
Remissvar från föreningen Skydda Skogen 
på delbetänkandet av miljömålsberedningen "Med miljömålen i fokus - hållbar 
användning av mark och vatten", SOU 2014:50

Delbetänkandets undertitel är "Hållbar användning av mark och vatten". Av Sveriges 
markareal utgörs ca 56 procent av produktiv skogsmark och på ca 95 procent av denna 
areal bedrivs olika former av skogsbruk. Men trots detta omnämns bruket av skogen 
endast sporadiskt i texten, t.ex. på sidorna 167-171.  I övrigt upptas texten nästan 
uteslutande av frågor som rör brukandet av jordbruksmark och vattenresurser.

Därför skulle en bättre titel på betänkandet varit: "Med miljömålen i fokus – hållbar 
användning av jordbruksmark och vattenresurser". 

Avsnittet om skog innefattar bara några sidor men kräver ändå en kommentar: 

På sidan 168 nämns att växande skog lagrar kol, och det är riktigt. I Sverige är den 
sammantagna tillväxten av träden i skogen just nu större än avverkningen av träd, vilket 
framgår bl a i Skogsstatistisk årsbok 2014. Enligt skogsstyrelsens scenarieberäkningar 
(Claesson 2008) förväntas en framtida inlagring av kol i levande träd till 75-100% ske i 
skyddade områden, där skogen inte avverkas. Det är däremot osäkert om det sammantaget
kommer att lagras in kol i träden i den brukade skogen under de kommande decennierna, 
beroende på hur hårt skogen brukas. 

Men här talar vi endast om de levande träden - om vi ser till hela skogsekosystemet 
inklusive marken över längre tid kan bilden bli annorlunda. En simulering i en 
talldominerad skog i Finland, med ca 90-årig omloppstid, där även processandet av 
skogsråvaran togs med, visade t ex på ett nettoutflöde till atmosfären på 50 kg kol per ha 
per år (Liski et al. 2001). Kalhyggen släpper ut mycket växthusgaser (Olsson et al. 1996, 
Liski et al 1998, Malhi et al. 1999), och till detta kommer att det finns en kvardröjande 
avgång av koldioxid och lustgas från dikad skogsmark som kan orsaka en klimatpåverkan 
av 4-11 miljoner ton koldioxid per år (Claesson 2008, Eriksson, 2008). Om 
kalhyggesbruket skulle fortsätta fortsätter mängden markkol att minska över tid (Liski, 
1998). Vi vet också att även äldre boreala skogar fortsätter att lagra in kol (Finér et al. 
2003, Zhou et al. 2006, Janzen 2006, Luyssaert et al. 2008, Jonsson & Wardle 2009, 
Framstad et al. 2013, Stephenson et al. 2014). Exempelvis har mätningar i en boreal skog 
visat att anledningen till att kolinlagringen fortsätter trots en minskande 
nettoprimärproduktion är att de nedbrytande processerna i marken minskar ännu 
snabbare. 

Sammantaget visar detta att om avverkningarna minskade och mer äldre skog bevarades 
skulle nettoinlagringen av kol i skogsekosystemet öka. I ett globalt klimatperspektiv vore 
det därför angeläget att skydda fler områden från avverkning; ett exempel på hur det kan 
ske är t ex att ersätta markägare just för kolinlagringen i deras skog, vilket skett i Kanada 
(Anderson et al. 2010). (Notera att vi här tar upp skydd av gammal skog enbart ur ett 
klimatperspektiv. Självklart är det också viktigt av hänsyn till biologisk mångfald.) 
 
Det är viktigt att begränsa koldioxidutsläppen på kort sikt eftersom kritiska utsläppsnivåer 
av växthusgaser kan nås, där de positiva återkopplingarna mellan kolutsläpp till 
atmosfären och kolavgivning från ekosystemen riskerar att komma in i en oåterkallelig 
loop. Även om kolutsläppen snabbt stabiliseras kommer halterna i atmosfären fortsätta 
öka, kanske i flera hundra år, på grund av en eftersläpning (IPCC 2007). 

Därför är det viktigt att inse att biobränsen från skog innebär ett utsläpp av koldioxid på 



kort sikt. Det finns de som hävdar att om skogsråvara ersätter fossila bränslen skulle 
nettoutsläppen av koldioxid till atmosfären minska, eftersom ny växande skog återupptar 
det kol som släpps ut vid förbränningen av träden: man skulle få ett s.k. koldioxidneutralt 
energinyttjande. Men detta nyttjande är inte koldioxidneutralt på kort sikt, eftersom det 
tar lång tid för ett kalhygge att växa upp till en skog som lagrar in lika mycket kol. Det 
handlar sannolikt om mycket långa tidsperspektiv om koldioxidneutralitet ska uppnås när 
en gammelskog avverkats. Det som talar för detta är att det knappast nåtts någon balans 
mellan upptag och utsläpp av markkol i boreala skogar under hela Holocenperioden, 
eftersom förloppet avbrutits av upprepade bränder. I de allra flesta områden finns således 
en potential för fortsatt inlagring. 

Skogbeklädd mark har också i en global studie pekats ut som olämplig för biobränsleuttag 
(Field, m.fl. 2008). I stället bör biobränslen med kortare omloppstid (t.ex. rörflen, salix, 
och hampa) premieras. Om biobränslen tas från skogen måste andra skogsprodukter 
minska. 

Att använda träbaserade produkter i stället för oljebaserade skulle också kunna vara en väg
att minska kolutsläppen. Exempelvis medför betongbyggda hus mer koldioxidutsläpp än 
träbyggda hus. Men för att inte denna skillnad snabbt ska ätas upp av ökade 
uppvärmningsbehov, eller ökade behov av luftkonditionering, krävs att trähuset är ett s.k. 
noll energihus. För att ny teknik ska vara hållbar krävs att så kallade rekyleffekter undviks. 
Dessa innefattar inte enbart det rent tekniska området, utan även i stor utsträckning 
människors svar på tekniska förändringar i fråga om ändrade konsumtionsbeteenden, s.k. 
"immaterialization–rebound effects" (Malaska et al 1999).

I redan avverkade områden, kalhyggen, oröjda ungskogar, bör ett så snabbt återupptag av 
kol som möjligt befrämjas. Men detta bör ske på ett sätt där även andra ekologiska tjänster
som återkolonisation av biologisk mångfald, virkesproduktion, turism, jakt mm optimeras 
(Mielikäinen 1985, Forslund 2003, Chapin et al. 2007, Karjalainen et al. 2010, Felton et al.
2010, Gamfeldt et al. 2012). Mycket talar för att en övergång från dagens förhärskande 
"svenska modell" för skogsbruk till en ny skötselmodell, där mångbruk premieras, kunde 
bidra till en sådan optimering. I stora drag skulle det handla om att ersätta 
plantageskogsbruket med ett blandskogsbruk där blandskogar återskapas i stället för 
barrträdsmonokulturer. 

En möjlighet att uppnå detta kunde vara genom justeringar av §6 i skogsvårdslagen. Det är
detaljerna i verksamheten ute i skogen som måste förändras, till exempel genom dialog 
mellan olika aktörer. Ett exempel kunde vara att ekologer och maskinentreprenörer 
diskuterar kring punktunderröjning i stället för generell underröjning innan avverkning. 
Det är genom sådana detaljerade diskussioner som framgångar skulle kunna nås, 
exempelvis kunde man då lyckas bromsa den nedåtgående populationstrenden för talltita 
utan att minska produktionen, samt mer generellt nå riskspridning när optimalt 
fungerande blandskogar återskapas kostnadseffektivt. 
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