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Skog och klimat 

Reidar Persson 2021-03-18 

Jag hörde häromdagen programmet Klotet på P1. Det handlade om idén att plantera en biljon 

(1 000 000 000 000) träd för att binda CO2. Programmet var så naivt, entusiastiskt och 

världsfrånvänt att jag blev illa till mods. Jag orkar inte låta bli att ge några kommentarer om 

detta med skog och klimat (framförallt internationella frågor). Minskad avskogning i 

tropikerna och mera planteringar/föryngringar framförs ofta i internationella sammanhang 

som viktiga för att minska den globala uppvärmningen. I Sverige hävdas både att mera och 

mindre skogsbruk är av stor vikt. En historia kan berättas på många sätt. 

Minskad avskogning 

FAO/FRA12020 uppger att brutto-avskogningen nu är 10 miljoner ha och netto-avskogningen 

4,7 miljoner ha. Totala skogsarealen uppges vara 4059 miljoner ha. Detta betyder att med 

nuvarande avskogningstakt så skulle all skog försvinna på 864 år. Sedan 1990 har både netto 

– och bruttoavskogningen minskat. Möjligen har minskningen i netto-avskogning saktad ner 

något. Det kan bero på att skogsarealens ökning minskat i Kina och Europa. Det skattas att 

virkesförrådet sedan 1990 minskat med ca 100 miljoner m3/år. Det är säkert en mycket grov 

skattning. 

I svensk press meddelas ibland att WRI/GFW2 rapporterat att avskogningen är 25 miljoner 

ha/år. Vad WRI/GFW rapporterar om är dock ”trädtäckta områden” och icke skog. Så i 

siffrorna ingår också parker, täta agro-forestry områden, trädgrödor i jordbruket, 

äppelplanteringar o.d. Däremot ingår inte vissa öppna skogar och skogar under föryngring. 

Uppgifterna kommer från Landsat satelliter, som har en minsta pixel på 30 m. I deras siffra på 

”trädtäckesförlust” ingår avskogning (d.v.s. ändrad markanvändning), vanliga kalhyggen; 

skogar skadade av eld, stormar, insekter och svampar; förnyelse av äppelplanteringar, röjning 

av svedjor o.s.v. WRI/GFW uppger att trädtäckta områden täcker ca 4 miljarder ha. I den 

siffran ingår kanske 3 miljarder ha med det som FAO kallar skog. Så finns det alltså ca en 

miljard ha med blandade trädtäcken av lite olika sort. Noggrannheten i de siffror som ges av 

WRI/GFW har stora brister. För Sverige så uppges t.ex. en ”loss” (förlust) av trädtäcket på 

333 000 ha. Rikskogstaxeringen uppger kalhyggen till 187 000 ha. I WRI/GFW:s siffror ingår 

tydligen bl.a. en del gallringar. WRI/GFW ger i mitt tycke helt meningslösa siffror. 

Däremot så skulle det säkert vara av värde att få information om alla trädtäckta områden. I en 

rapport (Persson 2020) har jag med hjälp av framförallt FAO-rapporter försökt skatta 

arealerna av ”skog”, övrig skogsmark (t.ex. buskmarker), övrigt trädtäcke (t.ex. parker, 

oljepalmer), agro-forestry områden, alléer, små skogsdungar, spridda träd o.s.v. Totalt så 

skulle det bli ca 6,5 miljarder ha. I siffrorna ingår också områden under föryngring. Av denna 

areal röjs sannolikt 30-60 miljoner ha varje år (d.v.s. 0,5-1 %). Det mesta av detta kommer 

snabbt tillbaka. Vissa typer minskar medan andra ökar. Totala virkesförrådet kan vara i 

storleksordningen 650 miljarder m3. Jag vågar inte skatta om det är några förändringar. 

År 1979 var jag i Woods Hole, USA på en konferens om bl.a. skog och klimat. Där fanns Bert 

Bolin, Keeling, Roger Revelle, Lovejoy och hela dagens klimatmaffia. En glad gosse hävdade 
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att 50 % av utsläppen av CO2 berodde på att dumma u-länningar brände skogen. Slutsatsen 

syntes mig vara att om vi fick stopp på brännandet så kunde amerikaner fortsätta att köra stora 

bilar. Jag reagerade mycket negativt. En tidig idé till REDD (Reduced emissions from 

deforestation and degradation). Det fanns pengar i detta redan då. 

År 2006 skrev Stern (Stern 2006) att minskad avskogning var en lätt, snabb och billig metod 

att minska utsläppen av CO2. IPCC2007 rapporterade att 17 % av utsläppen berodde på 

avskogning. WWF brukar säga att det är 20 % eller över 20 %. Grundmaterialet för 

beräkningen var från 2000. År 2009 använde forskare (van der Werf et al. 2009) nya siffror 

och kom fram till att avkogningen var 12 %. Sedan dess har det gjorts nya beräkningar och nu 

ser jag ibland uppgifter om ca 8 % (Fritts 2018). Avskogningen har minskat och utsläppen 

ökat så andelen som kommer från avskogning minskar. Fast Frances Seymour /WRI 

(Seymour & Busch 2016) lyckas dock på något sätt få det till 30 % . WRI och Seymour är 

dock inte att lita på. Ju högre ju bättre! Det ligger pengar i detta! 

Fast nu är inte siffrornas storlek det viktigaste. Vilka möjligheter finns i praktiken i dagsläget 

att minska dagens avskogning? Bland de största avskogarna finns Myanmar, Nigeria, 

Paraguay, Zimbabwe, Kongo DR, Kamerun, Mozambique, Sudan, Venezuela, Zambia, Chad, 

Kambodja och Angola. Den som tror att det är möjligt att åka till Myanmar med en påse 

pengar och på något sätt köpa minskad avskogning visar framförallt stor brist på kunskap om 

internationella förhållanden. Men hur få något att hända i dessa ofta korrupta länder? Dollar 

lär alltså inte hjälpa som REDD tror. Ekonomisk utveckling minskar oftast avskogningen, 

men det tar tid. EU har i sin vishet någon gång planerat att stoppa all avskogning till 2030. 

Skall de skicka trupper till Myanmar? Jag har försökt göra en politisk analys och skattade hur 

mycket avskogningen skulle kunna minskas med hjälp av REDD-pengar och god vilja. Jag 

kom fram till 30 % (Persson 2017). Intensivt arbete med att försöka minska avskogningen 

skulle alltså kunna minska utsläppen med totalt ca 3 % (d.v.s. 30 % av 8 %).  Minskad 

avskogning är i praktiken inte en lätt, billig och snabb väg att få ner utsläppen. 

Många biståndsgivare har i årtionden arbetat med att minska avskogningen i många ”u-

länder”. Resultatet är i de flesta fall mycket magert. ”Vi har arbetat med att minska 

avskogningen i Paraguay i 20 år, men har inte räddat en hektar”, upplystes jag en gång av en 

nedstämd tysk. Dock har avskogningen minskat i en del länder (oftast utan bistånd). I Kina, 

Vietnam och Sydkorea (och tidigare Japan) har avskogningen minskat drastiskt. Det är starka 

(auktoritära) konfucianska länder. Afrika kan nog t.ex. inte lära sig så mycket från detta. 

Avskogningen har också minskat i Costa Rica och på Kuba. I Costa Rica har människor bl.a. 

flyttat sin försörjning från jordbruk till turism (och Costa Rica är ett rätt väl utvecklat land). 

På Kuba har myndigheterna enligt en åsikt misskött jordbruket så att det inte finns incitament 

för att röja för jordbruk och jordbruk läggs också ner. Under presidenten Lula i Brasilien gick 

avskogningen ner kraftigt i Amazonas. Det fanns en stark vilja från myndigheternas sida och 

ekonomin hjälpte också till. Brasilien är också ett rätt väl utvecklat land. Sedan dess har dock 

nuvarande president Bolsonaro närmast försökt driva upp avskogningen i Amazonas. 

Avskogningen tycks också börja gå ner i t.ex. en del asiatiska länder som Laos. Det beror ofta 

på ekonomisk utveckling, Människor flyttar t.ex. från landsbygden och in till städerna. 

Människor överger svedjejordbruket och svedjorna återgår till någon sorts skog. År 1980 

skattade t.ex. FAO/TFR1980 att 400 miljoner ha skog befann sig i en svedjejordbrukscykel. 

Nu ges ibland en siffra på 280 miljoner ha (Heinimann et al. 2017). Mycket av differensen har 

nog gått tillbaka till skog.  Ser jag tillbaka så drar jag slutsatsen att utvecklingen i väldigt stor 
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utsträckning helt enkelt styrts av den ekonomiska utvecklingen. Detta gäller både i fråga om 

avskogning och minskande avskogning. Ytterligare ett par spridda reflektioner om detta med 

avskogning. 

Jordbruket är viktigt när u-länder tar sig ur fattigdomen, men detta ger ibland för en tid ökad  

avskogning. I t.ex. Taiwan och Sydkorea så gjordes jordreformer så att böndernas köpkraft 

ökade. Ekonomin kom i gång. När jag var på Taiwan 1969 så var det faktiskt fortfarande 

svedjejordbruk i bergen. På 1960-talet började Väst Malaysia att planera för att överföra 

låglandsregnskogen till jordbruk. FAO hade ett stort projekt där man försökte få Väst 

Malaysia att istället utnyttja skogen för uthålligt skogsbruk. Det fanns ett skötselsystem – 

”malayan uniform system” – som ansågs vara uthålligt. Väst Malaysia brydde sig inte om 

FAOs råd utan överförde låglandsregnskogen till gummiträd och oljepalmer och blev ganska 

rika på kuppen. Enligt mina källor har det inte blivit några miljökatastrofer p.g.a. av detta 

(Vincent & Yusuf Hadi 1993). Ur fattiga människors synpunkt var det nog klokt att ta bort 

skogen. Hade Väst Malaysia försökt sig på ”uthålligt skogsbruk” så hade detta stoppats för 

länge sedan p.g.a. allehanda bojkotter mot tropiskt virke. Om all låglandsregnskog gjorts till 

reservat hade Södermalmarna blivit glada, men vad hade malaysierna fått? 

Ekonomiska utvecklingen var av stor vikt också när vi ser på utvecklingen i Sverige. För 150 

år sedan var skogen röjd på praktiskt taget varenda sedimentfläck i Sverige nedanför 

trädgränsen. Hade vi inte haft snön så hade nog flertalet träd huggits ner och skogsmarken 

förvandlats till betesmark. Under 1800-talet så var det stora ämnet i t.ex. 

Hushållningssällskapets årsrapporter hur vi skulle lyckas få fram mera jordbruksmark genom 

t.ex. utdikning av våtmarker. Och vi hade dessa problem trots att 1,5 miljoner människor 

emigrerade till Nordamerika.  En viktig produkt var havre som exporterades till UK för att 

vara foder till hästar som användes inom gruvnäringen. Kanske borde engelsmännen ha 

bojkottat vår export av havre eftersom denna ledde till avskogning! Avskogningen minskade 

när alla viktiga samhällsgrupper (bönder, skogsindustri, myndigheter) fick ett intresse av att 

skydda och bygga upp skogen.  

En anekdot från mitt egen närhet. I figur 1 visar jag en bild på ”fars åker”. Min farfar, Per på 

Mon, röjde en bit skog för 100 år sedan för att kunna få hö till ytterligare en ko. I faster 

Signes berättelse om detta så var farfar en hjälte. Jag undrar vad farfar sagt om det kommit en 

fin herre i slips från Stockholm och upplyst honom om att han skadade den biologiska 

mångfalden och orsakade utsläpp av CO2 genom att röja sin åker. I figur 2 visar jag hur det 

ser ut nu. Skogen har kommit tillbaka sedan jordbruket lades ned 1966. Denna utveckling 

berodde i första hand på ekonomin. Jag brukar också ta upp en diskussion om farfar skövlade 

skogen. Mången tycker väl så. Det hade naturligtvis, enligt mången naturvän, varit bättre för 

naturen om farfar låtit skogen stå och låtit ungarna svälta. 
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Figur 1: Farfars åker 

 

Figur 2: Farfars åker i dag 

 

Om det råkar finnas några lågt hängande frukter i fråga om minskad avskogning är det 

naturligtvis önskvärt att försöka utnyttja dessa. Dock finns det nog få lågt hängande frukter. 

De flesta hänger mycket högt. Även en storskalig satsning av den typ som EU troligen önskar 

skulle ge mycket begränsade resultat under det kommande decenniet. Sett i ett nära perspektiv 

har nog minskad avskogning en mycket begränsad potential för att minska CO2 utsläppen. 

Ser vi det hela på lite längre sikt och med dagens trender i åtanke så borde betydelsen av 

minskad avskogning i klimatsammanhang öka alltmera om 10-30 år. Det beror på ekonomisk 
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utveckling. Urbanisering kommer bl.a. att leda till att dålig jordbruksmark överges och återgår 

till skog. Jordbruket kan/lär också bli effektivare och mindre jordbruksmark kan behövas. I u-

länder är jordbruket nu ofta mycket improduktivt. Så avskogning lär fortsätta att ge en del 

CO2-utsläpp 2020-2030 p.g.a. nettoavskogning, men i perioden 2030-2050 kan tropiska 

skogar bli en ökande sänka.  

Detta är en positiv bild. Det går att ge en betydligt mörkare bild och det beror på den globala 

uppvärmningen. Denna kan möjligen ge ökad tillväxt i den boreala zonen. I det som i dag är 

tundra kan det bli ny skog. Barrskogar i den sydliga tempererade zonen kanske måste 

omvandlas till lövskogar. Men p.g.a. t.ex. torka kan skog försvinna i andra områden. 

Klimatförändringarna kan också leda till att jordbrukets produktivitet går ner i stora områden. 

Detta kan leda till att skog behöver röjas i stor skala för att få fram den åkermark som behövs 

för att föda 10-11 miljarder människor. Vi har nog ingen aning om hur det blir. 

Så en slutsats är att även om vi genom diverse projekt lyckas minska avskogningen något 

under kommande decennier så kan detta betyda mycket lite i ett längre perspektiv. 

Avskogningen kan börja explodera längre fram. Så kraften bör nog framförallt läggas på att 

minska utsläpp från transporter, industrier, byggnader och jordbruk. Minskad avskogning kan 

nog i dagsläget i praktiken bara ha marginell betydelse. Men om de åtgärder som genomförs 

gör att ”katastrofen” undviks så kan skogarnas ökande förmåga att ta upp CO2 så småningom 

komma som en glad överraskning. 

Här har jag diskuterat hur avskogningen påverkar och kan påverka kolcykeln. Många är ju 

också starkt oroade över att t.ex. regnskogsavverkning orsakar förlust av biologisk mångfald. 

Svensken är tydligen nu väldigt oroad över miljön. På plats två efter klimatet kommer 

”skövling av regnskog” (WWF 2021). Jag skulle nog sätta bl.a. haven och vattenbrist högre, 

men det är ju min sak. När det gäller att försöka minska förlusten av biologisk mångfald i 

regnskog så är det nog ”traditionell miljövård” som möjligen kan göra något. På papperet är 

stora områden avsatta som reservat och nationalparker. Ofta är det dock fråga om 

pappersparker där skötseln behöver förstärkas. Långsiktigt är det nog bara ekonomisk och 

social utveckling som på ett positivt sätt kan ändra på sakernas tillstånd. Ekonomisk 

utveckling brukar minska avskogning, men för en tid kan t.ex. utsläppen öka. 

Planteringar/återbeskogning 

Den planterade arealen i världen uppges av FRA2020 vara 294 miljoner ha. Varje år tycks 

den planterade realen öka med ca 3 miljoner ha. Detta betyder att ca 7 % av skogsarealen är 

planterad. Enligt en del rätt osäkra skattningar kommer 70 % av industrivirkesproduktionen 

från planteringar.  

Dock finns det stora problem med planteringsstatistiken. Siffrorna är ofta motstridiga.  I vissa 

länder kan det finnas en skryt och lögnfaktor. Enligt en gammal studie kan den areal som 

uppges som planterad i u-länder i genomsnitt behöva multipliceras men 0,5 - 0,7. I Europa 

kan det å andra sidan ibland finnas en tendens att underskatta planterad areal. Av den 

planterade arealen finns ca 30 % i Kina. Misslyckandeprocenten har där understundom varit 

hög. 

Av existerande planteringar är kanske 15-20 miljoner ha ”fast wood”, d.v.s. planteringar av 

framförallt eukalyptus där tillväxten är mycket hög. Det finns också snabbväxande 

barrplanteringar som täcker ca 30 miljoner ha (tillväxt kan vara runt 20 m3/ha/år). I grov 
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sammanfattning finns kanske 130 miljoner ha med ”man-made forests” i i-länder och ungefär 

lika mycket i det som fordom kallades ”u-länder”.  Kanske är det 50 miljoner som kan kallas 

snabbväxande (mer än 15-20 m3/ha/år). I Europa finns ytterligare 50 miljoner ha med relativt 

bra planteringar. Jag tolkar tillgängliga siffror som att det finns stora arealer med ”man-made 

forests” som har mycket låg tillväxt (i allt kanske 100-150 miljoner ha). Mycket skulle kunna 

göras för att restaurera dessa usla planteringar. Uppgiften som säger att det globalt finns 294 

miljoner ha är egentligen helt ointressant. Planteringar i Syd innefattar ett kontinuum från 

planteringar som växer 60 m3/ha/år till helt misslyckade planteringar. Möjligen kan siffran ha 

ett visst värde som en indikation på de arealer som kan vara tillgängliga för intensivt 

skogsbruk. 

Det sker mycket spontan återbeskogning av avskogade områden, men om detta vet vi mycket 

lite. Vad som sker i ett svedjejordbruksområde som överges är mycket svårt att skatta. Den 

spontana återbeskogningen kan vara mycket större än vi tror. 

Fig. 3. Hur mycket blir åter skog? Svedjor i Laos. 

 

Det har länge gjorts beräkningar av hur mycket CO2 som planteringar skulle kunna suga upp. 

Roger Sedjo skattade 1989 att 465 miljoner ha med planteringar skulle ta bort ökningen av 

CO2 under kommande decennier (Sedjo 1989). Det diskuterades mycket om planteringar som 

sänka på 1990-talet. En kritik var att det inte var lösningen. Få proponenter påstod dock detta. 

Planteringar skulle, enligt ekonomer jag arbetade med, vara till viss hjälp fram till den punkt 

då vi fått fram en energikälla som inte gav CO2 utsläpp.  WRI skall naturligtvis vara värst och 

kom så småningom med uppgiften att 2 miljarder ha behövde restaureras (WRI 2011). En 

schweizisk organisation kom nyligen med uppgiften att 900 miljoner ha fanns tillgängliga för 

plantering (Bastini et al. 2019). Därifrån kommer väl idén att det skall planteras en biljon nya 

träd (d.v.s. 1 000 000 000 000).  Med dagens takt för nyplantering så skulle det ta 300 år att 

plantera 900 miljoner ha. Hur få aktiviteterna att i all hast explodera? Här bör väl också 
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nämnas att många ENGOs hatar planteringar (och flertalet förändringar). Detta är en 

komplikation. 

För några år sedan initierades det s.k. Bonninitiativet. Ett antal länder har lovat att restaurera 

300 miljoner ha med degraderad skog. Hälften av detta har länderna skattat skall bli 

planteringar. Detta är skandal anser en professor från Leeds vid namn Lewis. Jag är beredd att 

istället säga ”skomakare bliv vid din läst”. Vi som har varit med ett tag har skrattat åt alla 

orealistiska planer på nya planteringar.  

Lewis har räknat på fyra alternativ (Lewis et al. 2019). Det är fin vetenskap med en massa 

ord, siffror och formler. I ett alternativ räknar han på att tropikskogen får stå och växa ostört i 

ca 100 år efter en avverkning. Det binds då en massa kol. I planteringsalternativet räknar han 

dock med att planteringarna huggs då och då och nästa allt kol går tillbaka till atmosfären. 

Naturskogar uppges var 40 gånger bättre än planteringar på att binda kol. Men har man råd att 

låta en naturskog stå och binda kol i evigt så bör man väl också räkna på ett alternativ där 

planteringarnas huvuduppgift är att stå och binda kol för evigt. Låt oss anta att en 

naturföryngrad tropisk skog efter 100 år har ca 350 m3 ved (varav ca hälften kol). Planteras 

det istället Eukalyptus som växer 25 m3/ha/år och står i 10 år så produceras istället 2500 m3 

med ved under 100 år. Denna volym behöver inte nödvändigtvis brännas eller bli papper.  

Den skulle kunna ”förädlas” till träkol. Träkolet kan t.ex. förvaras i marken. Så i detta 

exempel är faktiskt planteringar 7 ggr bättre än naturlig föryngring om man bara ser till kolet. 

Naturskogsföryngring är kanske bäst för den biologiska mångfalden, men då bör det 

argumentet bevisas och vara huvudargumentet. Det bör kunna stå på egna ben. 

Lewis är antagligen mångfaldsentusiast och vill bevisa att naturlig föryngring är bättre än 

plantering för den biologiska mångfalden. För att göra detta tar han närmast till det som ofta 

kallas ”junk science” och Nature publicerar detta. Det blir problematiskt om även Nature och 

Science börjar sprida alternativa fakta för att rädda världen.  

Planteringar planeras väl mestadels att etableras i Syd. Vi i Norr vill ju ha öppna landskap så 

här är förutsättningarna sämre. Tyvärr finns det knappast en ha i Syd som inte används av 

någon. När någon (företag, NGO, regering, klimatkompenserare) kommer till ett område för 

att plantera på den ”outnyttjade marken” så blir det nästan alltid konflikt. Stora företag som 

StoraEnso kan lyckas fysiskt, men det blir ofta(st) konflikt.  

Jag kan nämna att i Etiopien på 1980-talet så planterade t.ex. Röda Korset stora områden. Inte 

en planta finns kvar i dag (Yeraswork Admassie 1995). Av olika skäl förstördes 

planteringarna. Nyligen har Premiärministern sett till att Etiopien satt något sorts nytt 

världsrekord i att sätta plantor i backen. Få lär överleva. Så dessa stora FN-planer o.d. där 

världsproblemen skall lösas uppifrån och ner (top-down) lär nog också nu bli en stor flopp. 

Nu skall man dessutom, om ENGO3s (och Lewis) får som dom vill, etablera blandade 

planteringar (flera arter) vilket gör det ännu svårare. 

Så detta med att etablera planteringar går att beskriva nattsvart och idéerna kan ibland ses som 

ett bevis på många akademikers världsfrånvändhet. Men etableras en marknad så kan arealen 

planteringar faktiskt börja explodera. Om någon åker ner till t.ex. Tanzania och lovar att köpa 

ved till ett bra pris så kommer planteringarna fram. Ved blir en kommersiell gröda som 

bönder kan producera. Om bönder engageras i arbetet kan detta bl.a. minska de vanliga 

 
3 Environmental NGOs (miljöorganisationer) 



8 
 

sociala konflikterna med planteringar. Om detta finns erfarenhet (t.ex. i Vietnam, Indien, 

Etiopien). Men då måste träden huggas då och då och det tycker inte ENGOs är bra. I en värld 

med 8-10 miljarder människor är det nog inte så ofta man kan låta tillgänglig mark ligga 

outnyttjad bara för att binda kol. Det är i alla fall inte nödvändigtvis en skandal, som Lewis 

hävdar, om det planteras en och annan ha med träd. Det är ett ytterst begränsat problem 

jämfört med mycket annat. Man skall vara rädd om orden. 

Det är tydligen fult att hugga träd och utnyttja ved. Dock är t.ex. 3 miljarder människor 

beroende av brännved för att koka sin mat. I t.ex. Afrika lär man inte ha råd att låta stora 

områden stå och binda kol för evigt även om det är en god gärning. Det torde vara mer 

realistiskt att ha en planterad ny skog på avskogad mark som har 50 % av maximal 

genomsnittlig volym (och huggs då och då) än en skog som håller 100 % och bara står. Jag 

kan en passant nämna att i Etiopien sprider sig nu eukalyptusplanteringar spontant bland 

bönder. Det finns en marknad för eukalyptuspålar i Sudan. 

Vad skulle då veden kunna användas till? Massaved är i teorin en möjlighet, men volymerna 

är egentligen för små. Bioenergi (t.ex. pellets) vore naturligtvis det enklaste. Om bioenergi är 

bra för att minska CO2-utsläppen tvistar dock de lärde.”Biochar” skulle kanske också kunna 

vara en möjlighet (då behövs nog subventioner). Erik Arrhenius skrev på sin tid  en artikel där 

han hävdade att om kolinnehållet i jordbruksjordar ökade från 1 till 2 % på 100 år så skulle 

jordbruksmarken ta hand om de ökade CO2 utsläppen (Arrhenius 1992) under denna period. 

Detta byggde på gamla siffror, men idén att mer kol i marken är värdefull lär fortfarande 

gälla. Det är ett sätt att förbättra jordbruket. 

Det är ett ständigt diskuterande om planteringar. Men det finns ju också självföryngring. 

Skogen kommer normalt tillbaka även utan plantering. Från 1986 och framåt hade 

SAREC/SIDA faktiskt ett projekt där man försökte studera hur degraderad mark kunde 

restaureras. Det var mest en fråga om att få marktäckning, brännved o.dyl. Inget behov att 

maximera biomasseproduktionen på den tiden. Vegetation kommer tillbaka om trycket 

minskar. Men då måste bete, eld, huggningar upphöra/minska. I praktiken är som nämnts 

marken oftast upptagen. Så problemen är stora. Men långsiktigt måste det säkert bli så att 

merparten av dagens degraderade områden restaureras med i huvudsak naturlig föryngring. 

Planteringar i t.ex. torra områden kan bli fruktansvärt dyra. Men för att lyckas med naturlig 

föryngring i stor skala måste man nog förutsätta en god ekonomisk tillväxt så att behovet att 

utnyttja marken för t.ex. bete minskar. 

Fig. 3. Träd föryngrar sig 
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Ett FN-program eller dylikt som syftar till att etablera stora plantager för att binda kol lär med 

all säkerhet bli en flopp av sedvanlig FN-modell. Men skulle det skapas en marknad så att 

bönder i Syd börjar kunna odla ved som en kommersiell gröda så skulle stora planteringar 

kunna etableras under kommande decennier. Planteringar har den fördelen att man hjälper till 

att skapa en ny resurs av värde för lokalbefolkningen. Program för att minska avskogningen 

leder däremot ofta till en nykolonial ansats för att förhindra att en resurs används. 

Etablerandet av planteringar kan dock ibland ge problem även om bönder är engagerade. 

T.ex. att man börjar plantera på jordbruksmark på ett sätt så att problem uppstår. Det har t.ex. 

blivit problem i Indien när markägare kastat ut arrendatorer för att kunna odla 

eukalyptuspålar. Så utvecklingen bör följas noga. Men om möjligheterna utnyttjas på bästa 

sätt så kan om 50 år hundramiljontals hektar ha fått någon sorts ökande trädvegetation. Men i 

mycket beror detta på hur klimatet utvecklas. 

Svenskt skogsbruk och klimat 

Ovan har jag gett några kommentarer om ett par heta internationella frågor. I Sverige är det 

också en het debatt om skogsbrukets roll i fråga om klimatet och den historien passar 

egentligen bäst för ett kåseri. Det är inte riktigt mitt område, men jag orkar inte låta bli att här 

ge några lätt cyniska kommentarer. Många vill bara diskutera vad som händer om man hugger 

ett hektar med skog. Andra (mest skogsfolk) vill däremot diskutera vad som händer om det 

bedrivs skogsbruk på en areal av 23 miljoner ha (d.v.s. all skog i Sverige). Dock mötas aldrig 

de två. Ett problem är också att många som kritiserar skogsbrukets roll i klimatet egentligen 

inte är intresserade av klimatet. De är primärt intresserade av den biologiska mångfalden. 

Detta underlättar inte en diskussion. 

När jag läser kommentarer om skogsbruk på t.ex. Facebook så blir jag bedrövad. I 

skogsindustrin/skogsbruket arbetar uppenbarligen bara skurkar och dom förstör skogen mest 

för sitt höga nöjes skull. Skogsbruk måste upphöra för att rädda mångfalden och klimatet. 

Många tycks omedvetna att man måste hugga ett och annat träd för att producera hus, möbler, 

tidningar och toalettpapper. ”Ett dött träd är värdefullare än ett levande träd” säger Greta och 

tar detta som ett exempel på människans dårskap. Stockholmare sades fordom tro att mjölken 

kom från mjölkaffären. Kanske gäller det fortfarande. DN har startat ett drev mot skogsbruket 

och letar i allehanda register för att t.ex. se om skogliga befattningshavare har några gamla 
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synder på samvetet. Månne man inte skulle finna mer skumrask om man började titta på DNs 

egen personal. Ofta skrivs så mycket dumt om bioenergi att jag funderat på om oljeindustrin 

är inne med diverse mutor. 

Lundmark (2014), Leskinen (2018), Björheden(2019) och Holmgren (2019) har försökt räkna 

ut hur mycket kol som inte hamnar i atmosfären om ved används. Tesen är ju enkel. Det är 

bättre för klimatet att använda ved i hus än t.ex. betong och stål (substitutionseffekt). Veden i 

huset innehåller ju också kol och det sparas ibland i 100 år innan det bränns upp. Ved i möbler 

sparas ju också länge. O.s.v. För varje m3 som avverkas i Sverige undviks ett utsläpp på 470 

kg CO2 hävdar Lundmark. Ju mer skogsbruk ju bättre. Dock är det nog inte alltid så lätt att 

räkna fram detta med substitutionseffekter o.d. När ENGOs skriver om dessa ting så framhålls 

dock att 60 % av veden används i papper o.d. vars kolinnehåll snabbt går tillbaka till 

atmosfären.  Så skogen bör därför lämnas och få stå och binda kol. Många tycks tro att träd 

binder kol även utan tillväxt. Det naturliga för de som vill att skogen skall stå kvar och lagra 

CO2 vore ju att försöka bevisa att Lundmark & Co har fel. Sådana försök ser jag dock icke. 

Jag tänker inte sätta mig som recensent i denna s.k. debatt. Jag försöker här bara formulera 

några frågor och reflektioner. Jag är lite osäker på vad slutresultatet skulle bli om det gjordes 

en fullständig livscykelanalys av skogssektorn. Kanske skulle det visa sig att mer skogsbruk 

inte är lösningen på all världens problem. Dock är förmodligen inte skogsbruk den 

klimatkatastrof som ENGOs predikar. Kanske hamnar vi på plus minus noll.  

En hädisk tanke att beakta är att det teoretiskt bästa för världen sannolikt skulle vara om 

svenskt skogsbruk lades ner och att skogarna under några decennier fick stå och binda kol. 

Ved skulle vi kunna få från snabbväxande planteringar i Syd som etablerats på degraderade 

marker.  Det är naturligtvis en dum hädelse för det skulle ta decennier att bygga upp stora 

industriella planteringar vi Syd som ersatte vårt skogsbruk. Det är så med många lysande 

idéer. Det tar för lång tid innan de får någon effekt. Det som skulle vara bra för världen skulle 

nog också vara mycket negativt för Sverige. 

Lösningen på många problem i skogsbruket uppges av ENGOs och pressen vara att vi skall gå 

över till kontinuitetsskogsbruk. Vissa hävdar att det är de ondsinta stora skogsbolagen som 

lurar bönderna att fortsätta med det förkastliga kalhyggesbruket. Idéer om att 

blädning/kontinuitetsskogsbruk är bättre än kalhuggning har varit aktuella i åtminstone 120 

år. Under första halvan av 1900-talet så var det vanligt förekommande. Samma miljöskäl 

framfördes då som nu. Det är t.ex. bäst med ett ständigt trädtäcke. I Domänverkets skogar var 

det förbud på kalhuggning. Dock blev det dåliga föryngringar (s.k. gröna lögner). 

Blädningsepoken brukar klassas som en katastrof. Detta tycks ha glömts bort av många och 

DN har nog aldrig vetat. Kontinuitetsskogsbruk fungerar enligt uppgift utmärkt i t.ex. 

silvergranskogar i Central Europa. Det är säkert möjligt i vissa sammanhang i Sverige också. 

Men det är i dagsläget inte så ofta. Och det blir knappast billigare som ofta hävdas. Jag har 

reflekterat på kontinuitetsskogsbruk i Eda och avskräckts. 

Så jag tror när allt kommer omkring inte att skogsbruk är en katastrof för klimatet som 

ENGOs och många insändare i pressen hävdar. Jag är inte heller helt övertygad om att 

ökad/maximal produktion är det absolut bästa. Vi får nog t.ex. finna oss i en hel del nya 

reservat. Som en sorts första sammanfattning citerar jag några rader av ”miljönestorn” Stefan 

Edman från en intervju i Aktuell Hållbarhet.  
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”Det är en mycket konstig debatt vi har i dag om att bara låta skogen stå. All forskning visar 

att det är när den växer som den tar upp koldioxid……Men skogsbruket måste ta mer 

miljöhänsyn än det gör just nu. Och så måste vi avsätta tillräckligt med naturreservat så att vi 

kan värna den biologiska mångfalden som kräver gammal och döende skog.” 

När jag ser debatten i tidningar och på nätet blir jag som nämnts bedrövad. Men kanske är det 

en överrepresentation av okunniga rättshaverister, konspirationsteoretiker och älskare av 

alternativa fakta i den debatten. Läste just en rapport från SNF (Bruun 2021) som diskuterar 

detta med skog och klimat på ett i mitt tycke mera sakligt sätt. Bruun tycks anse att en och 

annan m3 ved behövs. Det som står om kontinuitetsskogsbruk, förlängda omloppstider, 

dikning av torvmarker m.m. kan vara grund för en saklig diskussion. Jag skulle tro att det 

skulle gå att komma överens om detta med skog och klimat. Detta framgår dock knappast av 

SNFs annonser. Där slår väl storstadsmänniskornas människoförakt igenom. 

Däremot ifrågasätter jag om det är möjligt att komma överens om den ”biologiska 

mångfalden”. I en värld med 8 miljarder människor far förvisso bl.a. den biologiska 

mångfalden illa. Det går dock inte att göra reservat och skydda allt som anses värdefullt av 

någon. Biologisk mångfald har också en tendens att göra människor religiösa och synnerligen 

enögda. Varje gång jag ser en film av Attenborough på TV blir jag själv religiös. Det är lätt 

att hamna i ren ekofascism. Så en balanserad diskussion är svår. Varje skogsdunge har också 

sina försvarare. Det går nog inte att etablera tillräckligt med reservat så att storstadsbor och 

mångfaldsentusiaster blir nöjda. Möjligen om det blev 100 %. 

Nu upplever jag att storstadsbor vill ha skydd, skydd och skydd. De förväntat sig dock att få 

detta gratis. Jag tycker dock inte alla kostnader skall läggas på landsbygdsbor (som äger 50 % 

av skogen). Bland dessa finns såväl pensionär som änkor och änklingar. Är det verkligen vi 

som lever på landsbygden, och ofta saknar rimlig samhällsservice, som skall stå för hela 

kostnaden att bevara alla gamla skogar? Vi kan säkert mer om skog än storstadsbor och den 

intellektuella eliten och är inte alltid övertygade om allt som predikas av allehanda sekter. En 

nyckelbiotop är t.ex. sällan ett svenskt Ngorongoro.  Det är dock urbana värderingar som 

dominerar! Men vore det inte trots allt lämpligt att också storstadsbor och den intellektuella 

överklassen drog sitt strå till stacken om nu skog skall göras till reservat i stora områden.  

Problemen i skogen löses inte primärt genom att försöka bevisa att skogsbolag och 

skogstjänstemän är vedervärdig skurkar, som med det snaraste bör brinna i helvetet. Viktigare 

för storstadsbor och den intellektuella överklassen att accepterar är att vi alla måste försöka 

dela på problemen. Det är inte ”andra” som skall ta smällen utan vi alla. Då kanske också 

ambitionerna kan hamna på en vettig nivå. 

Svenskt skogsbruk kämpar för sin överlevnad i en värld där ved från snabbväxande 

planteringar i Syd blir allt billigare. Tillvaron för skogsbrukaren blir antagligen också till slut 

alltför komplicerad p.g.a. alla byråkratiska pålagor. Jag fruktar att svenskt skogsbruks 

storhetstid snart kan vara över. Vi kan konkurreras ut. Om 50 år skulle jag tro att 

”Rallarrosens vänner” kommer att vara en stark och stridbar miljöorganisation. En 

organisation som kämpar för att vi skall skapa en del nya kalhyggen så att det skapas variation 

i den svårframkomliga och ruttnande gammelskogen. Detta krävs med tanke på den 

biologiska mångfalden. 

Ovan ges lite gubbgnäll från en värmländsk skogsbonde. För att avsluta lite mera 

professionellt citerar jag några kloka rader av professorn i klimatologi Markku Rummukainen 
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(2021). ”Skogen är en begränsad resurs. Det är inte möjligt att samtidigt använda den både för 

maximal kolinlagring och för största möjliga utnyttjande av biomassa för substitution. Ingen 

av de två ytterligheterna skulle nödvändigtvis heller ge optimal klimatnytta, utan frågan 

handlar snarare om vilken balans som ska eftersträvas. Det kan också vara så att andra mål, 

som biologisk mångfald och sociala värden, kan väga minst lika tungt vid beslut on skogen 

som klimatnyttor. Vetenskapen kan inte ge definitivt svar på hut man ska prioritera, men 

däremot belysa olika alternativ och deras respektive fördelar och nackdelar, synergier, 

målkonflikter och osäkerheter.” 

Summering 

Skog och klimat har internationellt varit ett hett diskussionsämne sedan Kyoto 1997. I början 

var det mycket diskussion (eller prat) om CDM (Clean Development Mechanism). CDM 

kunde användas för planteringar. Framgången blev synnerligen begränsad. Så småningom 

kom REDD (Reduced emissions from deforestation and forest degradation). Och REDD++ 

som också inkluderade planteringar (och möjligen skogsbruk). Trots allt prat blev framgången 

synnerligen begränsad. En anledning kan nog ha varit att ekonomer fick stor makt i 

UNFCCC/REDD och man började uppfinna hjulet på nytt. Minskad avskogning skulle t.ex. 

också in i ett handelssystem. Det skulle löna sig att minska avskogningen. Tonvis med studier 

har gjorts för att få detta att fungera. Antagligen hade det varit bättre att låta 

”markanvändning” försöka göra det bästa möjliga på sin kant. Bert Bohlin på sin tid var 

orolig för att det skulle bli så att ”skog” skulle användas som ett sätt att försöka smyga ut ur 

andra nödvändiga åtaganden. Så tycks det ibland ha blivit. Men situationen är nu som den är 

och inte mycket kan göras för att förbättra den. 

Det är som framgått fortfarande väldigt mycket diskussion om skog och klimat. T.ex. att 

plantering av stora skogar är räddningen. Mycket av det som sägs i t.ex. Klotet om ämnet 

synes mig vara luddiga drömmar. Vid ett möte på KSLA för några år sedan så kom ”vi” 

överens om att restaurering av degraderade marker/skogar borde bli en svensk specialitet, 

liksom minskad avskogning är en norsk specialitet. Hittills har dock inte mycket egentligen 

hänt. Men det finns ju pengar för klimat.  Varför kan inte FORMAS få t.ex. 50 miljoner 

kronor per år i 10 år för att initiera ett forskningsprogram om restaurering av förstörda 

skogsområden. Det behövs framförallt social forskning. Hur skall människan komma in i 

bilden utan att drabbas negativt? Det behövs också pilotprojekt. 

Den s.k. skogsdebatten på nätet, radion, TV, DN m.fl. är förfärande. Debatten befinner sig på 

nivån av vapendebatten i USA. Det onda mot det goda (vad det nu är som är gott och ont). 

Man tror det man vill tro och vill inte höra vad motparten försöker säga. Det är inte realistiskt 

att tro att tidningar skulle kunna ge ”sanningen”. Det hela är för komplicerat. Miljöfrågor 

passar också dåligt i aftontidningarnas löpsedelsjournalistik. Jag har understundom drömt om 

att vi så småningom skulle få något av ”freden i skogen” på samma sätt som vi en gång fick 

”freden i Sarek”. D.v.s. när vi lyckades få slut på striden om vattenkraftutbyggnaden. 

Möjligen skulle skogsindustrin vilja komma fram till en ”fred i skogen”. Men jag är osäker på 

om ENGOs vill ha någon fred. ENGOs behöver strid för att få in resurser så en fred skulle ge 

ekonomiska problem. I dagsläget har ENGOs uppenbarligen också ett kraftigt övertag i 

opinionen så varför kompromissa. Kanske har ENGOs också hört att i USA lyckades ENGOs 

stoppa praktiskt taget allt skogsbruk i statliga skogar. Detta ses som en seger. Förr eller senare 

krävs det nog att politikerna vågar sätta ner foten. Men dit är nog vägen lång. 
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Ett steg på vägen skulle kunna vara att få fram en tankesmedja för skog. Nu får vi mest 

information som många av oss betraktar som partsinlagor. Vi behöver egentligen inte läsa vad 

som skrivs för det vet vi osett. I en dröm så skulle några kunniga personer som ”vi” inte 

betraktar som part i målet försöka förklara för oss hur de ser på situationen. Det är förstås bara 

av värde om det finns en vilja att verkligen förstå situationen. Men har vi med tanke på 

klimatkris och annat råd att inte försöka få en bredare förståelse för vad som behöver göras? 

Skall vi verkligen acceptera att det är omöjligt? Att diskussionen bara skall fortsätta att föras 

av allehanda sekter. Jag tycker det är en skandal att det inte finns bättre information om 

skogen/skogsbrukets roll för klimatet. Det är alltför lätt att avfärda allt som skrivs som 

partsinlagor.  Det måste av något skäl finnas ett starkt motstånd mot ”sanningen”.  

Enligt stora delar av pressen så tycks t.ex. det viktigaste vara att minska utnyttjandet av 

skogen. Det är fult att fälla träd.  För att rädda biologiska mångfalden och klimatet så måste vi 

minska användningen av biomassa säger SNF. Det kan vi kanske kosta på oss i Sverige, men 

gäller det för världen? Under de närmsta decennierna kommer världens befolkning att öka 

med 2-3 miljarder människor. Vi måste också försöka ta oss ut ur oljeåldern. Allt som kan 

göras av olja (och mer) kan göras av trä (Glesinger 1947). Tillväxten av biomassa på trädtäckt 

mark är nu åtminstone 20 miljarder m3. Genom planteringar har vi också möjlighet att öka 

den ”naturliga tillväxten”. Vi använder nu ca 4 miljarder m3 per år för diverse skogsprodukter. 

Ungefär sex miljarder m3 brinner upp, blåser ner, dödas av insekter, används som gödsel 

o.s.v. I storleksordningen 10 miljarder m3 ruttnar ner varje år. Jag håller för troligt att vi 

kommer att behöva utnyttja en del av det som nu står och ruttnar. Vi lär säkerligen behöva 

mer biomassa i framtiden oavsett vad ENGOs säger. ”I Indien är biomasseprodukten (BMP) 

viktigare än bruttonationalprodukten (BNP)” sade t.ex. den indiske miljökämpem Anil 

Agarwal.  

Understundom kommer jag också i andra sammanhang att tänka på Anil Agarwal. Han talade 

aldrig om ”foresters” utan om ”the stupid foresters”. Detta var under epoken av ”social 

forestry”. Agarwal tyckte att skogsfolk var mer intresserade av träd än av människor. Jag vill 

ge Agarwal rätt i att skogsfolk ofta är enögda. Men enögdheten hos skogsfolk är bara en 

västanfläkt jämfört med t.ex. enögdheten hos nyligen skogsfrälsta journalister som Greider 

och Wiman. Anil Agarwal skulle inte ha varit nådig i sin dom. Journalisterna på Klotet tycks . 

vara omedvetna om - eller glömma - att det finns människor. Samma gäller nog flertalet 

ENGOs. Människor ses framförallt som ett problem för den fina naturen. Kanske rätt men vad 

kan vi i praktiken göra? Det är lätt att ha drömmar, men vad kan ge resultat? Det är dags att 

sluta drömma och försöka få fram fakta. 
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