk:
skogsbrand
(sida 7 i ppt
filen)
angående
skogsbilvägar

Täthet av
vägar ökar
inte. I nya
skyddade
områden
(punkt 1) tas
befintliga
vägar bort.

framgår att det enskilt bästa medlet till att
uppnå ökat resiliens mot skadedjursangrepp
och stormfällen och för att samtidigt främja
ekologiska värden, är ett ersätta gran- och
tall-plantager med blandskog (ökat lövinslag
vill säga) där marken medger detta. Lövskog i
sig är också bra för att vända klimatproblemet
genom att det har högre albedo än barrskog10.
Målet kan realiseras genom att i omgångar
gallra bort (unga) barrträd för att ge plats åt
lövträd. På sina ställen kan naturlig
föryngring11 kombineras med plantering av
lövträd för att skynda på omställningen.
Det förutspås ökat betning på unga träd av
klövvilt på grund av varma vintrar. Problemet
med betet är mångfacetterat, men det har sitt
ursprung i och med att skogsekosystemen inte
är i balans på grund av
kalhyggen/ungskogplantager, avsaknaden av
stora rovdjur samt utfordring av klövvilt av
jägare. Skogar över en viss ålder har av
naturliga skäl mindre problem med betning av
unga träd (se även punkt 2 och 3).
Det finns ett vagt samband mellan
skogsbilvägar och förekomsten av
skogsbränder som ska beaktas12,13. Samtidigt
som vägar kan hjälpa i släckningsarbete
orsakas många bränder av just människor
nära vägar12. Det finns tydliga data på att
biologisk mångfald missgynnas av
(skogsbil)vägar14,15. Fragmentering av skogen
är ett viktigt problem som bör lösas genom att
ta bort skogsbilvägar.

Fråga B.
Inga förslag i nuläget.
Fråga C.
Det är bra att en kartläggning av erosionskänslig mark görs. Det är av högsta vikt
att förebygga erosion, och det bästa sättet är att inte avverka skogar på branta
sluttningar. Terrängspecifika faktorer kan spela in, såsom tjockleken på
humuslagret varför mer information kan behövas i varje enskilt fall. Förslagsvis
borde Skogsstyrelsen få i uppdrag att granska alla avverkningsanmälan på
branta sluttningar på plats innan godkännande.
Fråga D.
Det måste vara tydligt vad målen är, och hur de ska följas upp. Vissa mål kan vara
så ingripande att en förändring av skogsvårdslagen behövs. Föreningen Skydda

Skogen bistår gärna med fler synpunkter. T ex har vi föreslagit för riksdagen att
skriva om skogsvårdslagen så att lövinblandning blir norm vid
skogsbruksåtgärder.
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