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Naturvårdsarbete i Södra – en positiv utveckling!
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Frihet under ansvar har givit resultat!
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Gammal skog

Volym hård död ved

Källor Svensk Fågeltaxering, Riksskogstaxeringen. 

Skogsfåglarnas utveckling



Enligt regeringens nationella skogsprogram är 31 % av 
skogsmarken undantagen produktion 
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Bilaga till protokoll IV 5 vid regeringssammanträde den 17 maj 2018, N2018/03142/SK



Sverige – en skogsindustriell stormakt
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Nettoexportvärde om 

ca 130 mdr Ca 15-20%
av Sveriges samlade 
industriinvesteringar
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175 000 indirekt 
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Förädlingsvärde om 
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Källa: Skogsindustrierna
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Skogsnäringens lokala betydelse 
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Län Dalarna Värmland Norrbotten Västerbotten Kalmar Gävleborg

Andel av kommunala och 
regionala skatteintäkter

5% 6% 9% 9% 5% 6%

Antal offentliganställda direkt 
finansierade av 
skogsnäringens skatteintäkter

2 400 2 300 3 800 3 800 1 700 2 300

Näringens andel av länets 
förädlingsvärde (BRP)

7% 11% 8% 12% 8% 11%

Källa: Skogsindustrierna

I Eksjö kommun svarar skogligt anställda för 18% av kommunalskatten, i Kramfors 16%



Förlängd omloppstid leder till minskat upptag av koldioxid. 
I dag är omloppstiden i Götaland ca 80 år. En förlängning till 200 år innebär att 
koldioxidupptaget minskar med 40% (från 7,5 ton till 4,5 ton) 
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Kolupptag i typbestånd, Jönköpings län
40% gran, 40% tall, 20% löv

80 års omloppstid 200 års omloppstid

7,5 ton

4,5 ton

Figuren bygger på simulering med SLU:s 
Heurekasystem. Typbestånd med genomsnittlig 
trädslagsblandning för Jönköpings län. CO2-
utsläppen i hyggesfasen härstammer från mätningar 
på stormhyggen, Toftaholm (Bergh mfl).  



Motsvarar

En genomsnittlig medlemsfastighet klimatkompenserar
för 40 svenskars koldioxidutsläpp – areal 50 ha
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Bruttotillväxt 
380 m3sk 
Bruttotillväxt 
380 m3sk 

70 Årlig 
virkesförrådsökning
Årlig 
virkesförrådsökning

310 Årlig avverkningÅrlig avverkning

100 ton CO2100 ton CO2 200 ton CO2200 ton CO2

Substitutionseffekt
total klimatnytta
Substitutionseffekt
total klimatnytta

Det årliga svenska utsläppet är ca 5 ton CO2/personDet årliga svenska utsläppet är ca 5 ton CO2/person

++ ==



1 m3 trä

Substitution

10

500 kg CO2

1 500 kg CO2

900 kg CO2

Sathre & O’Connor 2010

112018-09-13



Förslaget presenterar en ny form av myndighetsutövning
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Allmänna val

Riksdag

Regering

Myndigheter

Myndighetsutövning

Allmänna val

Riksdag

Regering

Myndigheter

Myndighetsutövning

Skogsägare

Skogsägare

Dagens modell Föreslagen modell



Skogsägarna i Europa (CEPF) avvisar sedan länge 
inkludering av skogen (LULUCF) i handelssystemet för CO2   
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Sept 2010: The position of CEPF on LULUCF 
• CEPF rejects forest management accounting within the 

LULUCF with full accreditation 
• this would restrict active forest management and 

reduce the availability of wood. 
• It would require a large bureaucratic control 

apparatus which is not desirable. 
• If forest management accounting within the LULUCF in the 

future should become a mandatory requirement for the 
countries, CEPF insists on using the discounted approach.

• It would be of outmost importance that carbon bound in 
harvested wood products is accounted for.

• Det skulle begränsa intresset för investeringar 
i skogsskötsel och minska utbudet av skogs-
produkter.

• Substitutionseffekterna skulle minska, liksom 
samhällets möjlighet att övergång till bio-
ekonomi

• Det skulle krävas en oönskad byråkrati för att 
följa utvecklingen av kolbalanser på enskilda 
gårdar.  



Naturvårdsfonder finansierade av skogsägarna föreslås 
finansiera kommande avsättningar – parallellerna skrämmer!
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Familjeskogsbruket står för 60% av skogsindustrins 
virkesförsörjning
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Föryngring
Röjning

Gallring

Föryngringsavverkning

Mark-
beredning
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Skogen som förnybar resurs
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Papper
• Mjukpapper
• Specialpapper
• Blöjor och bindor

Komposit
• Biokompositer
• Hybridkompositer

Textil
• Viskos
• Lyocell
• Nya processer

Bark
• Specialkemikalier
• Livsmedelstillsatser

Ligninprodukter
• Kolfiber
• Fordonsbränslen
• Lim och bindmedel

Hemiprodukter
• Syrgasbarriärer
• Björksocker
• Plaster och kemikalier

Lignin

30% Cellulosa

45%Hemi
cellulosa
25%

Energi
• Fjärrvärme
• El
• Drivmedel



Konklusion

• Utvecklingen i skogen går framåt – inte bakåt!

• Är vi säkra på att ytterligare avsättningar uppväger minskad välfärd och sämre 
klimatnytta?

• Är vi säkra på att det är klokt att prioritera ytterligare avsättningar framför t ex 
vård, skola och barnomsorg?

• Vi måste visa större respekt för ägande- och brukanderätten. Inte mindre!

• Skogsägare som tvivlar på långsiktigheten gör inga satsningar på naturvård
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Framtiden är gjord av trädFramtiden är gjord av träd


