
  
 

Examensarbete 

Hur kan klimatförändringen påverka 
skogens tillväxt och omloppstid? 
Vad anser forskningen – vad gör skogsägarna! 
 

 
 
 
 
Författare:  Christopher Sundman 
Handledare: Johan Bergh 
Examinator: Johan Lindeberg

 Datum: 16VT 
Kurskod: 2TS10E,15 hp 

Ämne: Examensarbete 
Nivå: Kandidat 
Institutionen för Skogs- och Träteknik 



 

 
 



 

 I

Sammanfattning 
 
Skogen är en av Sveriges viktigaste näringar och står inför stora 
förändringar framöver, vilka kan vara svåra att överblicka på grund av 
klimatförändringen. 
I  rapporten redovisas  den forskning och rådgivning som har bedrivits 
hitintills i Sverige och Litauen och hur vi kan dra nytta av 
klimatförändringarna, samt minska riskerna genom anpassad skogsskötsel. 
En ökad tillväxt orsakad av förändrat klimat med varmare och längre 
tillväxtperiod kan även leda till kortare omloppstider 

. 
Syftet med examensarbetet är (i) att göra en litteraturstudie av 
forskningslitteratur om hur skogsbruket kan komma att påverkas av 
klimatförändringar, (ii) utröna ifall det finns anpassningsåtgärder av 
skogsbruket som är lämpliga i dagsläget baserat på litteraturstudien, (iii) 
undersöka ifall de redan nu genomförs anpassningsåtgärder inom 
skogsbruket, (iv) samt ifall skogsstyrelsen och skogsbruket bedriver 
rådgivning när det gäller klimatanpassningar. Examensarbetet kommer utgå 
ifrån att klimatförändringar i norra Europa blir enligt scenariot RCP 4,5.  
Målet är att kunna detektera skillnader och likheter mellan vetenskapliga 
studier och praktisk skogsskötsel, för att förhoppningsvis kunna 
sammanställa hur en skoglig planering/skötsel bör se ut för att maximera 
tillväxt/omloppstid och samtidigt minska riskerna. 

Anledningen till kortare omloppstider behöver inte bara bero på 
klimatförändringars effekter på tillväxten, utan kan även bero på en 
förändrad inriktning på vad trävaran ska användas till. I de rapporter som har 
studerats så visar en majoritet att det finns möjligheter att korta 
omloppstiden utan att få negativa ekonomiska konsekvenser. Samt också på 
fördelar med en minskad skaderisk med kortare omloppstider. 

I rapporten visar både forskningsresultat, rådgivare och skogsägare på en 
stor samsyn vad avser anpassad skogsskötsel med avseende på 
klimatförändringarna.  
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Abstract 
 
How can the climate change impact forest growth and the production cycle?  
What does the scientist expect – what are forest owners doing! 

Yes , we can take advantage of the climate change with an increase in forest 
growth and mitigate the risks with changing forest management plans. It is 
possible to eventually shorten rotation period beacuse a higher growth is 
likely in a warmer climate and extended growing season. 

Scientific reports, forests advisors and forest owners are consistent in their 
view of adaption to climate change.  
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Förord 
 

Valet av område är ju aktuellare än någonsin med diskussionerna hur 
klimatförändringen kommer att påverka oss och vårat skogsbruk. Som 
skogsägare och skogsstuderande så ställde jag mig frågan: Hur kan 
klimatförändringen påverka skogens tillväxt och omloppstid? 

Vad anser forskningen – vad gör skogsägarna! 

Jag vill tacka min handledare Johan Bergh för intressanta och insiktsfulla 
åsikter, samt alla andra forskare och skribenter i ämnet som jag har läst. Men 
jag vill även tacka för råd och synpunkter från HD Forest, Mellanskog och 
Holmen Skogs representanter. 

 

Christopher  
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1.Introduktion  
 

1.1Bakgrund 
 

Utsläppen av växthusgaser (GHG), främst koldioxid, har lett till förändrat 
temperaturklimat som inte längre kan förklaras av den naturliga variationen. 
Även nederbörden och medelvinden kan/har påverkats, enligt studier av SMHI 
(Klimatrapport, 2015). Det syns tydligt på bild nr1 att utvecklingen kan gå fort 
och gör vi inget åt de stora koldioxidutsläppen kommer processen att gå fortare 
(SMHI, Klimatscenarier, 2015, www.SMHI.se webbsida 2016-01-24). Vid det 
globala klimatmötet COP21  i Paris slutet av 2015, visade närvarande nationer på 
en stor enighet och att man tillsammans skall försöka begränsa utsläppen av 
växthusgaser och den stigande temperaturen på jorden. Man satte ett nytt mål att 
medeltemperaturen inte får stiga mer än 2 qC och arbeta mot 1,5 qC . De flesta 
bedömare från forskare till lekmän är nu överens om att vi kan bara bromsa 
klimatförändringen, så scenariot RCP 2.6(RCP=Representative Concentration 
Pathway) som motsvarar att temperaturen kommer att stiga med ca 2 qC  (RCP 
2,6) den kommande 100 årsperioden blir allt mer vedertaget utifrån de 
diskussioner som hölls på klimatmötet. Risken är dock att följer vi trenden de 
senaste årtiondena så blir det snarare +3 grader som bilden på nästa sida visar, 
2071-2100 jämfört med 1961-1990.. 
 
De effekter som det ger på klimatet enligt SMHI´s klimatdata rapport är att 
värmehöjningen sker framförallt vintertid och i mindre utsträckning under 
sommarhalvåret. Vilket gör att vegetationsperioden blir 1-2 månader längre och 
med större nederbörd i form av regn generellt. Nederbörden sker i ökad 
utsträckning under vinterhalvåret med följd av en högre grundvatten nivå. 
Sommarhalvåret får en större risk för torka. Däremot så visar klimatscenarierna 
på starkare  vindbyar i södra Sverige men svagare i norra delarna. 
 
 Skogen är en av Sveriges viktigaste näringar och står inför stora förändringar 
framöver, vilka kan vara svåra att överblicka på grund av klimatförändringen.  
I en studie av (Keenan 2014), där han har gått igenom forskningsrapporter från 
1945 till 2013 om klimatförändringens påverkan på skogen, så fann han  att bara 
12% av rapporterna hade förslag på förändringar i skogsbruket för att anpassa sig 
till ett varmare klimat. 
 
I rapporten visas både på de forskningresultat och rådgivning som har redovisats 
i Sverige och Litauen, på hur vi kan dra nytta av klimatförändringarna och 
minska riskerna och om det finns möjlighet att på sikt korta omloppstiderna, då 
en högre tillväxt är trolig med ett varmare klimat. I en rapport pekar (Seidl mfl 
2014) på att klimat förändringarna kommer att öka skadorna på skogen. Ett sätt 
att minska skadorna och/eller anpassa skogen beroende på hur klimatet kan slå är 
att öka andelen blandbestånd, vilket ger en ökad flexibilitet(Miller mfl 2007). 
Klimatförändringar kommer sannolikt öka tillväxten som leder till kortare 
omloppstider (Felton mfl 2016).  
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(Blennow 2012) skriver i en rapport att efter Gudrun stormen tog få skogsägare 
chansen att ändra trädslags inriktning för att möta klimatförändringen. I hans 
intervjuer med skogsägare så var svaret ofta att risken med byte av trädslag var 
större än övertygelsen hur klimatförändringarna skulle påverka. 
 
Från Litauen så har (Ozolincius 2012) skrivit en rapport om negativa 
konsekvenser men hänvisar även till att små temperaturhöjningar visar vid 
fältförsök en ökade täthet i lika bestånd när man jämför olika tidsperioder. 
Hur ska skogsbruket anpassa sig till klimatförändringen i termer av  praktisk 
operationell drift och hur gör ni idag? Den frågan ställdes till Holmen skog, 
Mellanskog och HD Forest. Svaren sammanfattas efter 
fältstudier/samtal/intervjuer med  representanter från dessa som jag haft under 
hösten 2015 fram till och med våren 2016. Studier har även gjorts av 
publikationer (Normark, Holmen Skog, 2015), hur Holmen skog planerar sitt 
skogsbruk och gör anpassningar på kommande klimatförändringar. 
Skogsstyrelsen i Sverige har under senare år kommit med allt tydligare 
rekommendationer för anpassningar till klimatförändringarnas påverkan på 
skogsbruket, nu senast i slutet av 2015 med Skogsstyrelsens dokument (SKA-15, 
2015). 
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet är (i) att göra en studie av forskningslitteratur om 
omloppstiderna inom skogsbruket kan komma att påverkas av 
klimatförändringar, (ii) utröna ifall det finns anpassningsåtgärder av skogsbruket 
pga klimatförändringarna som är lämpliga i dagsläget baserat på litteraturstudien, 
(iii) undersöka ifall de redan nu genomförs anpassningsåtgärder inom 
skogsbruket, (iv) samt ifall skogsstyrelsen och skogsbruket bedriver rådgivning 
när det gäller klimatanpassningar. (v)Målet är att kunna detektera skillnader och 
likheter mellan vetenskapliga studier och praktisk skogsskötsel, för att 
förhoppningsvis kunna visa hur en skoglig planering/skötsel bör se ut för att 
maximera tillväxt/omloppstid kontra risker med det. Examensarbetet kommer 
utgå ifrån att klimatförändringar i norra Europa blir enligt scenariot RCP 4,5. 
Nedan i figur 1 kan temperatur förändringen ses.  
 
 
Figur 1 
 

 
Prognosen bygger på RCP 4,5 med medelvärden från 9 olika modeller och visar 
förändringen mellan 2071-2100 och 1971-2000.Källa: 
http://unfccc.int/meetings/items/6240.php från webbsidan 2016-01-24 
 
FNs klimatpanel, IPCC, presenterade den 27 september 2013 sin femte 
utvärderingsrapport, Climate Change 2013: The Physical Science Basis (AR5). 
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På SMHI´s webbsida 2016-01-24 om klimatpåverkan finns en bra beskrivning 
vad RCP betyder och innebär: 
 
”RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsdrivningen med det 
gemensamma namnet ”representativa koncentrationsutvecklingsbanor” från 
engelskans ” Representative Concentration Pathways” (RCP). RCP:erna är 
namngivna efter den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100. Olika 
strålningsdrivningar motsvarar olika ökningar av växthusgashalter i atmosfären. 
RCP4,5 betyder att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären genererar en 
strålningsdrivning på 4,5W/m2 år 2100, jämfört med förindustriell nivå. Halten 
växthusgaser i atmosfären stiger till år 2100 till 630 ppm koldioxidekvivalenter, 
av vilka knappt 540 ppm är från utsläpp av koldioxid. Resten utgörs av andra 
faktorer, omräknade till koldioxidekvivalenter. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Examensarbetet kommer att utgå från att klimatförändringar i norra Europa blir 
enligt scenariot RCP 4,5. Med den utgångspunkten är tanken att försöka beskriva 
hur påverkan på skogsbruket kan bli, med avseende på ökad tillväxt och 
omloppstid. 
 
Vidare studera negativa bieffekter av klimatförändringarna och vilka 
rekommendationer respektive åtgärder man gör idag och bör göra framöver för 
att kunna dra nytta av en högre tillväxttakt och en möjlig kortare omloppstid, 
samt om det går att förena utan att öka riskerna för stormbrott och olika 
skadeangrepp vid ett varmare klimat. 
 
Att studera vetenskapliga studier som avser i första hand Sverige och Litauen. 
Samt att göra fältstudier/diskussioner/intervjuer med lokala 
rådgivare/skogsförvaltare i norra Sverige (Holmen skog), mellersta Sverige 
(Mellanskog) och med (HD Forest) i Litauen. Fältstudierna är på egna marker, 
eftersom man då lättare kan jämföra historiken med de förändringar som 
rekommenderas för att möta klimat förändringar. 
 
Sammanfattningsvis om det finns skillnader i inriktning dels mellan 
forskningsrapporterna och dels för skogsbruket i Sverige att visa på dessa. Men 
även hur man bedriver skogsbruk i Litauen, där klimatet idag liknar det som vi 
troligtvis får i mellersta och norra Sverige under kommande omloppstid ifall 
framtidens klimat blir enligt klimatforskarnas modeller/prognoser. 
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2. Material och metod 
 

Underlag till rapporten har inhämtats genom litteraturstudier av 
vetenskapliga rapporter och artiklar, samt branschtidningar skrivna av både 
svenska och utländska forskare/författare. Vidare har information hämtats 
från myndigheter som Skogsstyrelsen, SMHI och FN´s klimatorgan (IPCC) 
och från klimatkonferensen i Paris i dec 2015. För att få ett underlag från 
skogsägare/rådgivare så har även studier av två svenska och ett Litauiskt 
företags publikationer/interna dokument gjorts. Även en genomgång utav 
Skogsstyrelsens rekommendationer samt diskussioner/intervjuer med ovan 
nämnda representanter för Holmen skog, Mellanskog och HD Forest  i fält. J 
I referenslistan finns samtliga källor angivna. 

 
2.1 Metodik 

 
Vid litteraturstudier av rapporter och publikationer så har en systematisk 
sökning efter rekommendationer, idéer och tankar hur klimatförändringar 
skall mötas. Med avseende på ett anpassat skötselprogram för att kunna 
utnyttja en högre tillväxtpotentialen i skogen samtidigt som man kan 
minimera risker för skador. Till det har undersökts en möjlig förändring utav 
omloppstiden, vilket skulle kunna vara ett sätt att minska risken  i 
skogsskötseln.  
 
Som ett nästa steg i rapport har en undersökning gjorts om skogsägarna har 
anpassat sig och eller börjat ta till sig forskningens resultat och idéer. Det har  
gjorts på två sätt, dels genom officiella publikationer från Holmen 
skog(Normark, 2015), Mellanskog, Skogsstyrelsen och HD Forest. Dessutom 
har frågan ställts till respektive organisation, vilket av deras dokument som 
ger bäst bild av deras rekommendationer och inriktning på 
skogsförvaltningen vad gäller påverkan från klimatförändringarna. För att 
kunna få en djupare inblick så ställdes även frågan till representanter i fält 
genom att diskutera/intervjua på de utvalda markerna Fördelen med att göra 
det på vald skogsmark är att där finns historiken tillgänglig och hur den sköts 
i vissa fall under flera generationer, vilket ger ett mer djup i diskussionerna. 
Vid val av kombinationen intervju/diskussion (underlag se bilaga1), så är jag 
inte helt låst till de i förväg valda frågeställningarna, utan kan även få en 
vidare syn på möjligheter och risker i det framtida skogsbruket. 
I mina slutsatser vill jag tydliggöra samstämmighet inom forskningen och 
praktiskt skogsbruk, vad gäller anpassningar till klimatförändringar som kan 
påverka skogsskötsel/omloppstider. Jag vill även om olika uppfattningar 
finns peka på dessa och leta förklaringar till den olika synen på 
skötseln/omloppstiden. 
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3. Resultat 
 
3.1 Litteratur studier omloppstider 

Anledningen till kortare omloppstider behöver inte bara bero på 
klimatförändringars effekter på tillväxten, utan kan även bero på (i) en 
förändrad inriktning på vad trävaran skall användas till (ii) vilken 
diskonteringsränta som man använder och (iii) skötselprogram (Felton mfl 
2016). Kortare omloppstider kan även beröra samhället i stort men i 
rapporten har fokus varit ur ett ekonomiskt och risk perspektiv. 

I en rapport (Roberge mfl. 2016) visar författarna på utvecklingen mot 
kortare omloppstider, vilket har skett i Sverige samt pekar på att med 
kommande klimatförändring så finns möjligheten för att den trenden 
fortsätter. I figur 2 på nästa sida ser man hur värdet påverkas av 
diskonteringsräntan och hur tillväxttakten ser ut utan att hänsyn tagits till 
klimatförändringar, där man istället utgår från historisk tillväxt av gran i 
Norden. Den löpande årliga tillväxten (CAI) är högst i åldern 10-40 år, där 
medeltillväxten (MAI) är en funktion av CAI och kulminerar vid 70 år i 
detta fall då kurvan för den löpande tillväxten skär kurvan för 
medeltillväxten. Denna skärningstidpunkt beror i stor utsträckning på 
ståndortens produktionsförmåga (bonitet). Lägger man till att man har ett 
avkastningskrav som i  figuren uttrycks som en diskonteringsränta på 2,5%, 
så förkortas den optimala omloppstiden till 60 år (LEV). De författarna visar 
på är att inte bara klimatförändringen, utan också vilket ränteläge och 
därmed diskonteringsränta man använder för optimera omloppstiden ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 
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Figur 2: Tillväxttakten under omloppstiden av en normal skog i 
Sverige 

 

Figur 2. Bilden visar dels den löpande tillväxttakten(CAI) på en svensk granskog under 
varje tidsperiod. (MAI) linjen visar årliga genomsnittliga tillväxten under varje 
tidsperiod och LEV 2,5% Värdet på på marken med en diskonteringsränta utav 2,5%. 
Simuleringen är gjord med programmet Heureka 

Källa: (Wikström mfl. 2011) 

 

I exemplet ovan (figur 2) visar att när diskonteringsräntan styr det 
ekonomiska utfallet för optimal avverkningstidpunkt innebär att när det 
förväntade ränteläget är högre, så kommer det att styra mot kortare 
omloppstid. En faktor som (Felton mfl 2016) pekar på är också att 
omloppstiden påverkas av vilken prissättning som råder nu eller förväntas på 
biobränsle, massaved eller grovt timmer framöver. Förväntas priserna på 
grövre timmer vara svagt framöver så bidrar det till kortare omloppstider, 
eftersom förräntningen på beståndet inte ökar i samma takt. 

För att påverka negativa ekonomiska effekter vid ändrade omloppstider kan 
man anpassa skogsskötseln, genom färre och svagare gallringar vid kortare 
omloppstider.  

Riskerna med förändrade omloppstider, som författarna (Felton mfl, 2016) 
lyfter fram, är att vid kortare cykler befinner sig beståndet oftare i 
planterings stadiet. Vid den första tillväxtfasen så är risken för  
insektsangrepp större av framför allt snytbaggen och älgbetning kan döda 
och påverka kvalitén hos plantor  och för de unga träden.  

Generellt konstaterar (Felton mfl 2016), utan att gå in djupare på hur, att 
klimatförändringar kommer sannolikt öka tillväxten som leder till kortare 
omloppstider. Däremot var deras slutsats om man väger in alla aspekter som 
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ekonomiska, risker mm, så är omloppstiden väl avvägd idag. De betonade 
dock att man behöver göra mera lokala anpassningar beroende på 
stormrisker, andra skadeangrepp och att anpassa gallringen i antal och styrka 
beroende på förutsättningarna. 

 
I en studie av (Bergh mfl 2012) med skötselrekommendationer för att   
minska riskerna för skador på skogen pga klimatförändringar, är att gå över 
till gallringsfritt skogsbruk med kortare omloppstider.  

Denna analys av olika skötselstrategier för ett framtida skogsbruk har bland 
annat visat att en övergång till ett gallringsfritt granskogsbruk med 
förkortade omloppstider är en möjlig skadeanpassad skogsskötselstrategi 
som kan genomföras redan idag. Strategin innebär en påtaglig sänkning av 
de risker för skador som är förknippade med främst storm men även för 
granbarkborre och rotröta. Vidare visar analysen att en övergång till 
skadeanpassad granskogsskötsel kan göras utan allvarliga ekonomiska 
konsekvenser på bestånds nivå eller på regional nivå. På längre sikt leder 
skötselprogrammet till viss sänkning av tillväxt och avverkning men 
effekterna blir av begränsad omfattning. Man kan också försörja 
skogsindustrin med virke trots att avverkningsvolymerna vid gallring 
försvinner.  

I en rapport skriven av (Subramanian mfl. 2016) så diskuterar de att vid 
kortare omloppstid så minskar man risken för stormfällningar, speciellt i 
utsatta lägen. I en ekonomisk analys av kortare omloppstid så visade man på 
att den blev bättre och inte minskade producerad volym om man samtidigt 
minskade gallrings intensiteten. Det gällde i granskog i södra Sverige och 
man såg även på mindre risk för röta och skadedjursangrepp. 

I de rapporter som har studerats så visar en majoritet bla (Bergh mfl 2012), 
(Subramanian mfl. 2016) och (Roberge mfl. 2016) att det finns möjligheter 
att korta omloppstiden utan att få negativa ekonomiska konsekvenser. Några 
av författarna pekar också på fördelar med en minskad skaderisk med 
kortare omloppstider. 

 
3.2 Intervjuer – Diskussioner under fältstudier kortare omloppstider 

Under diskussionerna med rådgivare (se referenser i listan) på markerna i 
Hälsingland, Svealand och Litauen, så är det just den lokala anpassningen 
som betonas. Andra externa faktorer som påverkar är också hur närliggande 
skogsfastigheter rågrannar bedriver sitt skogsbruk. I exempelvis för 
skogsfastighet i Hälsingland fick jag veta att en granne skulle slutavverka, 
tidigare än vad som hade planerats, vilket innebar att min rådgivare pekade 
på ökad storm risk för ett av mina närliggande bestånd som skulle få ett mer 
exponerat läge än tidigare, samt att man på ett billigare sätt kunde ta ut 
eventuella avverkning i samband med grannens. Fördelen med svensk 
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skogslagstiftning är just sådana anpassningar går att göra vilket inte är 
möjligt i Litauen.  

Skogsbeståndet i Litauen har andra förutsättningar än de svenska pga annan 
lagstiftning. Den är betydligt hårdare vad gäller hur mycket man får gallra 
och att slutavverkning styrs enbart av ålder, Tall 101 år, Gran 81 år, Björk 
71 år. Det gör att bestånden är mycket mer virkesrika och andelen löv är 
betydligt större än i Sverige. Däremot diskuteras en lagförändring i linje med 
Estland som har gått närmare den nordiska modellen med mera skogs- 
ägaransvar, vilket ger kortare omloppstider. Stormskadorna är mindre 
eftersom bestånden är tätare, men rådgivningen blir också avhängig hur 
åldersfördelning på grannfastigheten ser ut. Är den äldre så bör man göra en 
tidigare gallring och röja ganska hårt, som för övrigt är gratis vid första 
röjningen (statliga samt EU pengar ersätter).  

Holmens skogs egna plantodling i Friggesund i närheten av 
skogsfastigheten, har nu plantmaterial som kan öka tillväxten med upp till 
20%. Dessa plantor är i dagsläget något dyrare men betalar sig snabbt då de 
kommer snabbare ur det första kritiska åren med skadeangrepp och risk för 
högt gräs mm. Tidigare (5-10år sedan) rekommenderade man frö ställningar 
av tall, då dessa tallplantor bedömdes vara mindre känsliga för skadeangrepp 
och betesskador. Men med kortare tjälperiod och i kombination med 
kraftigare vindbyar de senaste åren så har det gett för stor risk för 
stormfällningar av fröträden, vilket har gett ett för dåligt resultat vid naturlig 
föryngring. Detta leder till att man i alla fall måste plantera, vilket leder till 
högre kostnader och tappade tillväxtår. Med bättre plantmaterial och 
anpassningar på grund av av kortare tjälperiod, så blir omloppstiderna 
framöver kortare. Kortare omloppstider är sannolikt på sikt orsakade av 
högre tillväxt och klimatpåverkan, enligt Holmen. Men också ett sätt att 
minska skaderisken i utsatta beståndslägen. 

Mellanskog som används som rådgivare på skogen i mellan Sverige 
poängterar också ståndortsanpassning. Med allt bättre plantmaterial som ger 
högre tillväxt kan också omloppstiden på sikt bli kortare och med längre 
växtperioder på grund av klimatförändringar. 

Rekommendationen tidigare med en kombinationen att plantera gran under 
björk skärm har varit lyckad, men kräver vid gallring av björken motor 
manuellt arbete för att undvika skador på granen. Då aktuell skifte är 1 
hektar så är det lämpligt för vedhuggning. Under diskussionen hur man 
praktiskt skall göra med dessa bestånd i större skala, har påpekats risken för 
skador om man går in med maskin. Blandbestånd kan vara bra ur många 
synpunkter men kräver en större arbetsinsats för att undvika skador. 
Samtidigt ger det möjlighet med uttag tidigare, då björken växer fortare 
inledningsvis jämfört med granen, vilket också ger kortare omloppstider 
med blandbestånd. 
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Då marken har rätt stor andel ek, så har vi friställt 150 ekar med bidrag från 
Skogsstyrelsen. Framförallt har det inneburit att hugga bort i stort sätt all 
gran, då den påverkade ekarnas kronor negativt. Det blir ju då ett exempel, 
där man går från blandbestånd till i stort sätt enbart löv vid en 
ståndortsanpassning. Med ett varmare klimat och längre växtperiod kan en 
avverkning utav ekarna vara aktuell inom en 30 årsperiod. Vilket också 
kortar omloppstiden med en annan skötsel inriktning, där ekarna gynnas av 
att inte hämmas av granen och kan därmed växa bättre. 

Så sammantagit så är bedömningen att man kan korta omloppstiden både i 
Sverige och Litauen. Däremot så krävs en lagändring i Litauen för att göra 
det möjligt, vilket det dock förs diskussioner om. 

 
3.3 Litteraturstudier anpassning av skogsskötsel på grund av 
klimatförändringar 

Hur ska skogsbruket anpassa sig till klimatförändringen i termer av  praktisk 
operationell drift? I (Keskitalo mfl 2016) hänvisar de till en rapport (Keenan 
2014), där han har gått igenom forskningsrapporter från 1945 till 2013 om 
klimatförändringens påverkan på skogen. Han fann då att bara 12% av 
rapporterna hade förslag på förändringar i skogsbruket för att anpassa sig till 
ett varmare klimat. Författarna i rapporten skriver att i länder som t ex 
Italien, så rekommenderar man en självanpassning av skogen till 
klimatförändringarna. Däremot i Sverige där betydelsen är större för 
ekonomin som helhet, så finns rekommendationer på anpassningar. Men den 
svenska modellen har i sin nationella skogsvårdslag ett kombinerat mål att 
producera timmer och skydda biologisk mångfald. I Sverige driver stora 
skogsägare utveckling för att få fram plantmaterial som kan växa snabbare 
och vara mindre känsligt för frost och angrepp från skadedjur. Författarna 
till artikeln skriver vidare att Skogsstyrelsen har hitintills varit mera 
rådgivande och lämnat mycket till skogsägarna själva för beslut om 
anpassningar till klimatförändringarna. Det finns nu en utredning som pågår 
för att strama upp riktlinjerna kring återväxt och anpassning till ett förändrat 
klimat. Detta kommer också till uttryck i en publikation från Skogsstyrelsen 
i slutet av 2015 som jag återkommer till längre fram i examensarbetet. 

I artikeln så skriver (Keskitalo mfl 2016) att en grad varmare medför att 
temperatur zoner flyttas 150 km norrut och höjdmässigt upp emot 150 m. I 
grundantagandet från Klimatkonferensen så ligger arbetet på att försöka nå 2 
grader (figur 3 nästa sida), men det finns andra scenarier som pekar upp 
emot ökning av årsmedeltemperaturen på +7 qC.  
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Figur 3. Uppmätt(staplar) och beräknad förändring(linje) i årsmedeltemperatur för 
Sverige för utsläppscenariot RCP 4,5. Det gråmarkerade är osäkerhetsintervallet. 
Nollvärdet är genomsnittet för perioden 1961-90Källa:(SMHI, 2016) 
www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/ 

 

Att skogsägare behöver genomföra klimatanpassningar blir allt tydligare, 
även vid små förändringar. En effekt som tas fram i artikeln är att ett 
varmare klimat gör det svårare rent logistikmässigt, då framförallt 
skogsbruket i norra Sverige använder stora maskiner som behöver tjälad 
mark för att undvika körskador och i vissa fall kunna tas sig fram till bestånd 
överhuvudtaget. Kortare perioder under vintern med tjälad mark i 
kombination med regnigare höstar och vårar med o tjälade skogsbilvägar 
kan försvåra transporter av virke. Skogsstyrelsen har tagit fram hydrologiska 
kartor över Sverige för att man skall kunna optimera körvägar och 
anläggande av nya skogsvägar, där man kan minimera körskador när man 
behöver göra gallring/avverkning i skogen. En allmän upprustning av 
skogsbilvägarna kan eventuellt vara nödvändig. 

I en rapport skriven av (Sonesson mfl. 2007), så beräknar de att antalet dagar 
med tjäle kommer att minska, för att t ex i Götaland 2050 helt utebli (tabell 
1). 
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Tabell: 1 Tjälperiodens längd i Sverige. Tjälperiodens längd är i genomsnitt, 
dels uppmätt och beräknad för de olika delarna av Sverige. Källa: (Sonesson 
mfl. 2007) 

 
År Götaland Svealand S. Norrland N. Norrland 

1975 60 100 160 170 

2025 20 60 120 140 

2050 0 30 100 120 

 

Skogsstyrelsens rapport visar på hur stor tillväxtökningen kan bli i grund 
scenarierna  för björk, tall och gran. I deras prognos är det under RCP 6.0 
scenariot, vilket skulle innebära en något snabbare utbredning än vid RCP 
4,5, vilket kan ses i figur 3 på nästa sida. 
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Figur: 4 

 

Figur 4. Relativa produktionsförändringar 2071-2100 jämfört med 
referensperioden 1961-1990, A2 scenariet vilket ungefär motsvarar RCP 6,0, 
men tar inte hänsyn till en ökad skaderisk som minskar produktionen. 
Källa:(Bergh mfl, 2008) 

”Rapporten” framhåller att tillväxten blir högre men risken för skador 
kommer också att öka betydligt när växtsäsongen blir längre. Risken för 
stormfällning ökar, då det förväntas blåsa kraftigare i kombination med 
kortare perioder med tjäle som förankrar träden och förhindrar rotvältor. 

Även skadegörare i form av insekter och svampar kommer att öka. Att det 
blir förändringar är klart, i scenariet RCP 4,5 kan man enligt (Skogsstyrelsen 
2008) i stort utgå från att åtminstone Norrland får liknande angrepp som  
Svealand och Götalands har idag. Södra Sverige är svårare att sia om enligt 
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Skogsstyrelsen, men det skulle kunna bli som i Tyskland, men sannolikt blir 
nederbörden större och troligtvis intensivare när det kommer under 
vinterhalvåret. Längre torrperioder under sommarhalvåret kan innebära att 
träden utsätts för stress och blir mindre tåliga för skadedjur och svampar. 
Vilket troligen ger större angrepp än Tyskland idag. 

Skogsstyrelsen pekar på möjligheter med högre tillväxt, men också på 
riskerna. Nyckelorden är ”riskspridning och riskhantering”, rent konkret är 
rådet att försöka skapa blandbestånd. Men i nästa andetag är rådet att 
ståndortsanpassa, vilket gör att det kanske inte är optimalt med 
blandbestånd, men att man bör ha flera trädslag på marken totalt sätt. 

Man diskuterar även att undersöka kortare omloppstider till mera 
snabbväxande trädslag. Men man kan förmodligen korta omloppstiden 
generellt med en högre tillväxt och därmed ges en möjlighet att anpassa 
föryngringsfasen ”oftare” till klimatförändringar. 

I sammanställningen av svensk forskning i Skogsstyrelsens (SKA-15 2015) 
så hänvisar man till den modell Heureka, man har för att beräkna påverkan 
på skogen från kommande klimatförändringar. En av effekterna man visar 
på är hur virkesförrådet kommer att utvecklas i Sverige på grund av 
klimatförändringen respektive effekten av att man inte avverkar lika mycket 
som tillväxten är (figur 5). 

Figur 5: Virkesförrådets tillväxt i Sverige 

 

Figur 5. Det Svenska virkesförrådets utveckling under tio årsperioder. Ljusgröna fältet 
visar ökningen på grund av en mindre avverkning än tillväxt och den mörkgröna den 
ökade tillväxten på grund av klimatförändringar. Källa: Skogsstyrelsen SKA-15(2015) 

Man diskuterar vidare om möjligheter för självföryngring då markerna blir 
mer produktiva vid ett varmare klimat. Men samtidigt ökar risken för torka 
vilket är negativt. Vinden är en faktor som gör att det kan vara vanskligare 
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att  föryngra med fröträdställningar, på grund av ökad storm risk. Så åter 
igen så blir det generellt bättre förutsättningar, men än viktigare att anpassa 
till respektive ståndort. 

Klimatförändringar inverkan på virkeskvalitén som en effekt av en högre 
tillväxt, se nedan tabell nr 2. 

 
Tabell 2. Bedömda förändringar i virkeskvalitetsegenskaper hos barrträd till följd 
av klimatförändringar i Sverige på kortare och längre sikt. 

Användning Kvalitetskriterier Effekt 0-30 år Effekt >30 år 
Sågtimmer Dimension ++ +++ 
 Krök + - 
 Kvistgrovlek - -- 
 Årsringar nära märg 0 -- 
 Defekter1 0 - 
    
Massaved Dimension2 ++ +++ 
 Defekter1 0 - 
 Densitet3 - - 
    
Bränsleved Densitet3 - - 
 Dimension2 ++ +++ 
1 t.ex. röta, missfärgning, barkdragande kvist, sprötkvist etc. 
2 påverkar vanligen inte avsalupriset idag, men påverkar skogsbrukets lönsamhet 
3 påverkar vanligen inte avsalupriset idag, men påverkar värmeverkets/industrins lönsamhet 
Källa: Skogsstyrelsen SKA-15,(2015) 

Regeringskommissionens lista från Klimat- och sårbarhetsutredningen 
(SOU, 2007) visar på exempel på några slutsatser pga klimatförändringar:  

x Ökade stormskador, för framförallt gran 

x Ädelträd kommer att växa längre norrut i landet 

x Mindre risk för snöbrott i söder men ökad risk i norr 

x Ökad risk för bränder pga torka i södra Sverige 

x Nya insektarter, svampskador i söder och gamla från söder rör sig 
uppåt i landet 

x Nödvändighet för ståndortsanpassning och mer blandskogar 

x Se över regler och lagar för nya trädarter som är mera anpassade 
för kortare omloppstider och ett förändrat klimat 
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x Med ett ändrat klimat ökar också risken för att stående träd får röta 
men också att man måste transportera ut timmret fortare då klimatet 
blir varmare och risken för angrepp ökar på timmer längs vägar 

 
En ökning av andel lövskog är en skötselstrategi enligt författarna (Bergh 
mfl 2012) som sänker risken för skador som storm, barkborrar och rotröta, 
vilka kommer att öka med klimatförändringen. Vidare pekar det på andra 
ändringar av skötseln av skogen pga klimatförändringen som kortare 
omloppstider, vilket kan minska stormrisken. En kortare omloppstid minskar 
också risken för skadeangrepp som oftast inträffar i äldre bestånd. Färre 
gallringar minskar risken för rotröta och stormskador. Man betonar också att 
vid plantering, markbereda och noggrant välja rätt plantmaterial för 
ståndorten och skydda mot snytbaggeangrepp. I tabell 3 nedan, så har 
författarna sammanställt möjliga skadeorsaker orsakade av 
klimatförändringar 

Tabell 3  Hur skogen kan påverkas av klimatförändringar 

 

Källa: Bergh mfl (2012) 

 

I en rapport från Skogsstyrelsen skriver (Eriksson mfl, 2016), att 
klimatförändringarna vid RCP 4,5 kommer att kunna öka tillväxten i skogen 
med upp till 25%. Den ökade tillväxten kan dock ge sämre kvalité men 
grövre dimensioner. Risken för stormskador kommer att öka pga mindre 
tjäle och förändrad grundvatten nivå som ger lösare mark och svårare för 
rötter att binda träden. Ett sätt minska den risken är att inte plantera gran på 
stormutsatta ställen på fastigheten. Även vara försiktig med gran längs 
norrlandskusten och södra Sverige då det finns risk för ökad torka under 

 Kvalitet Tillväxtförlust Träddöd Etableringsskador 

Storm   x 
Svampar 
  Rotröta x (x) 
  Greminiella   x x 
Insekter  
  Granbarksborre x  x x 
  Snytbagge  (x)  x 
Frost  (x)  x 
Brand x  x x 
Vilt x   x 
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sommarhalvåret. Man rekommenderar också att man skall sträva efter en 
större andel löv för att få blandbestånd som är mer motståndskraftiga. 

För att ytterligare minska skaderisken så poängterar man i rapporten att 
fortsatt plantförädling är viktigt för att klara klimatförändringarna, mot 
skadeangrepp mm och få snabbare tillväxt av plantorna ur det utsatta 
plantstadiet.  

Rossby Centre (Andersson 2010) rekommenderar val av plantmaterial till 
det klimat som kommer att råda vid planteringsplatsen om 20 år. Den 
tidsförskjutning bedöms vara bäst, tar man en längre tidsperiod finns risk att 
plantorna har svårare att överleva plantstadiet. 

 
Nedan visas en sammanfattning av (Eriksson mfl 2016) baserat på SMHI´s 
klimatförändringscenario i Sverige 2071-2100 jämfört med 1961-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ozolincius 2012) beskriver några möjliga negativa scenarier för 
skogsbruket i de Baltiska länderna är att man kan förvänta en ökning utav/ 
skadeinsekter och svampsjukdomar, samt torka. Positiva effekter kan bli 
ökad nederbörd, generellt ökad tillväxt men risk för lokala problem.  

Så långt som forskningen sträcker sig i landet, så har växtperioden under den 
senaste växtcykeln förlängts två veckor på våren och ungefär två veckor på 
hösten. Densiteten/tätheten i ett likvärdigt tallbestånd på samma mark har 
ökat från 0,61 (1970-1978) till 0,68 (1994-1997). I olika fältstudier av gran 
respektive tall har man kommit fram till att +0,1 grader ger en ökad tillväxt 
på 1-2%, men på provområden som drabbas av torka ser man en 
tillväxtminskning. I de fallen föreligger en för stor osäkerhet för att dra en 

Om de globala utsläppen utvecklas enligt scenariot RCP4.5 
beräknas det svenska klimatet att ha ändrats enligt följande till 
perioden 2071-2100 jämfört med 1961-90: 

x Årsmedeltemperaturen har ökat med runt tre grader. Mer av 
höjningen infaller vintertid än sommartid. Höjningen är större i 
norr än i söder. 

x Vegetationsperioderna är 1-2 månader längre, med större 
skillnad i söder än i norr. 

x Årsnederbörden har ökat med 15-20 %, mer i norr och mindre 
i söder. Förändringen beräknas bli större under vår- och 
vintermånader, speciellt i norra Sverige och mindre under 
sommar och höst, speciellt i södra Sverige. 

x Frekvensen av åskväder har troligen ökat. 
x Grundvattennivåerna är i medeltal högre vinter och vår, 

speciellt i Norrland. 
x Markerna har överlag blivit torrare under våren och sommaren 

Götaland, Svealand och längs delar av norrlandskusten.  
x De starkaste byvindarna har blivit något starkare i södra 

Götaland och något svagare i norra Norrland. 
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vetenskaplig slutsats, men man betonar att ett varmare klimat inte helt säkert 
betyder en ökad tillväxt(Dobbertin & Solberg 2007) refererade i Ozolincius  
ovan nämnda rapport. I ett flertal studier så kommer andelen gran minska på 
grund av klimatförändringen, men också att andelen björk kommer att 
minska till fördel för ek, al.  Denna slutsats bygger då på att man inte 
bedriver ett aktivt skogsbruk utan att skogen utvecklar sig på egen hand. 
Men man bedömer att tall kommer vara det trädslag som kommer att klara 
klimatförändringarna bäst. I studier från slutet på 80-talet till början av 90-
talet trodde man att ask skulle kunna bli ett framträdande träslag med 
värdefullt virke med hög tillväxt på lämpliga ståndorter. Men sedan 
asksjukan drabbade Litauen 1999 och i många andra nordiska länder har 
man helt räknat ut träslaget, vilket kan bero på klimatförändringar och/eller 
troligtvis en svampsjukdom (askskottsskjukan/phytotphera) vilket visar att 
förutsättningarna kan ändras drastiskt på mindre än tio år. Där finns en 
samsyn inom svensk skogsforskning att man inte får bli för beroende av ett 
eller ett fåtal trädslag och att ståndortsanpassning blir än viktigare. Man skall 
inte ha alla äggen i samma korg, som talesättet säger. 

Holmen skog har givit ut en bok ”Konsten att odla skog” med undertiteln 
”Holmens väg till ett uthålligt skogsbruk” (Normark, 2015). Den beskriver 
dels hur man planerar och sköter sina egna skogar och dels hur ger också råd 
på vad man bör tänka som skogsägare beroende på vilket mål man har för 
sitt skogsägande.  

Under rubriken ”Skog och skogsbruk i ett varmare klimat” framhåller man 
att det finns mycket att göra för att anpassa skogsbruket. Man måste hitta 
skötselplaner som kan dra nytta av den längre vegetationsperioden. 
Fokusering måste ligga på hög kvalité i återväxten för att få täta och vitala 
ungskogar. Den minskade tjälen ser man vidare som ett problem för 
körskador. Man förväntar sig inte hårdare vindar men mindre tjälad jord, 
vilket kommer öka risken för stormfällningar. Varningarna för en ökning av 
angrepp från skadeinsekter och skadesvampar bedömer man som hanterbart 
under kommande växtcykel. Insekters naturliga fiender följer med i 
klimatförändringen men svampangrepp blir svårare. I södra Sverige blir det 
som i Tyskland och mellan Sverige som Skåne osv. Där klarar skogarna ett 
varmare klimat så anpassar man skogarna under plantering och det unga 
åren så kommer det att vara hanterbart är Holmen skogs bedömning.  

Rent praktiskt så strävar de efter att sätta plantor med bra rotarkitektur och 
sådd för att få mer stormhärdiga skogar. Samt plantor som kan växa 
snabbare än dagens genom ett ständigt förbättringsarbete på egna odlingar, 
uppemot 25% anser de vara möjligt. Fokus på ståndortsanpassning samt 
tidigare röjning och gallring än tidigare för att få en storm stabilare skog.  

En tydlig fokus förändring på slutprodukt är att öka andelen virke kontra 
massaved. En inventering görs var tionde år och därefter beräknas en möjlig 
skördenivå på 100 års sikt. En högre skördenivå idag slår negativt i 
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framtiden, generellt strävar man efter att höja den stående volymen 
(m3sk/ha) i genomsnitt.  

Budskapet i boken ligger mycket väl i linje med den rådgivning som jag får 
på mina marker av min rådgivare från Holmen skog. Exempelvis vid 
plantering att inte enbart plantera gran eller tall utan om förutsättningarna 
finns för att blanda trädslag och/eller på delar av avverkningen beroende på 
ståndort och välja det mest förmånliga trädslaget. Då min mark gränsar till 
Holmens skog och de planterar en stor andel tall så är betningsrisken relativ 
låg relativt jämfört med min mark i mellan Sverige med större antal mindre 
privata ägare som i huvudsak sätter gran. Att röja och gallra tidigt är också i 
linje med Holmens egen filosofi. 

Sammanfattningsvis i litteraturstudien så pekar alla författare på vikten att 
förändra skogsskötseln för att möta klimatförändringarna. Genom bättre 
plantmaterial, öka andelen löv och sträva efter blandbestånd, där det är 
möjligt, ståndortsanpassa skötseln i än högre grad. För att minska 
skaderisken Kortare tjälperioder kommer ge utmaningar som 
stormfällningar, ökad risk för körskador. 

 
3.4 Intervjuer – diskussioner vid fältbesök skogsskötsel pga 
klimatförändringar 

När en jämförelse mellan skogsbruken i Sverige och Litauen, så kan man 
konstatera att i Litauen försökte man inte bekämpa självföryngrade lövträd 
under 60- och 70-talet. Skogarna i Litauen är normalt blandskogar med stor 
blandning av löv- och barrträd och beståndet innehåller en högre stående 
volym i m3/ha, vilket återkommer längre fram i rapporten. Men vid samtal 
med en skogsinspektör pekar han också på att de föreligger oklarheter med 
äganderätten för vissa skogsmarker efter friheten från Sovjet. Detta har 
inneburit att inget har gjorts på vissa skogsmarker i över 20 år, vilket kan 
vara förödande men även positivt i och med att stående volymen har blivit 
hög. De mycket täta bestånden har klarat stormar bra, då man inte har gallrat 
utan producerat klena stammar men mycket volym per areals enhet. Men i 
stort sätt har ingen förändring av skogsskötseln skett i Litauen, sedan 
Sovjetunions upplösning, enligt SM på HD Forest. Detta har dock inte varit 
negativt ur ett tillväxtperspektiv på kort sikt men kvalitetsmässigt. Striktare 
regler för avverkning som bara går på ålder och inte på diameter eller höjd, 
innebär att det finns bestånd med överväxta/för grova för hantering i sågverk 
träd. Framöver med en större klimatpåverkan räknar SM med en anpassning 
till nordiska rekommendationer/regler för avverkningstidpunkt. Vid 
plantering är man också tvungen att sätta betydligt fler plantor/ha än vad 
som är praxis i svenskt skogsbruk. Jämför man länderna, så har man en 
betydligt större frihet att bruka sin skog i Sverige. Samtidigt tar staten i 
Litauen ett större ansvar för att minimera riskerna, som tex att man har 
bemannade brandtorn över hela landet, som ligger på en betydligt högre nivå 
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jämfört med den brandberedskap vi har i Sverige, vilket blev tydligt 
sommaren 2015. Vid skadeangrepp har man ett liknande arbetssätt som vi 
har i Sverige med information/varning och rekommendationer. Även om 
man inte har tydliga regler för klimatanpassning, så har man bidrag för 
röjning i ungskog som täcker i stort sätt hela kostnaden med en gång vart 
10:e år, vilket indirekt ger en mer stormanpassad skog och bättre kvalité 
framöver på skogen. Det gör att man får en bättre grundförutsättning för 
skogen. Man får dock inte gallra lika ofta och mycket som i Sverige och 
skulle man göra det så är böterna mycket höga, flera gånger större än 
inkomsten från gallringen. 

En stor del av diskussionen vid fältbesöket i Litauen var runt riskerna för 
stormar, samt vid slutavverkning av gran då man vill  se på möjligheten till 
alternativa trädslag. Ståndortsanpassning till ett förändrat klimat med längre 
torrperioder skulle tala för tall och fortsätta med blandbestånd av barr och 
löv. Det man generellt slås av är att man på ett helt annat sätt ser ett 
mervärde för alla lövträd, som exempelvis en blötmark som i stort sätt bara 
är lämplig för al, har också ett värde, då det finns efterfrågan både för 
brännved och al timmer för sågade produkter. Litauen har en stor andel 
blandbestånd och framförallt en större andel löv 44%, enligt (Litauens 
skogsstatistik 2012). I Litauen har man exempelvis 22% björk jämfört med 
Sverige (Svensk skogsfakta 2008) med 21% löv och 12% björk. Man har 
också en större stående volym per hektar  240 m3 jämfört med Sverige 135 
m3. Huvudanledningen är att man inte får gallra lika mycket som i Sverige 
samt att omloppstiderna är längre, där exempelvis tall inte får slut avverkas 
förrän efter 101 år. Där tror jag att den största utmaningen ligger för Sverige 
att bygga upp industrier som kan bearbeta lövskogsprodukter på ett 
ekonomiskt lönsamt sätt. Björk hålls fram av både Holmen och Mellanskog, 
men vi har i stort sätt bara avsättning till massaindustrin. Sverige saknar 
fanér industri och lövsågverk bedrivs nästan uteslutande i mindre skala. Ett 
annat exempel som aktualiserades för fastigheten i Litauen var ökad risk för 
ett högre vattenstånd i en närliggande sjö nedanför ett av bestånden som 
skulle avverkas, Detta medförde att istället för att plantera gran ända fram 
till sjön, så planerade man istället för en naturlig björk/asp föryngring som 
bättre skall klara den risken. 

 Mellanskog som är rådgivare på skogen i mellan Sverige poängterar också 
ståndortsanpassning, men problemet med betesskador är stor, vilket gör att 
gran är att föredra framför tall. En plantering på eget beslut blandat 50/50 
har bara en liten del utav tallen klarat sig ifrån skador, så framöver så är det 
gran i huvudsak som kommer att gälla på marken vid slutavverkning.  

Rekommendationen tidigare med en kombinationen att plantera gran under 
björk skärm har varit lyckad. Blandbestånd kan vara bra för att minska 
stormskador och skadeangrepp  från svamp och insekter, men en annan risk 
uppstår för skador när man går in i beståndet, eftersom det kräver en större 
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arbetsinsats för att undvika skador. Men samtidigt ger det möjlighet med 
uttag tidigare då björken växer fortare än gran. 

Då jag har den här fastigheten till jakt så diskuterar vi mycket hur man bör 
göra för att gynna rådjur och vildsvin. Det har gjort att i samband med en 
gallring av gran så lämnade vi kvar områden runt blötmarker och mot en 
viltåker ogallrat, vilket inte är optimalt utifrån ett skogsperspektiv men 
gynnar viltbeståndet. Det skall bli intressant att följa skillnaden i diameter 
utveckling mellan det gallrade och det ogallrade. Kantzoner mot åkermark 
och sjöpartier har lämnats bredare för att både minska storm skaderisken 
men också för viltet.  

Rekommendationen från Holmen är att ståndortsanpassa och plantera tall då 
risken för betesskador är relativt låg, då grannmarkerna ägs av Holmenskog 
samt kommunen som även Holmen förvaltar. Där har man fortsatt att 
plantera tall, vilket gör att viltet har god tillgång på foder och skadorna blir 
inte för besvärande.  

Historiskt har fastigheten haft en liten andel löv, men i och med nya 
planteringar som måste röjas lämnas i första hand björk och i andra hand asp 
när det finns luckor eller när bedömningen är att lövet inte märkbart kommer 
att störa barrträden. Detta är en generell bedömning för att minska storm- 
och skaderisker på beståndet. För att göra bestånden mer stormtåliga så 
utförs gallringar tidigare, speciellt efter att några vintrar med kort tjälperiod 
som inneburit stormskador. De ökade stormfällningarna har gjort att 
barkborre angreppen i Hälsingland har ökat, vilket har påverkat 
rekommendationen att ta ut så mycket av de stormfällda träden för att 
minska risken för angrepp. 

På marken finns sedan tidigare många dikningar för att leda undan vatten. 
Dessa har med åren blivit igenväxta, så ett arbete har påbörjats för att rensa 
dessa områden manuellt då det är svårt att utföra detta med maskin utan att 
skada skogen. Framöver så blir troligtvis vintrarna blötare av mer regn, 
vilket gör det nödvändigt med underhåll av gamla diken. Detta är något man 
rekommenderar generellt i regionen. 

En annan tanke och plan är att förbättra bärigheten succesivt på vägnätet, för 
att förbereda sig på kortare tjälperioder och fortfarande ha flexibiliteten att 
kunna avverka när man ser det som mest fördelaktigt. 

 
 
4. Diskussion och slutsatser 
4.1 Tankar och resonemang kring resultatet 

Sammantaget så finns många tankar och idéer från forskningssamhället och 
det praktiska skogsbruket på anpassningar av skogsbruket idag och i 
framtiden. Det finns positiva effekter med klimatförändringarna, då 
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tillväxten ökar med kortare omloppstider, vilket är en möjligt som man har 
möjlighet att utnyttja. Däremot så tror både vetenskapen och praktikerna på 
ökade risker och att man måste försöka minimera riskerna genom att arbeta 
för en ökad diversifiering av skogsbruket med blandbestånd och 
ståndortsanpassning. Trädslagsval, anpassad och diversifierad skogsskötsel 
för att minska riskerna är andra strategier, samtidigt som man ska bibehålla 
eller öka tillväxten i svenskt skogsbruk. 

Min slutsats är att utifrån mina källor så används tankar och idéer från 
forskningen men även från operationellt skogsbruk utifrån de praktiska 
erfarenheter man har baserat på egen historik som i t ex Holmen skog, där 
delar av skogsinnehavet går ända tillbaks till 1732. Ser man till antalet 
forskningsrapporter inom ämnesområdet kopplade till klimatförändringar, så 
är min bedömning att dessa har ökat betydligt de senaste fem åren. Samt att 
dessa blir tydligare med rekommendationer till skogsägarna vad man bör 
göra för att kunna ta del av en ökad tillväxt men också motverka den ökade 
risken för skador. 

Jag kan konstatera att rådgivningen från Skogsstyrelsen och de skogliga 
rådgivarna som jag har studerat och intervjuat, har tagit till sig mycket av 
forskningen. samt att samarbetet är bättre än vad jag tidigare hade befarat, 
men mer kan göras och min bedömning är att det sedan förra året händer 
mycket och jag kan se och läsa i fackpress(Skogen, Land, ATL mfl.) att 
intresset ökar från alla typer av skogsintressenter 

Några genomgående råd för både Sverige och Litauen är: 

(i)ståndortsanpassning 

(ii)höja kvalitén på plantor för att minska angrepp och få en högre tillväxt  

(iii) samt att plantorna skall väljas efter bedömt klimat om ca 20 år på 
planteringsplatsen. 

 (iv) planera beståndets skötsel efter risken för ökade stormfällningar tack 
vare kortare tjälperioder.  

(v) underhålla diken, om sådana saknas söka om lov för dikningar, då ökad 
nederbörd måste hanteras för att minska skadeangrepp. 

(vi) försöka planera för att undvika stormfällningar, vid avverkningar och 
gallra i tid. 
 
4.2 Kortare omloppstider - JA 

Ett talande exempel som lyfts fram i Litauisk forskning är att tron på asken 
som ett framtida trädslag i början av 90-talet helt försvann ur diskussionen 
efter att askskottssjukan drabbade Litauen 10 år senare. En riskspridning 
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mellan trädslagen och en inte allt för stor tro på en modell utan flera är en 
gångbar strategi och vara flexibel ifall oväntade förändringar inträffar. Att 
välja trädslag med alltför långa omloppstider försvårar att ställa om 
skogsbruket. 

Litauen har en större stående volym per /hektar  240 m3 jämfört med Sverige 
135 m3. Huvudanledningen är att man inte får gallra lika mycket som i 
Sverige samt att omloppstiderna är längre, tex tall får inte slut avverkas 
förrän efter 101 år. En större densitet /mindre gallrat gör bestånden mindre 
stormkänsliga, vilket är positivt, samtidigt som man tappar i 
diameterutveckling för enskilda träd. Detta kan kompenseras genom en 
längre omloppstid, men exempel finns på att bestånd som inte har så hög 
densitet och är på bördig mark kan bli överdimensionerat. En diskussion 
finns om anpassning till omloppstider likande Norden. Samtidigt som vi här 
i Sverige ser möjligheter till ännu kortare omloppstider, genom färre och 
svagare gallringar. Skaderisken för barkborre och rotröta skulle minska vid 
kortare omloppstid men däremot pekar några forskare på att skogen skulle 
oftare finnas i plantstadiet. Då riskerna för snytbagge och viltbetning kan 
vara stor. Men sammantaget finns fördelar och möjligheter att korta 
omloppstiderna enligt både forskningen och Skogsstyrelsen och andra 
rådgivare: 

(i)En ökad tillväxt pga klimatförändringen ger möjlighet att korta 
omloppstiden 

(ii)För att minska skaderisken kan en gallringsfriskötsel eller färre/svagare 
gallringar korta omloppstiden utan stora ekonomiska förluster, speciellt i ett 
lågränteläge som vi har nu 

(iii)Avseende Litauen där lagstiftningen inte ger möjlighet att korta 
omloppstiden förs diskussion om att anpassa sig till övriga baltikum och 
Norden. 

Om någon annan objektiv person skulle göra en liknande undersökning med 
samma förutsättningar tror jag att resultat skulle bli relativt lika. Jag baserar 
detta på de svar jag har fått från de representanter jag diskuterat/intervjuat, 
som jag har stämt av med officiella dokument från deras organisationer. 
Men om man däremot skulle göra studien om fem år, så har förmodligen 
kunskapen om klimatpåverkan på skogen blivit större som skulle kunnat ge 
andra svar och vinklingar. I huvuddrag så skulle man troligen komma till 
liknande slutsatser. För att få en djupare analys av samarbetet/sambandet 
mellan forskningen och praktiken skull jag kunnat intervjua flera skogsägare 
med ett standardiserat frågeformulär för att se om det blir någon skillnad 
mellan en skogsägare i södra respektive norra Sverige.  
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4.3 Klimat anpassa skogen – Samsyn mellan skogsägare och forskning 

En tydlig gemensam samsyn är att ståndortsanpassa, arbeta för flera 
blandbestånd och/eller mer lövinslag i Sverige. Litauen har en stor del 
blandbestånd och framförallt en större andel löv (44%) enligt (Litauens 
skogsstatistik 2012), med i huvudsak björk 22% jämfört med Sverige 
(Svensk skogsfakta 2008) med 21% löv och 12% björk.  

Att svenskt och Litauiskt skogsbruk måste anpassa sig framöver är helt klart 
och att myndigheter har ökat informationsinsatserna. Däremot måste 
anslagen ökas för att vi skall kunna göra mera forskning så att säkerheten i 
rekommendationerna blir bättre för att stödja skogsbruket. Det kan innebära 
nya tvingande regler ifall anpassningen inte går tillräckligt fort eftersom 
skogsnäringen är viktig framförallt för svensk ekonomi.  

Så gemensamma nämnare är att anpassa skogen inför längre växtsäsong, 
med både mer nederbörd och längre torrperioder. Rekommendationer  är att 
underhålla diken med rensning för att inte skogen ska få en större risk för 
rotröta. Att inte plantera gran på marker som är torrare och passar bättre för 
tex tall, då risken för torr perioder blir större.  Plantmaterialet blir än 
viktigare, att det kan klara ett varmare klimat eller allra helst kunna dra nytta 
av det och växa snabbare och att ge bra förutsättningar för plantorna med 
markberedning. Nya trädslag kommer att på sikt bli allt viktigare att göra 
försök med, men det kräver också att forsknings försök görs ännu mer för att 
kunna försöka bedöma potential och risker. Skadeangrepp kommer att öka 
med ett varmare klimat samt att kortare tjälperioder kommer öka risken för 
stormskadorna, vilket gör att man måste vara mer noggrann i sin planering. 
Vad som betonas både i forskningen och bland skogsägare är att skapa sig 
en flexibilitet för kommande förändringar. Vilket i praktiken innebär 
blandskogar men också rena barr bestånd om ståndorten är mest lämplig för 
det. Användningsområdet för skogsprodukterna blir också avgörande, 
trenden pekar nu mot byggnadsvirke, bio bränsle och mindre mot massa för 
tryck papper. Däremot segment som mjukpapper och förpackningar är 
växande. Områden inom textil som viscos massa och nya teknologiska 
användningsområden kan förändra bilden på sikt, vilket är en annan faktor 
att räkna med förutom klimatförändringen. 

Klimatförändring kommer över de kommande århundradet att påverka 
skogsbruket: 

(i)En ökad tillväxt på mellan 20-30% i Sverige och Litauen beroende på 
vilket scenario vi får och var vi befinner oss i syd/nordligt läge. I 
kombinationen med bättre plantmaterial kan tillväxten bli än högre. 

(ii)Ökad risk för fler/andra skadedjur svampar pga ett varmare klimat. Vilket 
kan mötas med bättre plantmaterial och markberedning 
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(iii)Med ett varmare klimat så blir växt perioden längre men innebär också 
kortare eller ingen tjälperiod, vilket försvårar arbete i skogen utan körskador. 

(iv)Med kortare eller ingen tjälperiod så ökar risken för stormfällningar även 
utan kraftigare blåst, vilket kräver bättre planering. 

(v)För att minska riskerna är rådet att ståndortsanpassa  

(vi)Blandskogar och även nya trädslag för att öka tillväxten och minska 
risker vi inte kan överblicka idag. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1: Underlag till intervju/diskussion med skogsrådgivare 

 

Bilaga 1 

 

Diskussions och frågeunderlag vid fältbesök 

 

1 Akuta åtgärder på marken? 

2 Långsiktiga åtgärder för att minska riskerna med klimatförändringar? 

3 Generella råd  för att dra nytta av klimatförändringar samt minska riskerna 
för skador? 

4 Tycker du att man ska vara restriktiv med plantering utav gran? 

5 Blandbestånd för att minska riskerna men kommer det inte öka 
drivningskostnader och öka risken på det bestånd man lämnar kvar? 

6 Kan man göra anpassningar inför möjliga lag/regel förändringar med 
kortare omloppstider? 

7 Hur ofta får du frågan, vill skogsägare planera för klimatförändringar eller 
känns det för avlägset? 

8 Vid rådgivning följer du företagets policy eller tar du också till dig andra 
tankar från forskning eller rekommendationer från statliga myndigheter? 

9 Hur stor kan den ökade tillväxten bli just här? 

10 Har du redan sett tydliga tecken på förändringar under de senaste åren? 

11 Huvudrisker – möjligheter? 

12 Andra tankar och idéer?
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