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Risker och Utmaningar i Skogen 

COVID-19, Svensk Skogsnäring och Skev Skogspolitik 

Sten B. Nilsson 

COVID-19  

Sedan slutet av februari har statens myndigheter inbjudit till presskonferens kl. 1400 varje 

arbetsdag (Sedan juni 11 två dagar i veckan) om Coronavirusets utveckling. För varje dag 

som går låter SVT:s reportrar som kommenterar pressmötena mer och mer som om det 

vore Sportnytt när man analyserar insjuknade, IVA-fall, och avlidna. Det här är ett resultat 

av hur avtrubbade vi blivit av att leva med Coronapandemin och börjat tappa respekten för 

den samma. 

De professionella epidemiologerna träter om den svenska strategin är saliggörande eller 

om det leder till undergång. Det är naturligt och bra att vetenskapen träter då detta virus är 

något helt nytt och okunskapen stor. Någon har sagt ’Forskarnas gräl är kärnan i 

vetenskapen’. Därutöver har vi ett stort antal hobbyepidemiologer, vilka framträder i olika 

media och som bergsäkert vet hur Sverige bäst skulle ha tacklat pandemin. Och så har vi 

en tyst statsminister. 

Själv sitter jag i karantän i Dalaskogarna då jag förunnats bli ’årsrik’. Det är inte lätt för oss 

fyrtiotalister att sitta isolerade då vi i hela vårt liv har varit vana att ta plats och göra vad vi 

vill. Det är första gången den här generationen upplever en akut global kris. Men 

isoleringen tär mentalt på oss rotlösa kosmopoliter. Egentligen är detta ett lyxproblem då 

det inte går någon nöd på oss om man jämför med lidande hos individer som genomgår 

svår virussjukdom med elaka följdsjukdomar, eller som förlorat nära och kära i Coronans 
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skörd, eller de som förlorat sina jobb eller tvingats sätta sina livsverk i konkurs i virusets 

bakspår så har vi det oförskämt bra. 

Från min värld, systemanalysens och riskhanteringens värld, kan jag bara uttala mig om 

riskperspektivet vad gäller viruset. Min skolning i detta formades mycket av mina 25 år på 

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis, Österrike). Vi hade på IIASA 

under många års tid ett Risk Program. Vi arbetade bl.a. nära återförsäkringsindustrin. 

Arbetet medförde att denna industri introducerade nya försäkringsregler pga 

klimatförändringarna. Vi arbetade också med epidemier och pandemier.     

En annan viktig skola var min första chef på IIASA, Buzz Holling (bl.a. pristagare av det 

prestigefyllda Volvo Environment Prize). Han hade lyckats med att begränsa utbrotten av 

spruce budworm i Canada, som är den största ekonomiska skadegöraren på spruce och fir 

i Nordamerika., genom skötsel av ekosystemen i samklang med populationsdynamiken. 

Han utvecklade sedan sina teorier och blev fadern till teorin om resiliens. Resiliens är 

förmågan hos samhällen och naturen att motstå och anpassa sig och klara av 

omställningar vid extrema chocker samt utveckla till något nytt. Han tog detta vidare och 

utvecklade nyttjandet av kris och kollaps till lärande och förändring. Man kan säga att 

resiliens är ett försäkringstänkande i riskhanteringen.  

Min skolning i riskhantering ligger nära Nassim Talebs idé, som han utvecklat i sin 

revolutionerande bok The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (2007), om att 

ha en beredskap och en robusthet att hantera negativa (och positiva) och helt oförutsedda 

(den svarta svanen) omvälvande händelser. Taleb har sedan vidareutvecklat risktänkandet 

i senare böcker. Den Svarta Svanen influerade en annan viktig bok inom området, 

nämligen Nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok Thinking, Fast and Slow (2011).  Detta 

tillsammans med skolningen på IIASA med mångårigt arbete om risker leder till följande 

syn på riskhanteringen av Coronaviruset, som inte är en Svart Svan utan en Vit Svan då 

pandemin var förväntad men tidpunkten för och hur av utbrottet var helt okänd. 

Ju mindre man vet om något som kan utvecklas som ett hot ju försiktigare och 

aggressivare måste man vara. Man måste försöka få tillgång till så mycket information så 

tidigt som möjligt. Enbart informationen om att utbrottet hade ägt rum i Kina skulle 

genererat massor av röda flaggor då Kina har kraftigt mörkat vid tidigare pandemier som 

startat i Kina och att WHO har fjäskat för och varit oförmögen att få relevant information 

från Kina. 

Man måste prioritera och fokusera på källan, i det här fallet Kina, och stänga gränserna mot 

Kina på ett tidigt stadium oberoende av möjliga internationella politiska konvulsioner. 

Minska rörligheten mellan länder och införa kontroller på ett tidigt stadium. Nu lät man folk 

resa ut från Kina till Sydkorea, Hongkong, Singapore, Iran, Italien, Österrike, andra 

europeiska länder och USA för att nämna några länder utan kontroller som sedan 

utvecklades till kraftiga smitthärdar som spred smittan vidare till bl.a. Sverige som inte 

testade, kontrollerade och satte inte inresanden från dessa smitthärdar i karantän i 

tillräcklig omfattning. Dessutom var beredskapen otillfredsställande att hantera viruset efter 

att vi fått en nationell spridning i samhället. Beredskap är en hörnsten av riskhanteringen.   

Färre som smittas ju större är sannolikheten att smittan dör ut eller begränsas. Vad vi har 

upplevt med Covid-19 var en brist på koordinerade snabba åtgärder. Nassim Taleb säger 

’det är bättre att ha panik tidigt än att ha panik sent’. Eller som professorn i teoretisk fysik 

Ulf Danielsson skriver i DN (maj 21, 2020) ’det går inte att förhandla med ett virus’. Det 

https://www.iiasa.ac.at/
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handlar om ett komplext fenomen som genom 

återkoppling till våra handlingar i sina enskildheter 

är kaotiskt, oförutsägbart och överrumplandande’. 

Så stoppa viruset så tidigt som möjligt. 

Vietnam som har en lång gräns mot Kina och 97 

miljoner invånare har i mitten på maj ca 300 

rapporterade insjuknade och inget dödsfall i Covid-

19. Landet vidtog redan i början av januari, när de 

två första dödsfallen rapporterades i Wuhan i Kina, 

åtgärder som upplevdes som extrema då. Man 

införde reserestriktioner, stängde gränsen till Kina, 

hälsokontroller vid gränserna och flygplatser. Men 

man stängde aldrig ned samhället.   

Det är ingen större hemlighet att Sverige som 

nation har utmärkt sig i att misslyckats i att förstå 

och utvärdera allvarliga risker under lång tid. Det 

ligger i det svenska kynnet att avvakta, hoppas att 

risken försvinner av sig själv eller att någon annan 

tar hand om det och tron att ’det kan inte hända 

oss’. Wilhelm Agrell talar om ’den gradvisa 

tillvänjningens träsk’. Andra forskare hävdar att vår optimism är vår farligaste svaghet vid 

risk-och krishantering. En del historieforskare hävdar att vår senfärdighet går att härleda 

från den Svenska Modellen och att det är ett arv från Axel Oxenstierna och att 

statsapparaten behöver reformeras. 

Så här långt i utvecklingen av pandemin så är det fler och fler som kommer till slutsatsen 

att det var bristen på just snabba åtgärder som orsakade den förskräckliga utvecklingen av 

Coronaviruset. Svenska myndighetschefer säger nu ’vi var inte snabba nog’. Den svenska 

senfärdigheten. 

Jag återkommer lite senare till senfärdigheten i riskanalyser i den svenska skogsnäringen 

som kännetecknas av just bristen på reellt riskmedvetande men först vill jag diskutera vilka 

möjliga effekter Coronaviruset kan tänkas få på svensk skogsnäring.  

COVID-19 och Svensk Skogsnäring 

Alla frågar sig vad som kommer att hända med svensk skogsnäring efter pandemin. Det är 

ingen som vet säkert men många som har åsikter. Ett är säkert, framtiden kommer inte att 

bli vad vi trodde bara för några månader sedan. Det kommer att bli ’business as unusual’. 

Jag har i det följande försökt att behandla aspekter som förmodligen är viktiga att beakta 

när man utvecklar en strategi för näringen under och efter pandemin. 

Covid-19 är som en tsunami som samtidigt orsakar både efterfråge- och utbudschocker 

över hela världen med en kraftig nedgång i världshandeln som resultat. The Economist 

Intelligence Unit (juni, 2020) säger att även om vi får en mild andra våg av viruset så kan 

man inte räkna med någon snabb återgång till vad som var normalt gällande handeln. 

Arbetslösheten ökar dramatiskt. ILO uppskattade i månadsskiftet april/maj att den formella 

globala ekonomin förlorat 305 miljoner årsarbeten och i den informella ekonomin är det 1.6 

miljarder människor som riskerar att förlora försörjning. På global nivå, uppskattar ILO vid 

denna tidpunkt, att det är 436 miljoner företag som riskerar allvarliga ekonomiska 

störningar. Därav följer kraftiga omstrukturering av den globala ekonomin och samhället. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
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Enorma ekonomiska värden kommer att gå förlorade. Det är möjligt att vi först får uppleva 

recession, deflation och stagflation följt av inflation, ännu lägre räntor och dramatiskt 

ändrade växelkurser. Den svenska kronan stärktes på några dagar mot euron med 30 öre i 

slutet av maj. Under krisen har kronan stärkts med ca 10% mot US dollar. I tidigare kriser 

har kronan oftast försvagats.  Börjar svensk skogsindustris ekonomiska marginal skapad av 

gynnsamma växelkurser sin nedgång? 

En möjlig sådan utveckling leder till kraftigt sänkta löner som kan odla populism, 

protektionism, nationalism och xenofobi. En dylik utveckling kan leda till politisk polarisering 

som kan orsaka nedbrytning av samhällens fundament. Det medföljer ändrade preferenser 

och förväntningar hos medborgare, anställda och konsumenter som följs av 

omstrukturerade institutioner och på djupet förändrad politik samt moraliska skiften i 

samhället. Den intellektuella superstjärnan Ivan Krastev skriver i sin utmärkta bok Är 

Morgondagen Redan Här? Hur pandemin förändrar Europa (2020) att pandemin är ett 

samhällsexperiment utan motstycke. Han tror att pandemin kommer antingen att förgöra 

EU på sikt eller leda till ett stärkt EU med betydligt högre grad av integration mellan 

medlemsländerna. 

Internationella ekonomiska organisationer och välkända ekonomer är av uppfattningen att 

de ekonomiska skadorna kommer att bli dramatiska och de kommer att vara långvariga 

samt att återhämtningen kommer att vara långsam. Vi kommer att få en annan ekonomi än 

vad vi hade före Covid-19. 

När det gäller efterfrågan på skogsindustriprodukter får man förmodligen dela in 

efterfrågeförloppet i olika faser. Den första fasen är under Covid-19’s spridningsfas, den 

andra är när länderna har fått pandemin stabiliserad och den tredje är återhämtningsfasen 

(McKinsey, april 2020). De olika fasorna kommer att ha olika dynamik och olika längd i 

olika delar av världen. Det är troligt att marknadstrender vi kunde se innan Covid-19 

kommer att påskyndas men trender kan också vändas och leda till helt oväntade fenomen i 

världsekonomin. 

Hur djup och långdragen krisen kommer att bli kommer att påverkas om det blir en andra 

och kanske en tredje våg av smitta. 

Generellt kommer kraftigt minskade disponibla inkomster i hushållen och pressad ekonomi 

hos företagen att leda till en mindre efterfrågan hos slutkonsumenterna på skogsindustriella 

produkter (men det finns undantag). De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 kommer 

att märkas under flera år och inte bara några månader. Det kommer att bli en prispress på 

hela värdekedjan av de skogsindustriella produkterna och kunderna blir mer priskänsliga. 

Förmodligen kommer det att bli ökad konkurrens mellan olika material, tex i förpackningar 

där oljebaserade material tappar betydligt i pris och stärker sin konkurrensförmåga. Det 

kommer med stor sannolikhet att bli en konsolidering av skogsindustrin och därmed 

ändrade konkurrensförhållanden jämfört med perioden före Covid-19. Hur långa de olika 

faserna kommer att bli och vilka beteenden kunderna kommer att transformera mellan de 

olika faserna är omöjligt att säga och det kommer att vara olika i olika delar av världen. 

Men det är troligt att återhämtningsfasen kommer att vara mycket långsammare än i 

tidigare ekonomiska återhämtningsfaser då hushåll och företag är så hårt drabbade 

ekonomiskt. Slutkonsumenterna kommer att undvika marknadssegment som inte är 

nödvändiga för det dagliga livet. 

Vi kan identifiera övergripande trender under och efter Covid-19 som kommer att påverka 

konsumtionen av skogsindustriella produkter. Kraftigt ökad användning av AI och 

digitalisering, mer distansarbete, värdekedjor baserade på just-in-time kommer att 
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förändras till just-in-time och just-in-case med säkrare värdekedjor, intensifierad e-handel 

och globaliseringen kommer att flytta sig mot regionalisering.  

Erfarenheterna från finanskrisen 2007/2008 är att 

skogsindustriföretagen tappade 30-40 % av sina 

kunder och de kom aldrig tillbaka. De hade 

försvunnit från marknaden. Covid-19 krisen kommer 

att bli djupare och mer långvarig än finanskrisen.  

I det följande försöker jag göra en aggregerad 

skattning av effekterna på olika globala 

marknadssegment. 

Förpackningar: Efterfrågan på wellpappförpackningar för e-handel förväntas att öka, liksom 

för mat, mediciner och hälsoprodukter. Däremot förväntas efterfrågan på förpackningar för 

industri och bulkförpackningar att följa BNP utvecklingen och därmed att minska. Så 

kallade premiumförpackningar och andra förpackningar än för mat förväntas att minska då 

hushållen tvingas skära i sina utgifter. Förpackningsmaterial hade ca 59% av volymen på 

världsmarknaden före Covid-19 vad gäller papper och papp. Störst är wellpapp med 40% 

av marknaden. 

Hushålls och-hygienprodukter: I början av pandemin förekom en oförklarlig hamstring av 

toalettpapper som ledde till en boom i industrin men som nu satt sig. Det är dock troligt att 

hygienfrågorna kommer att ha hög prioritet även i fortsättningen i samhället och därmed 

förväntas efterfrågan på cellulosabaserade hygienprodukter att öka speciellt om de har 

virus- och bakteriedödande egenskaper. Hushålls-och hygienprodukter är en relativt liten 

del av världsmarknaden och hade ca 9% av världsmarknaden före Covid-19. 

Tidningspapper: Det har varit en nedgående efterfrågan på tidningspapper under en lång 

tid. Covid-19 har accentuerat tidningarnas ekonomiska svårigheter med drastiskt minskade 

annonser. Det kommer att leda till utslagning och konsolidering i tidningsbranschen. Med 

denna utveckling tillsammans med en kraftigt ökande digitalisering förväntas den 

nedåtgående trenden i tidningspapperskonsumtionen att förstärkas och påskyndas. 

Tidningspapper hade 6% av världsmarknaden före Covid-19. 

Tryck-och skrivpapper:  Tryck-och skrivpapper har haft en nedåtgående trend i efterfrågan 

under en längre tid dock inte lika drastisk som för tidningspapper. Med förväntad ökad 

digitalisering i samhället och mindre traditionellt kontorsarbete förväntas den nedåtgående 

trenden i konsumtionen av tryck-och skrivpapper att förstärkas och påskyndas. Tryck- och 

skrivpapper hade ca 15% av världsmarknaden före Covid-19. 

Övriga papper och papp: Efterfrågan för denna kategori förväntas följa BNP-utvecklingen 

och därmed att minska. Övriga papper och papp hade ca 11% av världsmarknaden före 

Covid-19. 

Sulfatmassa: Efterfrågan på sulfatmassa har varit relativt god så här långt i pandemin. En 

stor del av detta beror på en kraftig uppgång/hamstring av hygienpapper. Det har varit 

svårigheter att få fram returfiber pga logistikproblem och då har man behövt mer färsk fiber 

och mer armeringsmassa. Men hygienpapper är en relativt liten marknad av den totala 

världsmarknaden och över tiden med beaktande av förmodade efterfrågenedgång i övriga 

segment under Covid-19faserna så kommer efterfrågan på sulfatmassa att minska. 

Dissolvingmassa: Efterfrågan i textil och klädesindustrin hade börjat en nedgång redan 

innan Covid-19 med utslagning av ett antal klädeskedjor. Denna utveckling förväntas 
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fortsätta under Coronafaserna då slutkonsumenterna har ansträngd ekonomi och avstår 

från att handla kläder och därmed förväntas efterfrågan på dissolvingmassa att minska. 

Sågad trävara: Det absolut största andelen av sågad trävara går till byggnadsindustrin. Så 

här långt under pandemin har efterfrågan varit god i Sverige. Förklaringen är att 

byggaktiviteter var påbörjade innan utbrottet av Covid-19 och gör-det-själv-marknaden 

växte pga att många arbetade från home office. Men ju längre tiden går med ökad 

arbetslöshet, försämrad ekonomi hos hushåll och industri, samt risk för finanskris så 

kommer byggverksamheten att minska. Ingen vågar ta stora kapitalrisker eller göra stora 

inköp av kapitalvaror och staten orkar inte att ekonomiskt stödja byggsektorn hur länge 

som helst. Detta förmodas också att påverka trä-och möbelmarknaden. Därför förmodas 

efterfrågan på sågad trävara att minska över tid i Coronans spår. 

Det är inte omöjligt att Covid-19 tillsammans med klimatförändringarna kommer att ställa 

nya krav hos konsumenterna på andra boende- och livsmiljöer. Skogsnäringen bör 

engagera sig, tillsammans med arkitekter och samhällsplanerare, i att bygga scenarios 

över dessa nya miljöer och hur träkonstruktioner kan spela en viktig roll i det 

omställningsarbetet.  

Skogsråvara: Hur man än vrider och vänder på detta så kan slutsatsen bara bli en. 

Efterfrågan på skogsråvara och dess priser kommer att gå ned avsevärt under Covid-

19krisen. Krastev (2020) talar om en nedgång i priset med 20% för råvaror från naturen. 

Som påpekats tidigare kommer dessa förmodade utvecklingar att leda till en konsolidering 

av skogsindustrin globalt och i Sverige.  Vad händer t.ex. med Hylte, Hallstavik, 

Kvarnsveden, Skutskär, Billerud, och Ortviken? Kommer Kina att försöka köpa svenska 

skogsföretag som är i svårigheter? Kina har redan köpt in sig i svensk skogsindustri och 

svarar för ca 20% av vindkraftsinvesteringarna. 

Alla företag skall inte räddas. Företag med obsoleta strategier, struktur och maskiner skall 

lämna arenan för något nytt. 

Ovanstående kommer också att medföra förändringar av företagskulturer och 

affärsmodeller till något som vi inte sett tidigare.  

Finns det inget positivt med Covid-19?  Förhoppningsvis så lär företagen att förflytta sig 

från en kort-siktig till långsiktig kapitalism och att bygga in hållbarhet som en källa för 

resilient strategier och en stärkt konkurrenskraft. Förtagen lär sig förmodligen också att inse 

att man klarar av att göra radikala förändringar som man inte ens vågat tänka tanken om 

tidigare. Detta talar för nya bioekonomiprodukter och det finns en tydlig trend i den 

rörelseriktningen. Jag återkommer till hållbarhetsfrågan och hållbar cirkulär bioekonomi i 

senare avsnitt. 
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Riskhantering i svensk skogsnäring   

Tidningspapper. Jag återkommer till 

mina 25 år på IIASA. Vi gjorde 

regelbundet strategiska analyser av 

skogssektorn i de flesta av världens s.k. 

skogsnationer. I slutet på 90-talet 

konstaterade vi att något händer med 

efterfrågan på tidningspapper i 

Nordamerika och speciellt i USA. Vår 

slutsats var att digitaliseringen och 

andra media hade slagit igenom med 

mindre annonsintäkter och mindre 

läsekretsar och nedgången bedömdes 

att accelerera. Vi såg också att det var 

en liknande trend för tryck- och 

skrivpapper men med en 

tidsförskjutning. Dessa insikter 

medförde bl.a. att vi började agitera för 

att skogsindustrin måste vara mer 

innovativ och skapa helt nya produkter 

baserade på cellulosafibern. Och det var 

också då vi började på IIASA att arbeta 

med utvecklingen av bioekonomin i skogssektorn som ersättning för förlorade fiber i 

konventionella industriprodukter, vilket jag återkommer till i ett senare avsnitt. 

Vad gjorde man i Sverige rörande utvecklingen av efterfrågan på tidningspapper? 

Tidningspapper har varit en av de mest lönsamma produkterna för svensk skogsindustri. 

Anders Luthbom publicerade förra året en fantastisk bok om tidningspapprets historia 

Press stopp? Det svenska tidningspapprets historia. Han behandlar bl.a. 

efterfrågeutvecklingen. Boston Consulting Group (BCG) var involverad i svensk 

skogsnäring i slutet av 90-talet och larmade för efterfrågeutvecklingen av tidningspapper 

med en rejäl nedgång redan inom en femårsperiod. Samtidigt anlitade den svenska 

branschen konsulterna Jakko Pöyry (JP) och RISI som visade på fortsatt kraftig 

efterfrågetillväxt till 2015. Till pjäsen hör att alla konsulterna missade den verkligt stora 

brytpunkten i efterfrågan. BCG med nio år och de andra två såg inte någon brytpunkt 

överhuvudtaget. Det allvarliga, som Luthbom säger, är att de två senare prognoserna 

passade bäst om hur man tänkte i branschen i början på 2000-talet och därför investerade 

man i ny tidningspapperskapacitet. Den förödande brytpunkten i efterfrågan kom 2009 och 

vi har sedan dess tappat en kapacitet och en produktion på 1,5 miljon ton av 

tidningspapper i Sverige i form av nedlagda och ombyggda maskiner.  

Svensk skogsindustri utförde inte någon riskanalys, trots att ett av världens mest 

renommerade analysföretag gick ut med tuffa varningar om efterfrågeutvecklingen på 

tidningspapper som man negligerade. I stället valde man att följa en prognos med stark 

efterfrågetillväxt som stödde det ’man ville höra’ i branschen, vilket är ett exempel på 

naiviteten i näringens riskanalys. 

Skogsbränder. Vi hade den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014. Direkt efter 

branden tillsatte alliansregeringen en utredning om att utreda släckningsinsatsen och 

lämna förslag på åtgärder för att stärka samhällets beredskap i allvarliga kriser som denna. 

Generaldirektör Aud Sjökvist var utredare. Men vi hade regeringsskifte på hösten och tidig 

https://www.bcg.com/
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februari 2015 fick utredningen ett tilläggsdirektiv att utredningen skulle avslutas i slutet av 

månaden. I stället lät regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

överta ansvaret. Det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen lät myndigheten som hade 

det yttersta ansvaret för branden och dess utveckling utvärdera sina egna 

tillkortakommanden. Ett av MSB:s huvudförslag var att fortsätta med tre nya utredningar.  

Utredaren Sjökvist lyckades att få till en slutrapport trots att uppdraget blev abrupt 

rumphugget. Här följer några citat från utredningen. ’Brister i form av förberedande åtgärder 

i form av risk-och sårbarhetsanalyser samt krishanteringsförmåga’. ’Avsaknad av 

riskbedömning i samband med brandens inledande skede’. ’Det saknades grundläggande 

kunskap om skogsbränder hos en del aktörer’. ’Svårigheter att kommunicera och ge en 

samlad lägesbild under insatsernas inledande dygn’. ’ Normala ledningsmodeller fungerar 

inte i dessa sammanhang’. ’Många av aktörerna avvaktade med åtgärder tills det blev 

tydligt att skogsbranden var en extraordinär händelse’. Det senare är en dödssynd i 

samband med skogsbränder då snabbheten är helt avgörande om man skall lyckas få 

kontroll på branden. Men det är också i mycket bilden av svensk krishantering. 

Sjökvist har senare varit aktiv i debatten om skogsbränder och kritiserat skogsnäringen 

som orsakade branden i Västmanland via en skogsmaskin. Hon baserade sig i detta på 

författaren Sven Olov Karlsson som skrev boken Brandvakten (2017). Det är en utmärkt 

bok. Karlsson lever i brandområdet och fick fly hus och hem med familjen. Karlsson drar 

slutsatsen att det är inte bara skogsmaskinerna som är en riskfaktor utan hur vi bedriver 

skogsbruk och brist på förebyggande åtgärder i skogsbruket. Han gör bl.a. jämförelser med 

Finland som är mycket mer på alerten vad gäller förebyggande åtgärder. 

Så var det dags igen 2018. Nu brann skogen i Dalarna och Hälsingland med svårigheter att 

få kontroll på branden. Även denna gång tillsattes en officiell utredning efter branden. 

Släckningsarbetet gick någorlunda enligt utvärderingen men många av de slutsatser och 

förslag på åtgärder som utredningsmannen presenterade var exakt de samma som Sjökvist 

presenterade fyra år tidigare. Ingenting hade hänt vad gäller dessa åtgärder. Sjökvist var 

flitig i debatten och en av hennes mildare kommentarer var ’Finns ingen ursäkt’. Efter 

bränderna 2018 skrev Stefan de Vylders boken Det brinner…: Rapport från en hotad by 

(2019) som var en ganska skoningslös kritik av struktur, resurser, samordning, mandat, etc. 

i beredskapen. Slutsatsen kan bara bli att man nonchalerat riskerna och inte tagit vara på 

tidigare erfarenheter både i samhället och skogsnäringen. 

Debatten 2018 var ganska intensiv om skogsnäringens roll vad gäller skogsbränderna. 

Näringen var ovanligt tondöv i detta sammanhang. ’Vi har inte en enda skogsbrand i år 

som orsakats av någon skogsmaskin (vilket bevisligen var fel)’. ’Skogsbruksmetoderna har 

ingenting att göra med årets bränder. När det är så här varmt och torrt då brinner allting 

(vilket bevisligen också var fel)’.  

Så näringen visade sig okänslig för risk av 

skogsbränder när vi befinner oss i en klimatförändring 

som kommer att medföra än varmare och torrare 

sommarklimat.  

Klimatförändringarna. Vi står inför ett akut hot vad 

gäller klimatförändringarna. IPCC och forskarvärlden 

pekar på behovet av drastiska åtgärder krävs fram till 

2030. Klimatförändringarna leder till nya risker i 

skogsbruket såsom torkskador, ökande skogsbränder, utbredning av nya och gamla 

skadegörare, ökade stormskador för att nämna några. Skogsnäringen har länge diskuterat 

https://www.msb.se/en/
https://www.ipcc.ch/
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klimatförändringarna men inte gjort något konkret. Det var därför glädjande att 

Skogsstyrelsen i januari 2020 presenterade rapporten Klimatanpassning av skogen och 

skogsbruket som bygger på en sårbarhetsanalys. Man säger i tillhörande pressrelease 

’Klimatförändringarna kan leda till flera miljarder i förluster årligen fram till 2050 om 

skogsbruket inte anpassar sig’. Man lämnar i rapporten ett stort antal konkreta förslag på 

anpassningsåtgärder för beaktande. Dessutom skall Skogsstyrelsen regelbundet följa upp 

och kommunicera arbetet med klimatanpassning till regeringskansliet. Detta är inte 

tillräckligt ur en riskanalyssynpunkt. De föreslagna åtgärderna bygger på att 

klimatförändringarna och dess skadeeffekter är linjära. Så är icke fallet. 

Klimatförändringarna och dess effekter i skogen är icke linjära och fulla av så kallade 

’tipping points’, när vissa gränsvärden passeras kantrar systemen. De olika delsystemen av 

skogsekosystemet har olika och specifika ’tipping points’ vad gäller klimatet och vi vet inte 

när och hur dessa kommer. Likaledes har biodiversiteten ’tipping points’ vid utarmning av 

ekosystemen. 

I dylika situationer räcker det inte med rekommendationer och bevakning utan det krävs en 

konkret och aggressiv riskhantering. Var vi förberedda för den pågående härjningen av 

granbarkborre som är som en pandemi och håller på att utvecklas till en katastrof? Vi har ju 

länge följt utvecklingen på kontinenten så vi var varnade. Återigen visar vi på en 

avvaktande hållning och hoppas att problemen inte kommer att drabba oss i svensk 

skogsnäring och att problemen skall försvinna av sig själv. 

Kolet och skogsnäringen. När vi diskuterar klimatförändringarna så kommer man osökt in 

på frågan om skogsnäringen och kollagringen. Innan jag går vidare vill jag slå fast. JA, 

skogen är viktig i frågan om framtida klimatförändringar och minskande emissioner till 

atmosfären men frågan måste behandlas rätt. Forskare, skogsnäring och politiker 

framhåller skogens stora klimatnytta genom att växande skog binder koldioxid, att 

koldioxiden lagras i skogsindustriella produkter och reducerade utsläpp när skogens 

produkter ersätter fossila produkter (den s.k. substitutionseffekten). Mot denna bakgrund 

ropar dessa aktörer på ökad skogsproduktion och ökade avverkningar. ’Skogen räddar 

klimatet’. Men frågan är mer komplex än så. 

De glada hejaropen är grundade på förenklade modellberäkningar. Studier i fält i Europa 

visar att de mest avgörande faktorerna för kollagring i ekosystemen är inte beaktade i 

dagens beräkningsmodeller. Kollagringen i ekosystemen är en komplex process och vi har 

visat på att osäkerheten kan vara 50-100% på ekosystemnivå [e.g. Lieberman et al., 

Accounting for Climate Change (2007)]. Magnus Nilsson har visat att för de länder som är 

med i EU:s utsläppshandel, vilken är en sluten ’utsläppsbubbla’, finns egentligen inte någon 

substitutionseffekt längre. 

Trots detta pumpar skogsnäringen ut budskapet ’öka skogsproduktionen, ta bort 

skogsbrukets begränsningar och öka avverkningarna då räddar vi klimatet’. Detta är 

störande då man inte beaktar hur man sköter den skog vi redan har idag och dess inverkan 

på kolbalansen. Det har gjorts ett antal analyser, bl.a. av SLU, som visar trade-offs mellan 

olika avverkningsalternativ och skogssänkans utveckling. Det vore lämpligt, om man nu 

månar om skogens klimatnytta, att omsätta de avverkningsalternativ direkt som ger hög 

och snabb klimatnytta istället för att ropa på expansion av skogsproduktion och ökad 

avverkning som kan bli ett dyrt och tveksamt alternativ. Vid slutavverkningar lämnas ca 

40% av avverkad biomassa på hygget och denna ruttnar ned och orsakar betydande 

koldioxidemissioner till atmosfären och dessa emissioner är oftast inte medtagna i dagens 

beräkningar av aktörerna inom ’skogen räddar klimatet’. Nu säger aktörerna att ’vi kommer 

att använda hyggesavfallet för att producera biobränslen’. De volymer hyggesavfall man 
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talar om är enorma (och är inte realistiska i ett ekonomiskt perspektiv) och det kommer 

därmed också att kräva enorm skogsgödsling för att undvika tillväxtnedsättningar. En 

omfattning som inte kommer att vara acceptabel av miljö- och kostnadsskäl och därmed får 

man räkna med betydande tillväxtnedsättningar (såvida man inte nyttjar fossilfri gödsel via 

recirkulerad kväve från luft och recirkulerad fosfor). I en debattartikel i SvD, juni 11 

argumenterar ett antal debattörer att biobränslen inte är klimatneutrala på kort- och 

medellång sikt, ’Myt om skogsbränsle leder 

klimatarbetet fel’.  

Albedo, växtlighetens reflektion av solljus från 

jordens yta påverkar jordens energibalans och 

därmed uppvärmningen. Skogsskötseln har 

stor påverkan på markytan och därmed 

reflektionen och uppvärmningen. Man kan 

således påverka skogens albedo genom 

skogsskötseln (bl.a. med en större 

lövinblandning) och dessa aspekter är inte 

heller beaktade i dagens ’skogen räddar 

klimatet’. 

Skogsnäringen hävdar att den ovan 

diskuterade substitutionseffekten genom att trä 

ersätter fossila produkter är ett centralt 

argument för ’ny och mer skogsproduktion och 

ökade avverkningar’. Den största 

substitutionseffekten får man vid byggnation 

men de substitutionsstudier som utförts visar 

på en enorm spridning i resultaten, upp till fyra 

ggr. 

Nyligen presenterade Mark Harmon studien Have product substitution carbon benefits 

been overestimated? A sensitivity analysis of key assumptions (2019). Harmon hävdar, 

baserat på sina analyser, att tidigare analyser av substitutionseffekten i byggnader är 

överskattad med 2-100 ggr. 

Den 8:de maj, 2020 skickade 190 amerikanska prominenta klimatexperter och geoforskare 

en appell till sex Committe Chairs i Kongressen och Senaten med en uppmaning att inte 

lagstifta om ökad avverkning för ökad virkeskonsumtion som en klimatåtgärd. De säger ’vi 

har inte några vetenskapliga bevis för att ökade avverkningar för ökad lagring av kol i 

skogsprodukter är en hållbar och naturlig lösning på klimatfrågan’. 

Det är uppenbart att substitutionsfrågan är mer komplicerad än vad den framställs i det 

svenska manifestet ’ny och mer skog för ökad skogsproduktion och ökad avverkning’. 

I Sverige drivs debatten om ökat trähusbyggande som därmed skulle leda till en ökad 

långtidslagring av kol och ökad substitution av fossilt. Men man skall komma ihåg att av 

den avverkade skogen är det endast 23-25 % som blir sågade trävaror och därmed 

långtidslagrar kol. Men kanske hälften av detta försvinner i form av kortlivade sågade 

trävaror (spill, pall, gjutformar, etc.) och har därmed ingen långtidslagring av kol. 

Skogsforum har med hjälp av data från Riksskogstaxeringen analyserat gallringarna i 

svenskt skogsbruk. Man visar på att mellan 1986 och 2015 har uttaget i förstagallring ökat 

med 77% i genomsnitt för landet och för senare gallring har uttaget ökat med 58% i 

https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=2&t=36323&view=print
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genomsnitt för landet. Skogsforum drar slutsatsen att gallringsuttaget är upp till 50% för 

stort än vad det borde vara för optimal skogsproduktion enligt handboken. Man säger 

vidare att dagens slutavverkningsskog skulle kunna innehålla 40% mer virkesvolym än vad 

den gör om man inte överavverkar i gallringarna. 

Här tappar man stora mängder i kolsänkepotentialen men också stora mängder virke till 

industriförsörjningen. Dessutom bidrar det till en försämrad lönsamhet hos skogsägaren 

som redan har en ansträngd lönsamhet. Rotnettot har halverats i reala termer sedan 1975. 

Nu är det inte bara gallringarna som inte 

följer skötselhandboken utan även 

slutavverkningarna. Här i Bergslagen är 

skogsfolk upprörda över att 

bolagsskogsbruket går in och slutavverkar i 

växtliga bestånd redan vid 60-årsåldern. I 

bestånd där medeltillväxten kulminerar 

mellan 80-100 år. Detta virus har också 

spritt sig till skogsägarrörelsen. 

Virkesköpande organisationer uppmanar 

skogsägarna ’att avverka sin skog inom 10 

år efter den uppnått lägsta tillåtna slutavverknings ålder’ (t.ex. Vidanytt #2/2020). Motivet 

som anges är ’stor risk för skador och ekonomiska förluster i äldre produktionsskog’. Finns 

det inga risker med att anlägga ny skog med klimatförändringar?  Riskerna kvarstår ju i 

nästa skogsgeneration. Ett av skogsägarrörelsens företag har kört med samma taktik och 

varnat för stor risk för skador i slutavverkningsmogen skog och hävdar att det är bättre att 

avverka den skogen och öka skogsägarnas insatskapital i företaget som ger en avkastning 

på 10-15% ’till en i det närmaste obefintlig risk’. Då gör man snedvridna riskanalyser.   

Motiverar risken att man flyttar slutavverkning från äldre bestånd till medelålders bestånd ur 

hållbarhetssynpunkt? Det är kontraproduktivt från en kollagringssynpunkt.  

Riksskogstaxeringen har välvilligt ställt data till förfogande som visar utvecklingen av 

slutavverkningsåldern över tiden från 1983 till 2017. I genomsnitt för landet har 

slutavverkningsåldern sjunkit med ca 15 år sedan finanskrisen 2008 (kraftigast sänkning är 

i norra Norrland med ca 25 år, södra Norrland 15 år, Svealand och Götaland med ca 10 år). 

Från en kollagringssynpunkt och klimatsynpunkt så bör inte bestånden slutavverkas förrän 

medeltillväxten kulminerar. Nedgången i slutavverkningsåldrar är betydande och det 

fortsätter baserat på intensiteten i skandalropen om denna trend 2018 och 2019. Det finns 

förmodligen ett samband mellan överuttag i gallringar och för tidiga slutavverkningar. Hela 

hanteringen reducerar skogssänkans potential och potentialen för virkesflödet till industrin 

och reducerar skogsägarens lönsamhet på sikt.  

Ett av huvudargumenten från näringen för att krypa ner i slutavverkningsåldrar är att den 

nya generationen av förädlat plantmaterial har ca 20% högre tillväxt än nuvarande skog. 

ATL publicerade april 26, 2020 en artikel om ett försök på SCA med koordinatsatta plantor, 

som visar att vid röjningstillfället finns det bara kvar 60% av de förädlade plantorna och 

resten är självföryngringsplantor utan förädlingsvinster. Därmed faller en stor del av detta 

argument bort vad gäller slutavverkningsåldern.  

Ett vanligt argument från ’skogen räddar klimatet’ är att vi inte utnyttjar skogens tillväxt och 

därmed bygger upp kollagringen i skogen, vilket är helt riktigt. Men man glömmer bort att 

säga att en stor del av denna upplagrade tillväxt inte sker i produktionsskogen utan i de 

områden som är avsatta för att vara skyddade av någon anledning. Vi har ytterst 
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begränsad information om den frivilligt avsatta skogen men baserat på 

Riksskogstaxeringens senaste statistik så skulle förhållandet för förrådsuppbyggnaden 

kunna vara 2/3 för all skyddad skog och 1/3 för produktionsskogen. 

Det är uppenbart att det behöver göras 

riskanalyser av dagens hantering vad gäller 

gallringar, slutavverkningar och 

skötselalternativen i existerande skog med 

hänsyn till skogssänkan, virkesflödet till industrin 

och skogsägarnas ekonomi. Detta är angelägnare 

än att enbart ropa på ny och mer skogsproduktion 

som man inte vet vad den kommer att kosta. 

Skötsel enligt handboken kommer att ge direkt 

effekt mycket snabbare. 

Det är uppenbart att debatten om hela substitutionsfrågan samt hanteringen av 

kollagringen i skogsekosystemen sker på en svajig grund. Formas bör få i uppdrag att 

genomföra en oberoende analys av hela kolfrågan. Den nuvarande debatten leder enbart 

till en sak, nämligen att alla observatörer är djupt förbryllade.   

Skogsnäringen skulle således kunna göra mycket mer för kollagringen och klimatet än vad 

som görs idag om man ville. Därför är det ganska tydligt att näringens och politikens rop på 

mer virke och större avverkningar har inte så mycket att göra med oron över 

klimatutvecklingen utan mer av att säkra virkesflödet till industrin. 

Så skogsnäringen har flera kriser man måste hantera samtidigt: Covid-19, klimatkrisen och 

vi har förmodligen en biodiversitetskris också (jag återkommer till detta senare). Alla har 

samma gemensamma ursprung, nämligen utarmning av naturresurserna. Men lösningarna 

för de olika kriserna kräver olika psykologi, så det finns inte någon gemensam lösning. 

Det är uppenbart att verkligheten är annorlunda vad gäller skogen och klimatet än enkla 

manifest såsom ’ny och mer skogsproduktion och mer avverkningar räddar klimatet’. Man 

lyckas kanske lura skjortan av politikerna om detta i nuläget men risken är stor att man står 

med rumpan bar lite längre ned längs vägen.  

Vi svenskar har försökt utbilda resten av världen under decennier att vi är unika utan att 

lyckas. Nu vet vi vad det unika är, vi saknar riskinstinkten. 

Jag har tidigare föreslagit i Altinget att det Nationella Skogsprogrammet snarast bör sätta 

upp en arbetsgrupp/aktivitet där man analyserar åtgärder som måste vidtas så näringen tar 

sig stärkt ur krisen och för att möta en ny framtid. Därutöver bör skogsnäringen snarast 

etablera relevanta integrerade riskanalyser inom näringen av de tre samtidiga kriserna 

COVID-19, klimatet och biodiversiteten (och andra potentiella kriser), förmodligen som ett 

center på SLU.  

Hållbar cirkulär bioekonomi 

Som tidigare nämnts var efterfrågeutvecklingen i slutet på 90-talet i USA för tidningspapper 

och tryck-och skrivpapper en varningsflagga för oss på IIASA och vi insåg att det kommer 

att leda till stora strukturförändringar. Samtidigt pågick kampen om vad skogen skulle 

användas till och hållbarhetskraven ökade. Dessutom fortsatte trenden med kraftigt 

reducerade rotnetton i reala termer för skogsägarna. Vi drog då slutsatsen att 

skogsindustrin måste bli mer innovativ och utveckla nya bioprodukter med högre 

förädlingsvärden. 

https://www.altinget.se/
https://www.slu.se/
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Det var egentligen inget nytt och revolutionerande med dessa tankegångar. De hade redan 

väckts på 1940-talet. Egon Glesinger presenterade sitt stora verk redan 1949 om The 

Coming Age of Wood. Glesinger argumenterade för och demonstrerade möjligheterna till 

att producera kemikalier, syntetiska material, djurföda, mat, näringsämnen, plaster och 

kompositer från cellulosafibern. Han hade ett gott öga till ligninet som han trodde hade 

goda möjligheter att kunna utnyttjas för produktion av helt nya produkter. Glesinger var en 

wood scientist som kom från en judisk familj och föddes i det gamla Habsburgska 

Österrike-Ungern (i en del som idag tillhör Tjeckien). Han blev senare den första general-

sekreteraren av Timber Committe i Geneve som hade som uppgift att bygga upp 

skogssektorerna i Europa efter kriget och han var den som fick skogen in i FAO:s 

organisation och agenda. Han var nära vän och rådgivare till Gunnar Myrdal. 

Glesinger hämtade förmodligen, ironiskt nog, idéer från nazisterna som försökte att utnyttja 

ved för att producera olika produkter man behövde under kriget, inte minst bränsle. Han 

hade redan 1942 skrivit boken Nazis In The Woodpile. Hitler’s Plot For Essential Raw 

Material. Som kuriosa kan nämnas att det idag världens mest avancerade företag rörande 

cellulosafiber och textiler, det österrikiska Lenzing, konfiskerades av nazisterna under 

kriget. De byggde ett enkelt träbaserat bioraffinaderi och producerade kemikalier, bränslen, 

textiler och mat. Den mest kända matprodukten var Lenzingwurst. 

Allt detta gav oss insikten på IIASA att nya produkter baserade på cellulosafibern skulle 

kunna bidra att hantera alla de tre tidigare diskuterade negativa trenderna: strukturfrågorna 

i industrin, kampen om vad skogen skall användas till och ökade hållbarhetskrav samt 

förbättrad lönsamhet. Problemsituationen är oförändrad 2020. 

Sammantaget ledde detta till min syn på utvecklingen av skogliga bioprodukter som jag haft 

med mig under de senaste 20 åren. 

- Hela värdekedjan för dessa nya produkter måste vara hållbar och konkurrenskraftig 

- Varje fiber skall utnyttjas maximalt effektivt för värdeproduktion och därmed minska 

användningen av naturresurser  

- De nya produkterna måste skapa nya nyttor för konsumenterna 

- Det är produktens värdeökning som är det centrala och inte ökade 

volymsanvändning av fiber 

- Intensifierat innovationsarbete i branschen i samarbete med andra branscher är ett 

måste 

- Att det förmodligen är frågan om att sälja ’molekyler’ istället för fiber. 

Denna syn på bioekonomi avviker från hur man ser på bioekonomin i den svenska 

skogsnäringen och bland politiker. Där har den grundläggande tanken varit att om vi 

ersätter andra ändliga material med ’bio’ så har vi en bioekonomi och därefter hänger man 

på ’bio’ på den gamla ekonomin. Slogan är ’allt som kan göras av olja kan göras av trä’. 

Det är förmodligen så men det är få produkter vi kan producera med lönsamhet och ändå 

färre med höga förädlingsvärden. För att vara en uthållig ’bioprodukt’ måste den vara 

ekonomiskt och funktionsmässigt konkurrenskraftig mot de produkter vi byter ut. De måste 

ha högre kvalitet och ha bättre hållbarhet än konkurrerande produkter. Bioekonomi är inte 

gårdagens ekonomi med prefixet ’bio’. Det är en ny ekonomi.  Den svenska grundtanken i 

näringen är fortfarande en volymsorienterad ansats istället för en kvalitetsansats som 

genererar höga förädlingsvärden. 

Efter att jag lämnade ledningen för IIASA var jag engagerad som oberoende rådgivare för 

att försöka transformera skogsnäringarna i Kanada och USA mot bioekonomin under en 5-

årsperiod. Vi utvecklade olika möjliga transformation paths för de olika segmenten av 

https://www.unece.org/leginstr/timber.html
http://www.fao.org/home/en/
https://www.lenzing.com/lenzing-group
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näringen som innehöll alla de konventionella produkterna som finns i den svenska debatten 

såsom flytande bränslen, trähusbyggande, textilier osv. Men vi lade också ned extra krut på 

sjukvårdsprodukter (sjukvården är världens största marknad och den är stabil), kolfiber från 

lignin, kompositer med andra material, kemikalier, grafen och 3D-printing. Men det gick inte 

att få engagemang från näringarna i Nordamerika för denna typ av produkter. De låg 

utanför deras komfortzon, man skulle vara tvungen att engagera partners från andra 

näringar, man kunde inte marknaderna, etc. Så ingenting hände inom dessa områden. 

Det är därför glädjande att se att ett flertal av de svenska företagen har producerat 

sjukvårdsprodukter och kemikalier under Coronakrisen. Därför kan kanske krisen driva på 

utvecklingen i den här riktningen. Det finns andra mycket glädjande utvecklingar under 

våren som inte drivits av Coranakrisen. SvD Affärsbragd 2020 gick till företaget Cellink som 

tillverkar ett biobläck för 3D-printing av mänsklig vävnad. Biobläcket produceras av extrakt 

från alger och cellulosa. De ekonomiska marginalerna på biobläcket är 70-80%. Stora Enso 

har inlett samarbete med tyska Cordenka som tillverkar viskosfiber för tillverkning av 

träbaserade kolfiberprekursorer som kan förstärka kompositmaterial för industriella 

användningsområden. Kolfibern är producerad av lignin och cellulosa. 

Det händer väldigt mycket i utvecklingen av nya bioprodukter i svensk skogsindustri. 

Skogsindustrierna publicerar ett alldeles utmärkt magasin som heter Forum för Bioekonomi 

(prenumerera på det!) som ger en god bild över utvecklingen. Om jag tar #1/2020 som 

exempel så presenteras bl.a. följande: fettavvisande papper för livsmedelsförpackningar, 

transparenta papper för livsmedel, fett - och fuktskydd i kartong, grafen för energilagring, 

pappersbatterier, elektro-kemisk lagring av energi, återvinning av pappershanddukar, och 

återvinning av textilier. Utmärkande för dessa nya produkter är att de är fibersnåla, kommer 

till stor del från industrins sidoströmmar (som har stora utvecklingspotentialer), utnyttjar 

sockerarter från andra delar av växtriket, nya typer av återvinning. Det är således inte 

frågan om någon efterfrågan på nya omfattande fibermängder. EFI (2020) har kommit till 

en liknande slutsats vad gäller bioprodukter och säger ’utvecklingen av den hållbara 

bioekonomin betyder inte nödvändigtvis någon stor nettoökning i virkeskonsumtionen’.   

Så mycket av det jag efterlyste under min Nordamerikatid är på gång. 

Så hur kan jag säga att skogsnäringen och politikerna använder sig av en felaktig syn på 

bioekonomin när det händer så mycket positivt? Anledningen är att näringen talar med 

tudelad tunga och jag skall försöka illustrera detta i det följande.  

Under resans gång under de senaste 20 åren har konceptet bioekonomi vidareutvecklats 

och det nu vedertagna konceptet är ’hållbar cirkulär bioekonomi’. Jag kommer att behandla 

’hållbarhet’ i ett senare avsnitt och tar här upp delen ’cirkulär bioekonomi’.  

Den cirkulära ekonomin är en vidareutveckling av teorierna om industriell ekologi och 

’vagga till vagga’ teorin (cradle-to-cradle). Bland kraven på den cirkulära bioekonomin är 

följande de viktigaste komponenterna: 

- Den cirkulära bioekonomin kan ses som en verktygslåda för att uppnå ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet 

- Den cirkulära bioekonomin är en politisk omorientering och ett fundamentalt nytt sätt 

för strategiskt tänkande 

- Den cirkulära bioekonomin är integration inom politik och industriproduktion 

- Den cirkulära bioekonomin är ett skifte i tänkandet om tillväxt och utveckling, om 

produktion och konsumtion 

- Den cirkulära bioekonomin är smartare konsumtion 

https://www.cellink.com/
https://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2020/EFI_K2A_01_2020a.pdf
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- Den cirkulära bioekonomin är att minska användandet av resurser i produktionen 

- Den cirkulära bioekonomin är att ha smartare produktion och produkter som 

använder mindre råvaror 

- Den cirkulära bioekonomin är att återvinna och återanvända mer 

- Den cirkulära ekonomin är att skapa värde genom resurser som faller ut ur en 

process och blir inflöden i en annan process (cascading) 

- Den cirkulära bioekonomin är innovationsintensiv. 

Det är således frågan om en ny ekonomi. Skogsnäringens lobbyorganisation 

Skogsindustrierna har helt riktigt och framgångsrikt drivit en kampanj under många år för 

en intensifierad cirkulär bioekonomi. Man har också fått det politiska systemet med sig. 

Men kampanjen haltar och jag skall ta en debattartikel i Altinget (maj 12, 2020) av 

ordföranden i Skogsindustrierna Henrik Sjölund och dess Vd Carina Håkansson som ett 

exempel. Författarna argumenterar att den cirkulära ekonomin bör leda återhämtningen 

efter Coronakrisen, vilket jag anser 

är helt riktigt. Men jag observerar 

att man konsekvent utelämnat 

’hållbar’ i begreppet ’hållbar cirkulär 

ekonomi’ i artikeln. Man lyfter fram 

frågorna om en nationell strategi för 

bioekonomi, satsningar på gröna 

investeringar, intensifierat arbete 

om biobaserat i EU-arbetet och 

fortsatt arbete för utvecklingen av 

EU:s inre marknad. Alla förslagen 

är rimliga ur min synvinkel.  

Men sedan villkorar man denna utveckling med att säga för att klara detta behöver vi ökad 

tillgång till biomassa. ’Vi ser fram emot gedigna och genomtänkta förslag från den 

pågående Skogsutredningen som gör det möjligt att bruka skogen mer, inte mindre.’ Då 

bryter man mot grundprinciperna i den cirkulära bioekonomin om ’minskad resursåtgång i 

produktionen’ och ’smartare produktion och produkter som använder mindre råvaror’. Man 

lämnar då den cirkulära bioekonomin som man kampanjar för och är tillbaka i gårdagens 

ekonomi. Det är precis som om man inte tror på vad man kampanjar för och alla de goda 

genombrott som industrin har gjort (se ovan) mot en hållbar cirkulär ekonomi. 

Man vänder sig med artikeln naturligtvis till politiker och regeringar. Skall man vara petig så 

är det industrin själv som måste göra ’satsningarna på gröna investeringar’ och inte staten. 

Ja, staten är senfärdig med en ’nationell strategi för bioekonomi’ men det är inget som 

hindrar näringen att ta första steget i utvecklingen av en dylik strategi. Ropet på intensifierat 

EU-arbete om bioekonomi och utvecklingen av den inre marknaden är viktiga men 

tveeggade om man ser det ur perspektivet av tidigare svenskt agerande i EU. Jag har i 

tidigare artiklar visat på att Sverige och svensk skogsnäring har varit ’motvalls kärringar’ 

inom EU under många år, oberoende av färg på regering, och i princip sagt nej till allt som 

föreslagits från EU. Detta har reflekterats starkt i svensk media under de senaste veckorna 

och månaderna. Se t.ex. ledaren i DN (maj 10) ’Sverige liknar en liten hund med en stor 

hunds svansföring’, SvD (maj 30) ’Regeringen vet inte vad den vill med EU’, Expressen 

(jan 4) ’Efter 25 år i EU borde vi ta foten från bromsen’, Expressen maj 1 ’Sverige kan inte 

bygga sin EU-politik på fördomar’, Expressen (maj 29) ’Löfven skadar Sverige med sin 

klantiga taktik’ och Expressen på Twitter (maj 31) ’Hur man förlorar en debatt och gör sig 

ovänner – finansministern intervjuad i Le Monde’. Vi har haft en kameral hållning. Andra 

säger att Sverige och skogsnäringen har en djupt schizofren inställning till frågan om EU 
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och skogspolitik. Man vill till varje pris hålla fast vid att ’skogspolitik är ett nationellt 

politikområde’. Man bortser ifrån att EU fattar en lång räcka av beslut (t.ex. klimat, jordbruk, 

miljö, handel, transporter, energi, utvecklingsfrågor, etc.) som alla påverkar skogen och 

skogspolitiken i Sverige. Är det då inte bättre med en sammanhållen skogspolitik som man 

har bättre kontroll av och kan argumentera sammanhängande över? Jag tror att man får 

vänja sig vid att det inte kommer att gå att hålla EU borta från skogspolitiken. Katarina 

Barrling skriver på SVD:s ledarsida, maj 21 ’I Sverige tycker man det Sverige gör är bäst 

för att det är – bäst. Svenskar anser sig sålunda vara bäst, inte för att de är nationalister, 

utan för att det helt enkelt konstaterar faktum’.  

Vi vill ju att den inre marknaden utvecklas och att vi är en väsentlig del av denna, vilket är 

ett måste för svensk ekonomi och inte minst skogsindustrin. Då kan vi ju inte agera som 

bromskloss utan måste vara en aktiv del av denna utveckling. Beteendet gäller också 

skogsnäringen – sådan husse sådan hund. Vi vill ha alla fördelar av den inre marknaden 

men Gud bevare oss från att EU har krav på hållbarhet av och har synpunkter på hur vi 

sköter skogen. Det kan vi bäst själv. Varje nummer av tidningar från skogsföretag eller 

skogliga lobbyorganisationer skäller alltid någonstans på EU. Det är stor risk att Sverige 

och svensk skogsnäring kommer att bli marginaliserade i EU om nuvarande beteende 

fortsätter. 

I internationell samverkan om EU måste man svälja alla delar av medlemskapet i EU och 

inte bara de delar som passar oss och man måste agera smart. 

Sverige och skogsnäringen måste utveckla nya konstruktiva strategier om hur vi skall bidra 

till EU för att få ett bättre Europa, Sverige och en starkare svensk skogsnäring. 

För att knyta ihop säcken, jag hävdade tidigare att bioekonomin var central för 

skogsnäringen att ta sig ur Coronakrisen. Näringen är av samma uppfattning (Sjölund och 

Håkansson). Stockholms Handelskammare har initierat en Omstartskommission för att ta 

oss ur krisen med ett antal kunniga individer under Klas Eklunds ordförandeskap. Man 

hade ett webinar maj 28, 2020 där samtliga företagsrepresentanter (ingen från skogen) såg 

digitaliseringen och hållbarhet som de viktigaste drivkrafterna för omstarten av Sverige.  

Slutsatsen är således att skogsnäringen måste ta ett kvantumsprång med innovationer i 

utvecklingen av ’hållbar cirkulär bioekonomi’ i dess rätta mening och allt det innebär 

integrerad med utvecklingen av digitaliseringen och AI för att komma stärkt ur Covid-19 

krisen.  

Jag återkommer till ’hållbarheten’ i ett senare avsnitt.  

’Mycket vill ha mer, fan vill ha fler, och helvetet blir aldrig fullt’ 

Det är möjligt att ropet på mer virke till industrin kan illustreras med rubricerat ordspråk. 

Future Forests [Räcker skogen till? (2019)] har kvantifierat vad skallen kan tänkas betyda 

kvantitativt. Dagens avverkning är ca 95 miljoner m3sk och FF:s prognos på efterfrågan är 

140 miljoner m3sk år 2050. Det är en ökning i virkesutbudet på nästan 50%. Jag tror inte på 

detta. Vi opererar på en internationell marknad och sådana lyft klarar man enbart om man 

är prisledare i virkesproduktion, vilket vi är långt ifrån.  

Det är också intressant att se att samtidigt som ropen skallar om ’mer virke’ från näringen’ 

så uttalar sig enskilda företag, t.ex. Stora Enso, och säger ’vi ser f.n. ingen brist på råvara 

för en betydande expansion’.   

Jag har visat på att ropen om mer ny skog och ökade avverkningar för ’att rädda klimatet’ 

är egentligen en fråga om ökad virkesförsörjning till industrin och ökad avsättning av 

https://www.chamber.se/nyheter/omstartskommissionen.htm
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volymer för markägarna. Jag har visat på att skogsnäringens kampanj för en växande 

bioekonomi ställer som villkor att man får tillgång till mer biomassa trots att detta bryter mot 

principerna för ’hållbar cirkulär ekonomi’ som man propagerar för och att mycket av den 

pågående utvecklingen av den värdeskapande cirkulära bioekonomin inte behöver ökad 

virkestillförsel då den bygger på utnyttjande av sidoflöden i processerna, ökad återvinning 

och ökad återanvändning och ökad grad av kaskadproduktion. Skogsstyrelsens nyligen 

publicerade samverkansrapport om ökad skogsproduktion var ensidigt inriktad på 

virkesförsörjning till industrin, vilket jag kritiserat i annat sammanhang (Altinget, februari, 

2020). Inte något av skallen gör någon analys av ekonomin av och av industrins 

betalningsförmåga för denna ökade virkesproduktion. Skogsägarna kommer inte att 

producera det efterfrågade virket om man inte får rejält betalt. 

Det är ingen som egentligen utmanat skallet på mer virke. Det finns en dynamik över tiden 

vad gäller in-och utfasning av industriprodukterna på marknaden. 

In-och utfasning av skogsindustriella 

produkter.  Jag har tidigare diskuterat 

marknadsutvecklingen för tidningspapper 

och tryck- och skrivpapper. Det finns en 

nedåtgående trend. Jag bedömer att 

2030 kommer vi inte att ha någon 

produktion av tidningspapper och tryck-

och skrivpapper kvar i Sverige av 

produktionsekonomiska skäl. Idag har vi 

en kapacitet för dessa papperslag på ca 

3.5 miljoner ton, vilket lågt räknat 

motsvarar en virkeskonsumtion av ca 10 

miljoner m3. 

Efterfrågan på cellulosabaserade förpackningsmaterial förväntas växa, framför allt inom 

wellpappmaterial som till stor del är baserad på returfiber. Det andra stora segmentet är 

kartong för förpackningar som förväntas få en svagare positiv utveckling. Men den 

internationella skogsindustrin hävdar att dagens cellulosabaserade förpackningar är 

ineffektiva och arbetar på att effektivisera dessa. D.S. Smith och Mondi (2019) hävdar att 

man kan sänka materialåtgången med 30-35% inom kartongförpackningar inom en snar 

framtid. Stora Enso har utvecklat en ny teknik för framställning av vätskekartong som 

använder 23% mindre råvara. Företaget räknar med att denna teknik inom en snar framtid 

kan användas i de stora segmenten av cellulosabaserade förpackningsmaterial. Summa 

summarum är att vi inte kan förvänta oss någon kraftig ökning i råvaruförbrukningen utan 

kanske tvärtom en minskning för detta segment. 

Marknaden för segmentet hushålls-och hygienpapper förväntas växa men det är en liten 

del av den svenska kapaciteten för pappersproduktion, ca 4%. 

Massaproduktionen totalt har legat stabilt runt 12 miljoner ton under 2000-talet. Marknads- 

eller avsalumassan har ökat under de senaste åren och var 2019 ca 4.8 miljoner ton och 

har inte varit så stor sedan mitten på 1970-talet. Ökningen beror på utökad kapacitet i 

Sverige och ökad efterfrågan i Sydostasien. Efterfrågan kan förväntas öka i Kina men Kina 

köper upp bruk för massaproduktion och recycled massa i hela världen så det är frågan när 

importen från andra länder blir balanserad eller minskar. 

Jag bedömer att man kan säga att trenden i svensk massa- och pappersindustri kommer 

att vara i nischproduktion. Det är där man kan tjäna pengar och inte på volymsbaserad 
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produktion. Därför kan jag inte se något dramatiskt ökat behov av virkesråvara i den 

svenska massa-och pappersindustrin som får en del av sin fiberförsörjning i form av flis 

från sågverken, ca 8% (IRENA, 2019). 

Nya bioprodukter. Som jag försökt illustrera ovan så kommer de nya bioprodukterna med 

stora förädlingsvärden inte att generera något större behov av ytterligare fiber. Det finns 

naturligtvis en stor potential inom området flytande biobränslen. Fossilfritt Sverige räknar 

med att skogsnäringen måste bidra med ytterligare 75 terawattimmar till 2045 med de 

dominerande delarna inom biobränslen och elproduktion. Det motsvarar ca 45% av dagens 

virkesförsörjning till industrin. Det är enorma mängder och man säger att detta kan 

levereras i form av grot. Frågan är om detta kommer att hända. Vi kan inte få fram så stora 

mängder grot utan subventioner och omfattande gödsling. Det är en kostsam råvara som 

förbrukar mycket energi vid produktion och har ett lågt energiinnehåll. Dessutom måste det 

byggas nya bioraffinaderier av stor omfattning. Industrin är inte värst intresserad av detta 

då lönsamheten är för låg eller icke existerande för produktion av flytande biobränslen och 

man vill utnyttja råvaran för produkter med högre förädlingsvärden. Det kommer också att 

påverka skogens kolsänka negativt. Kommer staten att vara villig att bekosta de 

efterfrågade kapaciteterna? Knappast efter Coronakrisen. Personligen anser jag att 

storskalig användning av biobränslen är ytterst tveksam av ekonomiska skäl och klimatskäl. 

I en intervju i DI maj 29,2020 säger Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige att man arbetar 

med en ny biostrategi för att se vilken värdetrappa vi skall satsa på med högre 

vidareförädling och bättre resursutnyttjande. Indirekt tar Axelsson därmed ett steg tillbaka 

från sina tidigare krav på en stor biobränsleproduktion.  

Det talas mycket om att skogen kommer att ta över plastproduktionen genom bioplaster. 

Future Markets Inc (2020) har analyserat den globala marknaden för bioplaster (The Global 

Market for Bioplastics 2020-2030). Den globala konsumtionen av plast är idag ca 360 

miljoner ton och bioplastproduktion är ca 350 000 ton. Efterfrågan på plastprodukter har en 

betydande tillväxt. Den globala ökningen i konsumtion av bioplaster till 2030 beräknas vara 

0.7-1.0 miljoner ton. Plasten har också fysikaliska egenskaper som är svåra att ersätta med 

andra material. Det kommer att ta lång tid innan bioplaster kommer att ha någon inverkan 

på svensk virkestillgång. 

Bristande innovationstryck. Om industrin skulle få tillgång till alla volymer man försöker att 

muta in är risken överhängande att innovationstrycket minskar. Vi kommer att se cirkulära 

bioekonomiprodukter med låga förädlingsvärden, vilket kommer att bli en förlust för bl.a. 

skogsägaren som redan har en ansträngd skogsekonomi. 

De skarpa kraven på 

och motiven för ’mer 

och ny 

skogsproduktion med 

större avverkningar 

och mindre skyddad 

skog’ från näringen 

bidrar starkt till 

polariseringen i den 

skogliga debatten 

avseende 

hållbarheten i svenskt 

skogsbruk.  
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Jag vill understryka att jag har inget emot en ökad skogsproduktion och ökat ’nyttjande’ 

(som är mer än virke) i svenskt skogsbruk men det måste ske på de rätta grunderna och 

premisserna.  

Hållbarheten  

Det är skogsindustrins kunders kunder som bestämmer vad som är hållbara produkter och 

värdekedjor. Det har utförts ett antal studier om skogsnäringens kunders kunders syn på 

hållbarhet de senaste åren (t.ex. OPTICUM, 2020, Jung Relations, 2020). Det är 40-50% 

av slutkonsumenterna i västvärldens marknader som tar hänsyn till hållbarhets- och 

miljöaspekterna i sitt eget beteende. Det är en ändå större andel i tillväxtekonomierna, 60-

70%. Endast drygt 30% av de europeiska konsumenterna anser att europeisk skogsindustri 

opererar hållbart. Nästan 80% anser att europeiska skogsresurserna är inte hållbart skötta. 

Detta medvetande har ökat betydligt de 

senaste åren. Mer än hälften av unga 

vuxna svenskar (18-35 år) anser att de 

kan tänka sig att välja bort företag som 

de inte anser agerar hållbart och ca 80% 

anser att företagen har ansvaret för att 

skapa ett hållbart samhälle. Även om det 

föreligger en del missuppfattningar i 

dessa siffror så är budskapet klart till 

företagen ’om Ni inte är hållbara så 

kommer Ni inte att vara på marknaden 

längre i en snar framtid’. 

Budskapet tycks ha gått hem. Annica Bresky, ny Vd för Stora Enso och Helena 

Helmersson, ny Vd för H&M har båda gått ut med starka deklarationer att hållbarhetsfrågan 

har högsta prioritet. Företag som IKEA, Tetra Pak och Tarkett ligger redan i fronten i 

hållbarhetsarbetet. Andra skogsindustriföretag signalerar att ’marknadskraven är en allt 

viktigare drivkraft i hållbarhetsarbetet’. Som tidigare nämnts, industrin som deltar i 

Stockholms Handelskammares Omstartskommission har unisont uttryckt att hållbarheten är 

en nyckelfaktor för omstarten av svenskt näringsliv efter Coronakrisen.  Allt detta låter 

förhoppningsfullt och låt oss hoppas att dessa ansträngningar inte kvävs av företagens 

interna system. Frågan är naturligtvis vad man menar med hållbarhet. En diskussion jag 

återkommer till. 

Men det finns också andra krafter som kväver färdriktningen mot hållbarhet. Sussi Kvart 

och Sophie Nachemson-Ekwall har båda visat på att bolagslagen är ett hinder för 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet i företagen. Vinstkraven i lagen utgör ett hinder. Enligt 

Dagens Industri tvekar ca 30% av storbolagen i hållbarhetsarbetet pga vinstkravet. 

Nachemson-Ekwall har visat på att den svenska koden för bolagsstyrning, som reviderades 

i början av 2020, lyfter fram vinstintresset och ägarperspektivet. Hon har jämfört koden med 

ett tiotal nyligen reviderade koder i Europa, Australien, USA, Sydafrika, och Vietnam och 

samtliga har synsättet i en riktning bort från ett aktieägarorienterat synsätt till mer av ett 

intresseperspektiv. Man likställer i Sverige aktieägarstyrning med ett fokus på vinst och 

vinstmaximering. Nachemson-Ekwall säger ’det går helt enkelt inte att ursäkta att Sverige 

år 2020 tagit fram en kod som utan vetenskaplig förankring i vare sig i juridiken eller 

företagsekonomin går på tvärs med omvärlden’. Skall vi nå en stark hållbarhet i näringslivet 

måste koden ändras snarast.  

https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2020/01/Gor-om-gor-ratt-Synpunkter-pa-Kollegiets-vinstfokus-i-den-nya-koden-for-bolagsstyrning-2020-1.pdf
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Vad menar vi egentligen med hållbarhet? Svensk skogsnäring och huvuddelen av Sveriges 

politiker menar att vi är världsmästare på hållbarhet i skogen. ’Vi har aldrig haft så mycket 

virke som nu i skogen och för varje träd vi hugger ned planterar vi tre nya’. För att bena ut 

detta måste jag gå tillbaka till Brundtlands Kommission om hållbarhet som till stor del 

formar dagens syn på skogens hållbarhet i näring och politik. Kommissionen ser tre 

oberoende pelare eller cirklar, de ekonomiska-, miljö- och sociala aspekterna, som är 

länkade på ett odefinierat sätt. Den diffusa länken utgör hållbarheten.  

Grundsynen är att man klarar hållbarheten i de tre områdena 

simultant och att mer ekonomisk tillväxt räddar hållbarheten i de 

övriga två områdena. Dessutom förutsätter man att det råder full 

utbytbarhet mellan realkapital och naturkapital samt socialkapitalet. 

Detta har lett till utvecklingen av paradigmen ekomodernism som 

följs av skogsnäringen och det politiska systemet. Med ett sådant 

synsätt får natur och de sociala aspekterna stryka på foten för de 

ekonomiska kraven. Om den ekonomiska cirkeln växer och natur- 

och de sociala aspekterna minskar så är vi fortfarande hållbara om 

den totala kakan av dessa tre områden inte har minskat. I det 

perspektivet är vi kanske världsmästare på hållbarhet i 

skogsbruket. Men det är en Mickey Mouse hållbarhet eller faux-

sustainability som det kallas i litteraturen. 

Därför kan man ifrågasätta hur hållbar dagens skogspolitik egentligen är. En politik som 

lades i början på 1990-talet.   

Men den hållbarhet vi eftersträvar är en annan välkänd bild, nämligen Aladinaskens 

trillingnöt, den starka hållbarheten. I denna hållbarhet utgör natur och miljö samt social 

hållbarhet grunden för den ekonomiska hållbarheten.  

Slutkonsumenterna efterfrågar inte en Mickey Mouse hållbarhet 

utan en verklig och stark hållbarhet’.  Då kan man inte ha full 

utbytbarhet mellan de tre kapitalen och att naturresurserna och 

miljön bara betraktas som en komponent av den totala 

hållbarhetsekvationen utan som en grundläggande kvalitet och 

förutsättning för den totala hållbarheten i skogen. Man kan inte 

t.ex. inte ersätta funktionerna av unik och skyddsvärd skog genom 

att avverka mer och tjäna mer pengar då det inte råder utbytbarhet 

mellan dessa. Det är i princip samma situation mellan socialt 

kapital och realkapitalet även om det finns områden här där viss 

utbytbarhet kan äga rum. Således, för att nå stark hållbarhet 

måste de funktioner och resurser som inte är utbytbara mot realkapital ligga som en 

tvingande grund eller plattform i hållbarhetsbegreppet och ekonomin formas av detta. 

Jag får ofta kommentaren ’Du talar ofta om att klargöra vad som är ett hållbart skogsbruk. 

Det är naivt. Vi kan inte definiera generella regler som gäller varje bestånd. Det kan bara 

göras i fält och av de som kan den specifika skogen ifråga’. 

Jag håller med om den sista delen i detta men inte i resten. Vi bör vara kapabla att komma 

överens om att vi inte skall följa principerna för en Mickey Mouse hållbarhet utan 

principerna för en stark hållbarhet i skogsbruket. 

Biodiversiteten är central i hållbarhetsfrågan. Skogens mångfald eller biodiversitet är både 

naturskogens och den brukade skogens försäkringsbolag för en hållbar utveckling inte 
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minst under förhållanden med snabba förändringar och störningar som med ett förändrat 

klimat. Det finns en rik litteratur som visar på att biodiversiteten är en drivande kraft för 

ekosystemens funktioner och processer. Starkt kopplade till ekosystemens funktioner är 

ekosystemtjänsterna. Man kan säga att de förra är ekosystemorienterade medan de senare 

är samhällsorienterade och båda är delar i ett gemensamt integrerat system. Exempel på 

ekosystemfunktioner är näringscykeln, kolcykeln, nedbrytningsprocessen, och 

primärproduktionen. Nyligen har man lyckats kartlägga den värld av mikroorganismer och 

svamptrådar som lever i symbios med trädens rötter och denna funktion är oumbärlig för 

trädens växt och överlevnad. Detta system kallas The Wood Wide Web. Exempel på 

ekosystemfunktioner är reglering av klimatet, produktion av biomassa, vattenrening och 

vattenförsörjning, pollinering, habitatskapande för skogens arter, kontroll av svampar och 

insekter, kolbindning och människans försörjningsmöjligheter. Det finns omfattande 

vetenskapliga bevis för att en rikare mångfald (biodiversitet) skapar i de flesta fall fler/mer 

och bättre ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster.  

Jag talade tidigare om Buzz Holling som fadern till teorin om resiliens – förmågan att ställa 

om och anpassa sig till extrema chocker. En rik biodiversitet är effektiv och oftast 

nödvändig för att ekosystems skall klara externa chocker och fortsätta att funktionera. Ett 

typexempel på detta är klimatförändringarna. Resiliens påverkas inte bara av 

biodiversiteten på beståndsnivå utan också substantiellt av biodiversiteten på 

landskapsnivå så skötseln av de skogliga landskapen är viktigare än på beståndsnivå.  

Brukandet av skogen påverkar biodiversiteten som i sin tur påverkar ekosystemens 

funktioner och ekosystemtjänster genom avverkningsform, fragmentering av 

skogslandskapen, trädslagsval, antal trädslag, omloppstider, etc. T.ex. refererar The Wood 

Wide Web till studier i norra Sverige som visar att vid kalhyggen förlorar man ca 75% av 

alla mykorrhizaarter och det tar ca 90 år innan ekosystemet har en mångfald i detta 

avseende som innan avverkningen. Det är uppenbart att de biodiversitetsfrämjande 

åtgärder vi gör i skogsbruket idag är klart otillräckliga för att nå ett uthålligt skogsbruk. 

Debatten om biodiversiteten i skogsbruket har dominerats av skyddet av ikoniska och 

hotade arter, vilket är viktigt i sig. Men till stor del har vi ignorerat biodiversitetens verkliga 

roll i den brukade skogen avseende ekosystemens funktioner och ekosystemtjänster. Det 

är i den brukade skogen vi kan skapa ökad biodiversitet över stora arealer, vilket är 

avgörande för resiliens i samband med klimatförändringarna. 

Biodiversiteten är komplex och det finns olika trade-offs. Det är inte helt lätt att tillskapa hög 

biodiversitet på beståndsnivå. Men det finns flera studier, t.ex. Fedrowitz et al, 2014, Mori & 

Kitagawa, 2014 och Coté et al, 2010, som visar att man har stora möjligheter att skapa 

miljöer på landskapsnivå som ger hög biodiversitet. Författarna visar på att genom en 

storskalig zonering i landskapet har man långsiktig möjlighet att skapa hög biodiversitet och 

bevarande av andra miljövärden samt säkra ett högt virkesutbud. Vi måste således snarast 

omorientera vårt skogsbruk från beståndsskötsel till skötsel av storskalig zonering av 

landskap för att nå ett hållbart skogsbruk. Nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom har 

visat att stora delar av de nyttigheter från skogen vi är ute efter uppnås bäst på större 

arealer och i större nätverk.  

Jag är övertygad om att vi kan klara en stark hållbarhet, ökade virkesflöden till industrin, en 

ökad biodiversitet, en växande bioekonomi, förbättrad lönsamhet, ökad kollagring, skydda 

skogens vattenroll och ökad resiliens till klimatförändringar om vi övergår till ett nytt 

skötselkoncept där en stark hållbarhet utgör plattformen. Det skötselkonceptet är 

landskapsskötsel med storskalig zonering, där man i de olika zonerna beaktar olika 

http://woodwideweb.no/
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aspekter av hållbarhet och helheten av landskapet blir ett stark hållbart skogslandskap. 

Nippe Hylander och jag diskuterade detta i ett par artiklar i Altinget i höstas. 

Naturvårdsverket har nyligen publicerat en alldeles utmärkt rapport med denna färdriktning 

och drar slutsatsen att stark hållbarhet kan endast uppnås med landskapsskötsel.  

SKA-20 ska till 

Skogsstyrelsen utför i samarbete med SLU Skogliga Konsekvensanalyser (SKA). Den 

senaste utfördes 2015. Det skall nu utföras SKA-20. De tidigare analyserna har 

huvudsakligen sysslat med scenarier för virkesförsörjningen till industrin (även om titeln 

Skogliga Konsekvensanalyser antyder något mycket bredare). Det är nu viktigt att SKA-20 

får rätt ansats med korrekta problembeskrivningar och målsättning med analyserna samt 

att man lägger beställningarna hos SLU på relevanta analyser. SKA-20 kommer liksom 

SKA-15 att ha stort inflytande på skogspolitiken.  

Skogsstyrelsens samverkansrapport om 

ökad skogsproduktion har nämnts tidigare 

och den kan förmodas få inflytande på 

utformningen av SKA-20. Detta skulle 

vara högst olyckligt med 

samverkansrapporten i dess nuvarande 

form. Jag har tidigare kritiserat 

samverkansrapporten då den är baserad 

på ett koncept som utgår ifrån ’kraven på 

skogen inifrån skogsnäringens perspektiv’, 

vilket inte är relevant från ett skogspolitiskt 

perspektiv. Det enda relevanta konceptet 

är ’att se skogen utifrån samhällets krav’. 

Jag har visat på vikten av riskanalyser, behovet av ärliga kolbalanser för skogsnäringen 

och ärliga bedömningar av framtida efterfrågan på virke, relevanta kostnadsanalyser och 

betalningsförmåga för nya volymer biomassa för industriell användning. 

Jag har behandlat frågan om hållbarhet och hävdat att dagens skogsbruk är principiellt inte 

hållbart (eller har svag uthållighet) och diskuterat en ny princip för stark hållbarhet i svenskt 

skogsbruk. 

Det är viktigt att ovanstående aspekter kommer att vara reflekterade i SKA-20:s analyser 

om de skall vara relevanta för den framtida skogspolitiken. 

Konflikttjuvar och skogspolitik 

Alla vill ha ut mer av skogen, mer virke, mer kollagring, mer biodiversitet, mer bioekonomi, 

stärkt äganderätt m.m. Skogspolitiken följer devisen om att varje skogsplätt skall leverera 

alla dessa nyttigheter. Men kraven är nu så höga, så-mer-av-allt politiken på samma 

skogsplätt har kommit till vägs ände. Det hela har också förvärrats av att nästan varje 

intressentgrupp tar varje fråga i skogspolitiken till konflikt. Man har blivit konflikttjuvar för att 

ta strid och påverka skogspolitiken i sin egen färdriktning. Vissa är värre än andra. Varje 

intressentgrupp anser att man har tolkningsföreträde på varje fråga i skogsnäringen. 

Lagman Agneta Ögren har statens uppdrag att utreda hur skogsproduktion, bioekonomi, 

klimat och naturvård skall kunna samsas. 

Bengt Ek skrev nyligen i Skogen att detta är ett kamikazeuppdrag och han menar att även 

om utredaren hade 10 år på sig så kommer hon inte att kunna leverera vad som efterfrågas 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/978-91-620-6909-4.pdf?pid=25937
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av regeringen och politikerna. Utredaren säger själv att politikerna har för stora ambitioner 

och man kommer inte fram utan att politikerna sätter tydliga prioriteter, vilket jag anser att 

det politiska systemet inte är kapabelt att göra. Ögren (säger mellan raderna) ser sig 

därmed tvingad att hitta en kompromiss där man minimerar antalet förbannade 

intressenter. Kompromisser av det slaget är aldrig någon hållbar lösning eller skogspolitik 

och konflikterna ligger kvar och kommer att blossa upp lika oväntat som ankomst av brev 

via PostNord. 

Jag är av uppfattningen att vi skall ha höga politiska ambitioner vad gäller skogens olika 

nyttor och att det måste gå att finna en lösning för att uppnå detta. Härföraren Hannibal från 

Khartago hävdade ca 200 år före Kristus ’Antingen finner vi en väg eller så bygger vi en’. 

Det finns ett hinder för att hitta den vägen i skogspolitiken och det är polariseringen, 

konflikttjuveriet med tillhörande strider, konspirationstänkande, avsaknad av helhetssyn, 

ovilja till dialog, stuprörstänkande, brutna samhällskontrakt och egocentriciteten hos 

intressenter och politiker. Polariseringen är själva såret, det som infekterar och sprider 

smittan i hela skogspolitiken. Jag tycker t.o.m. att vissa aktörer i den skogspolitiska 

processen har genom sina ageranden och polariseringar (smittspridningen) 

omyndigförklarat sig själva att var del av processen. Allt detta gör det hart när omöjligt att 

bryta ny väg i skogspolitiken. Jag skall exemplifiera svårigheten. 

I stort handlar det om hållbarheten i skogen, som diskuterats ovan, och jag skall ta 

Sveaskog som exempel. Peter Lindgren hade en debatt i DN maj 9, 2020 med titeln 

’Förstörelsen av skogen måste stoppas’ där han bl.a. använde Sveaskog som ett 

avskräckande exempel. Lindgren hade 120 supportande kommentarer till artikeln, samtidigt 

är Sveaskog nominerat till årets Greenwash Award, jag kontaktas av markägare som 

gränsar till Sveaskog och tidigare medarbetare till företaget som talar uppbragt om icke 

hållbart skogsbruk och misskötsel av skogen, det är nästan artiklar i media varje vecka som 

klankar på Sveaskogs skötsel, för något år sedan utförde Sveaskog en intern enkät med 

sina medarbetare och 25% ansåg att Sveaskogs skogsbruk var icke hållbart. Men samtidigt 

så presenterar Sveaskog att Sustainable Brand Index (Europas främsta index för hållbarhet 

för varumärken) har rankat Sveaskog som det mest hållbara varumärket i svensk 

skogsnäring 2020. Sveaskog har rank 29 bland alla svenska bolag som rankats och övriga 

skogsbolag kommer först runt en ranking omkring 100. Samtidigt visar Sveaskog 

toppresultat i 2020 års hänsynsinventering. Skogsstyrelsens årliga inventering av 

naturvårdshänsyn visar att Sveaskog når 98% utan stor miljöpåverkan i samband med 

avverkningar. Det är en förvirrande bild.  

Talar vi om samma företag? Är de kritiska rösterna bara uttryck från illvilliga? Eller är det 

frågan om att den positiva synen arbetar med medelvärden och den negativa synen arbetar 

med avvikelser från medelvärden? Eller är det på samma sätt som med miljörankningen av 

Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern av Sveriges kommuner och som kommer till 

slutsatsen att glest befolkade kommuner med mycket skog och natur, rikliga 

ekosystemtjänster, med föga utsläpp av föroreningar och växthusgaser hamnar i botten på 

rankinglistan. Listan toppas av kommuner med stor befolkning, tättbefolkade, avsaknad av 

skog och orörd natur, och inga ekosystemtjänster. Det vill säga att kriterierna som använts i 

rankingarna ger absurda resultat. Eller är det så att både de ’illvilliga’ och Sveaskog har 

’rätt’? Om Sveaskog definierar hållbarhet enligt Mickey Mouse hållbarhet och de ’illvilliga’ 

definierar hållbarhet som ’stark hållbarhet’ (trillingnöten) då kommer man till ett dylikt 

resultat. Då debatterar man två vitt skilda världar.  

https://jordensvanner.se/svenska-greenwashpriset-sveriges-minst-attraktiva-miljopris/
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Debatten och det skogspolitiska 

arbetet måste handla om att 

medvetandegöra motsättningar 

mellan olika aktörer och intressen, 

för att utifrån detta skapa kunskap, 

dialoger och processer med ett brett 

inkluderande. Det är först då vi kan 

bygga en hållbar skogspolitik och 

skogsnäring.  

I och med att skogspolitikens 

aktörer har valt att polarisera samt 

knycka till sig konflikter och gå i 

strid med dessa istället för att söka lösningar så blir debatten därefter. Smutsig. Man 

använder data som passar ens syfte och inte data på helheten och man förvränger data. 

Och man beter sig högst oetiskt. Vad sägs om detta?  

En f.d. högre tjänsteman i skogsnäringen publicerade en debattartikel i en av våra 

skogstidningar i vilken han artigt kritiserar skogsnäringen i ett speciellt avseende. Prompt 

kontaktas chefredaktören och ägarna av tidningen av presschefen för ett av våra största 

skogsföretag och kräver att tidningen skall också publicera att debattören är medlem i en 

ideell naturvårdsorganisation. Samma presschef var flitig på sociala medier förra 

sommaren och krävde att de stora dagstidningarna skulle avkräva debattörer om 

skogsnäringen att redovisa sin tillhörighet i ideella naturvårdsorganisationer. Detta bryter 

mot vår grundlag och Europakonventionen för förenings-och åsiktsfrihet. 

Jag har funderat mycket på hur vi skall kunna ta oss ur dessa högst negativa spiraler och 

få en utvecklande skogsdebatt och skogspolitik som näringen förtjänar. I det följande 

presenterar jag några funderingar.  

Det Nationella Skogsprogrammet. När jag 2012 lade förslaget till Miljömålsberedningen om 

att etablera ett nationellt skogsprogram så möttes det med stor entusiasm av både 

näringens intressenter och de politiska partierna. Förväntningarna var stora. Programmet 

skulle bygga på en bred och transparent dialog med skogens intressenter om 

utvecklingsvägar för näringen. Men i ärlighetens namn så har programmet inte bidragit med 

någonting till den skogspolitiska utvecklingen. Mycket beroende på polariseringen bland 

aktörerna men också pga programmets organisation. Hade programmet fungerat väl då 

hade den sittande Skogsutredningen inte behövts. Skall det Nationella Skogsprogrammet 

kunna bidra till den skogspolitiska utvecklingen så måste programmet reformeras radikalt. 

Katalysatorer. Ekonomen Jonah Berger är professor på Wharton School vid University av 

Pennsylvania och har skrivit boken The Catalyst. How to Change Anyone’s Mind, 2020. 

(Han har tidigare bl.a. skrivit en bestseller, ’Contagious: Why Things Catch On’ – en 

passande titel i Coronatider).  

Hans utgångspunkt är tröghetskraften hos individer till förändring. Det spelar ingen roll om 

det gäller att ändra ett företags kultur, få barnen att äta grönsaker, politiker att ändra tokiga 

uppfattning, o.s.v. resultatet är det samma när det gäller att ändra uppfattning och 

beteende. Vi tror att mer information, mer fakta, förtydliganden, fler skäl och bättre 

argument samt mer kraft i argumentationen kommer att få folk att ändra sig. Men oftast 

baktänder detta och istället kämpar folk emot ändå kraftigare. Det är precis vad vi ser i 

skogspolitiken. Berger går tillbaka till kemin. Kemiska reaktioner kräver oftast en viss 

mängd energi för att reaktionerna skall hända men det finns speciella substanser som ökar 

https://www.wharton.upenn.edu/
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hastigheten på de kemiska reaktionerna och med minskat energibehov. De kallas 

katalysatorer. Han har överfört detta till konflikter och hinder till meningsfull förändring via 

processer och identifierat fem road-blocks för framgång och kallar dessa REDUCE 

(Reactance, Endowment, Distance, Uncertainty och Corroborating Evidence). Reactance 

är att ett helt försvarssystem sätter in hos individer när de känner att någon försöker att 

övertyga dem. Katalysatorerna söker därför vägar där individerna själva kan komma till 

slutsatsen att en förändring är nödvändig. Endowment är att av naturen vill individer inte se 

någon förändring. Katalysatorerna belyser därför vilka förluster i bred mening man gör om 

man inte gör någon förändring. Distance är att det som upplevs ligga för långt ifrån 

individers bakgård och förkastas direkt. Katalysatorerna försöker därför minska avståndet 

till bakgården. Uncertainty. Osäkerheter får individer att tveka och avstå från förändringar. 

Katalysatorerna försöker därför minska osäkerheter. Corroborating evidence är att vissa 

saker behöver mer bevis. Katalysatorerna försöker därför ta fram andra och nya källor för 

att bättre belysa kunskapsläget. Berger visar på ett flertal fall där REDUCE har varit 

framgångsrikt i komplicerade situationer. 

Den viktiga lärdomen är att skogspolitiska processer är komplexa och svåra och 

jägmästare, departementstjänstemän, jurister etc. är inte tränade att hantera koncept 

såsom REDUCE. Vi bör genomgående engagera oberoende och utomstående 

katalysatorer att leda de skogspolitiska processerna för att nå framgång. 

Old Einstein. Einstein var inte bara smart vad gäller relativitetsteorin. Han var mångätare 

och intresserad av många områden och var lika smart där. I skogssammanhang kan det 

vara av intresse att nämna att Einstein byggde sitt sommarhus i Caputh utanför Berlin 

1929. Han anlitade Konrad Wacksmann som konstruktör. Wachsmann var Tysklands 

pionjär inom industriella byggmetoder för trähus och utnyttjade industriellt tillverkade 

moduler och i detta fall med trädslag importerade från USA och Galizien.  Så Einstein var 

ca 80 år före Lindbäcks i Piteå och Martinsons i Bygdsiljum. 

Albert Einstein var också mycket engagerad i konfliktlösningar. Han hade ett antal axiom 

när han hanterade problem i samband med konflikter: problem och konflikter kan inte lösas 

på samma nivå som skapade dem; vi kan inte lösa problem och konflikter med samma 

tänkande som skapade dem; problem och konflikter kan inte lösas med samma nivå av 

tänkande som när vi skapade dem och inget problem eller konflikt kan lösas med samma 

medvetenhet som skapade dem. Han sade också ’att om jag har 60 minuter på mig att lösa 

världens mest svåra problem så skulle jag lägga 55 minuter på att definiera problemet’. 

Om vi följer Einsteins koncept så är det uppenbart att skogsnäringen och dess intressenter 

inte själv kan lösa de problem och konflikter man skapat utan det måste vara en annan nivå 

med annat tänkande. Det första som slår mig är naturligtvis att denna nivå är politiken med 

riksdag och regering. Men tyvärr är situation lika fastlåst på denna nivå. Det finns lika 

mycket polarisering, fastlåsta ideologier, stuprörstänkande, etc. som inom näringen och 

dess intressenter på denna nivå. Jag höll föredrag i Riksdagshuset för samtliga partier om 

skogspolitiken före Coronakrisen. Ledamöterna var inte villiga på att lyssna på argument 

varken från forskare eller andra ledamöter eller att se till helheten. Man använde sig enbart 

av inkörda ideologier, argument och utnyttjade seminariet för att profilera sig och sitt partis 

åsikter. Min slutkommentar var ’Ni kommer inte att lösa skogsnäringens hållbarhetsfråga’. 

Sålunda, min slutsats är att den svenska politiken inte kommer att bidraga med någon 

progressiv skogspolitik eller utveckling av hållbarheten. 

Nästa nivå som skulle kunna tänkas vara en lösning är den internationella nivån och då 

främst EU. Kommissionen har ambitionen att tillskapa en hållbar skogspolitik i Europa och 

https://einsteinpapers.press.princeton.edu/papers
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man har antagit det stora programmet The Green Deal. Så ett samarbete med EU där 

Kommissionen sätter ett ramverk för skogspolitiken verkar logiskt. Men då stöter vi på 

patrull igen. Som tidigare diskuterats, svensk skogsnäring och Sverige vill absolut inte ha 

någon inblandning av EU i skogspolitiken. Så finns det andra möjliga lösningar? 

FN:s globala mål (SDG:s). Ett sätt att införa ett nytt tänkande (som Einstein föreslår) om 

skogspolitiken är att utnyttja de globala målen som ett ramverk. De 17 övergripande målen 

för hållbar utveckling ger en mycket bredare hållbarhetsbas jämfört med den svenska 

hållbarhetsansatsen i skogen då man i tillämpningen skall arbeta integrerat med så många 

mål som möjligt. De övergripande målen har 169 delmål. Dessutom har man beslutat om 

ca 250 indikatorer så här långt. Sverige har varit drivande i arbetet med mål och delmål och 

har därmed förbundit sig att dessa skall tillämpas i Sverige. Mål och delmål är godkända 

och beslutade av ett enigt världssamfund i FN:s Generalförsamling. Högre politisk 

legitimitet går inte att få. De globala målen och delmålen kan således utnyttjas som ett 

ramverk som kompletteras med mer ambitiösa och konkreta mål, delmål, kriterier för 

Sverige och svensk skogsnäring inom ramen för det globala åtagandet. Med detta skulle 

man ta ett rejält omtag av svensk skogspolitik och följa Einsteins tänkande om lösningar på 

annan nivå, nytt tänkande och på en annan systemnivå och förhoppningsvis med ny 

medvetenhet. De stora skogsindustriföretagen har sedan ett antal sedan utvecklat SDG 

system inom sina företag. De företag som ligger långt fram är företag som har verksamhet 

som ligger nära slutkonsumenterna. IKEA och Tetra Pak ligger långt framme. De stora 

företagen ligger avsevärt före staten i detta avseende. 

Certifieringssystemen. Som i så många andra fall tror jag att det i slutändan blir marknaden 

som löser hållbarhetsfrågan. Certifieringssystemen är marknadsinstrument som garanterar 

att en vara är producerad enligt hållbara principer. Som tidigare påtalats ökar 

skogsindustrins kunders kunder sin medvetenhet och krav på ökad hållbarhet. Och det är 

inte Mickey Mouse hållbarhet utan stark hållbarhet. Företagen som vill sälja skogsprodukter 

i framtiden måste anpassa sig till detta. Därmed måste certifieringssystemen också 

reformeras och vidareutvecklas så att de möter dessa krav. Certifieringssystemen måste 

ha hög trovärdighet och för att klara detta måste det s.k. egenansvaret, kontroller och 

inventeringar i fält förbättras avsevärt.  Certifieringssystemen tvingas arbeta närmre 

forskningen i framtiden.  

Etikfrågorna. Om man väljer att inte göra 

något mer omfattande reformarbete vad 

gäller koncepten för utvecklingen av 

skogspolitiken och en genomgående 

reform av det Nationella 

Skogsprogrammet och arbetar med ad 

hoc Skogsutredningar så är 

minimikravet att man måste arbeta med 

oberoende och fristående sekretariat. 

Sekretariaten måste vara oberoende av 

skogsnäringens intressenter och det politiska systemet så mycket som möjligt. 

Sekretariaten skall naturligtvis ha en bred dialog med skogsnäringens intressenter och det 

politiska systemet under arbetets gång och rapportera till departement och Riksdag men de 

skall vara oberoende. 

Etikfrågorna blir viktigare och viktigare. Jag lyfte denna fråga i min rapport förra året till 

Skogsstyrelsen och departementet rörande ’Omvärldsanalys av svensk skogsnäring’. Det 

gjordes försök redan för ca 25 år sedan under ledning av Skogsvårdsförbundet att tillskapa 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.globalamalen.se/
https://www.tetrapak.com/
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etiska regler i skogen. Ola Engelmark har i sin nya bok ’Skogen på andra sidan hyggena’ 

(2020) tagit upp etikfrågorna som ett ledmotiv. Varje yrkesgrupp av rang som journalister, 

läkare, lärare, psykologer, logopeder, skatterådgivare, hälsovårdare, socionomer, 

civilekonomer osv har etiska regler eller en etisk kod. Men inte de skogliga yrkena. Det är 

anmärkningsvärt då vi arbetar med naturresurser med långa livscykler. Det är lika 

anmärkningsvärt att SLU:s skogliga utbildningar inte har någon fast kurs i skoglig etik. 

Veterinärutbildningen har utmärkt etikutbildning. 

Givet hur polariseringen ser ut i det skogspolitiska utvecklingsarbetet och i den skogliga 

debatten är det viktigt att vi snarast utvecklar en etisk kod för de skogliga professionerna. 

Det kan vara av stor hjälp att lösa upp knutar i polariseringen. 

Jag skulle vilja gå ännu längre. Tyskland har ett 

Etikråd (Deutscher Ethikrat) som rapporterar till 

tyska riksdagen och regeringen. Rådet arbetar 

med alla samhällsfrågor och har i uppgift att 

bevaka de etiska frågorna i samhället, i politiken, i 

forskningen och i juridiken. Rådet är helt 

oberoende och aktiva politiker får inte vara 

rådsmedlemmar. Medlemmarna rekryteras från 

individer med stark integritet inom områden som 

teologi, filosofi, historia, medicin, biologi, sociologi, 

etisk teori, författare, jurister för att nämna några. Jag tror att vi behöver ett permanent 

’Skogligt Etiskt Råd’ som samverkar med Skogsutredningar, det Nationella 

Skogsprogrammet och liknande aktiviteter samt rapporterar till departement och Riksdag. 

Detta kommer att göra det möjligt att utföra ett progressivt skogspolitiskt arbete med en 

helhetssyn och som leder till ett mer hållbart skogsbruk.   

Sittande Skogsutredning 

Den sittande Skogsutredningen har nyligen tilldelats mer tid, vilket var helt nödvändigt. Men 

det öppnar också för nya förväntningar på utredningen. Baserat på vad jag har diskuterat i 

detta inlägg tycker jag att Skogsutredningen måste beakta följande frågeställningar. 

- Hur skall riskhanteringen i svenskt skogsbruk hanteras i fortsättningen? 

- Skall vi ha en Mickey Mouse hållbarhet eller en Trillingnötshållbarhet i svenskt 

skogsbruk? 

- Hur skall vi få till ett landskapsbaserat skogsbruk istället för ett beståndsbaserat 

skogsbruk? 

- Hur skall implementeringen av FN:s globala mål i svenskt skogsbruk genomföras? 

- Hur kan man skärpa skapandet av mer och bättre biodiversitet i den brukade 

skogen? 

- Hur kan man få till ett förtydligande av kolets verkliga roll i svensk skogsnäring? 

- Hur kan man få till en sann ’hållbar cirkulär bioekonomi’ och inte bara en 

’bioekonomi’? 

- Hur skall man få till ett moraletiskt tänkande i skogsnäringen? 

I anslutning till den sittande Skogsutredningen kan jag inte undvika att kommentera den 

nyss fällda domen om nyckelbiotoper och fjällnära skogsbruk. Jag utropar ’vilken lysande 

affär för markägarna’. Hur jag än räknar, visserligen på aggregerade siffror, kan jag inte 

komma till någon annan slutsats än att dessa skogar levererar ett rot-och skogsnetto till 

markägarna endast vid förhållanden med mycket goda virkespriser. 

https://www.ethikrat.org/
https://skogsutredningen.se/
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Så de onda biotoperna har blivit de goda biotoperna genom en ny affärsmodell med att gå 

till rätten. Vi välkomnar entreprenörskap och nya affärsmodeller som ger markägare betalt 

och samtidigt bevarar nyckelbiotoperna. 

Covid-19 har visat att våra riskanalyser och vår beredskap är otillräckliga när det kommer 

till att oförutsedda händelser inträffar även om vi har varningssignaler att dessa händelser 

kan inträffa. Sverige och skogsnäringen har inte bara viruskrisen att hantera utan samtidigt 

har vi klimatkrisen, politiska kriser runt om i världen, biodiversitets- och hållbarhetskrisen, 

etc. 

Jag har visat på ett antal områden där skogsnäringen inte varit eller är tillräckligt 

riskmedveten. Otillräcklig riskmedvetenhet är direkt kopplat till områden som dominerar i 

den skogspolitiska debatten i dag. Det gäller marknadsutveckling, klimatförändringar, 

kolbalanser, dagens skogsskötsel, avverkningsnivåer, biodiversitet, hållbarhet, 

utvecklingen av den hållbara cirkulära ekonomin, skogsnäringens relation till EU, etc. 

Jag har försökt visa på att alla dessa områden är starkt relaterade med varandra. För att 

kunna utveckla en hållbar skogspolitik så måste man utgå ifrån HELHETEN av dessa 

områden. Ur skogspolitisk synpunkt är därför JA-överenskommelsen förkastlig, då man 

enbart bryter ut vissa områden ur helheten i den pågående Skogsutredningen 2019. Man 

fragmenterar skogspolitiken. Detta leder inte till någon hållbar och varaktig skogspolitik. 

Utvecklingen av skogspolitiken plågas också av ett annat gissel som gör det hart när 

omöjligt att komma fram med hållbara skogspolitiska lösningar. Detta gissel kan 

sammanfattas som intressenternas polarisering, vilket också leder till etiklösa ageranden. 

Det är dags att ta omtag på skogspolitiken. Dels går nuvarande politik nästan 30 år tillbaka 

i tiden och världen har växt ifrån och lämnat förutsättningarna vid den tiden bakom sig. Dels 

är världen så komplex och integrerad idag att man måste ha en HELHETSSYN på 

näringen och dess politik och inte en lapptäckespolitik med en ökad fragmentering som 

pågår idag. 

När det gäller omtaget har jag lagt ett antal förslag för att försöka nå denna helhet och en 

problemlösande attityd bland intressenterna. Det kan vara att Sverige och näringen ändrar 

attityd och bejakar en EU-skogspolitik som ram, eller att man verkligen tar tag i de Globala 

Målen och låter dessa utgöra ramen för en ny skogspolitik, eller att man kommer till insikten 

att i slutändan är det marknaden som styr och kan lösa problemen om 

certifieringssystemen utvecklas till starkt hållbara instrument. Oberoende av vilken 

utveckling man väljer så måste den vara förankrad i en solid etisk plattform. 

Något måste göras.        

  


