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Skogsbruket och klimatet 
 

 

1. Är skogen en bra kolsänka? 
När skogen växer binder den koldioxid från 
luften vilket bidrar till att minska 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären.  
Sverige är det land i Europa som har den största 
arealen skogsmark. Det svenska skogsförrådet är 
idag ungefär dubbelt så stort som för hundra år 
sedan. Likaså har markens kolförråd ökat. 
Sverige redovisar inom klimatrapporteringen att 
30-40 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 
lagras in i skog och skogsmark i riket. På kort 
sikt har detta en positiv inverkan, men på längre 
sikt är lagring av koldioxid i skog som en 
kolsänka ingen stabil lösning. 
 

2. Skogens kolcykel 
Vid avverkning av ett skogsbestånd ökar 
nedbrytningen av biomassa, främst från 
träddelar som ligger kvar, och tillförseln av 
koldioxid till atmosfären ökar under en 
begränsad period. Även det unga beståndet 
förlorar koldioxid till atmosfären. Bestånd 
i 35-60 års ålder kan däremot ta upp 
omkring 10 ton kol per hektar och år. När 
tillväxten börjar avta i äldre bestånd minskar 
också upptaget av koldioxid, och det 
finns exempel på gamla bestånd, som t o m 
kan ge en kolförlust. 
 

3. Substitution ger långsiktig klimatnytta 
Viktigast för klimatet är att skogsråvaran 
skördas och används för att ersätta fossila 
bränslen och energiintensiva material som 
betong, stål och plast. I forskningsprojektet 
Lustra, en del av Mistra, har man räknat fram att 
en sådan användning av skogsråvaran på lång 
sikt (280 år) ger fyra gånger så stor reduktion av 
klimatgasutsläppen jämfört med att låta skogen 
stå kvar som kolsänka. 
 

4. Kontinuitetsskogsbruk och klimat 
I ett kontinuitetsskogsbruk får man räkna 
med minst 20 procent lägre biomassaproduktion 
jämfört med trakthyggesbruk. Utgår man ifrån 
en skogstillväxt på 100 miljoner kubikmeter per 
år skulle kontinuitetsskogsbruk på all skogsmark 
(vilket i och för sig inte är realistiskt) innebära 
att den årliga inbindningen av koldioxid minskar 
med ca 25 miljoner ton vid kontinuitets-
skogsbruk. Klimataspekten är alltså inget bra 
argument för en övergång till kontinuitets-
skogsbruk 
 

5. Energi och klimat 
När biobränsle från skogen förbränns avger det 
koldioxid men den koldioxid som frigörs skulle 
ändå ha avgetts till atmosfären när trädet dör 
och biomassan bryts ned. Om skogen åter-
planteras efter avverkningen så upptar den 
växande biomassan efter en tid motsvarande 
mängd koldioxid. För biobränslen kan man 
därför på sikt tala om koldioxid- eller 

6. Slutsatser 
Snäva betraktelser av kolflöden inom enskilda 
skogsbestånd har liten relevans i detta 
sammanhang. För att kunna bedöma skogens 
roll i klimatarbetet måste man utvidga sin analys 
i tid och rum. Avgörande är hur den totala 
skogsproduktionen i Sverige, och därmed 
kolinlagringen, utvecklas över tid, samt i vilken 
utsträckning vi kan ersätta användningen av 
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klimatneutralitet. Vid förbränning av fossila 
bränslen sker däremot bara ett tillskott av 
koldioxid till atmosfären. Att ersätta fossila 
bränslen med biobränsle ger ett permanent 
minskat utsläpp av koldioxid och är därför en 
av de viktigaste åtgärderna för att lösa 
klimatproblemen 
 

fossila bränslen med biobränslen. Att vi ersätter 
energikrävande och icke förnybara produkter 
som betong, aluminium och olja med trä har 
också avgörande betydelse för klimatarbetet 
 

 

 

Länkar till skogen och ett hållbart samhälle 

http://www.lrf.se/PageFiles/76476/Familjeskogsbruket%208aug12_ny.pdf 

http://www.lrf.se/Medlem/Foretagande/Skogsbruk/Aktuella-skogsfragor/Aktuella-fragor/Hallbart-

familjeskogsbruk/#tab2 

http://www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien 

http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Forskning/ 
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