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►Sverige, Norge och Finland är tre av de mest skogsrika länderna i Europa. Av
Europas 211 miljoner hektar skogsmark (hela Europa utom Ryssland) finns över 61
miljoner hektar i dessa tre nationer. Danmarks cirka en halv miljon hektar och Islands
ungefär 30 000 hektar skog bidrar också till att Norden har 20% av Europas virkes
förråd.
Invånarna i Sverige, Norge och Finland har tillgång till i genomsnitt 3 hektar skogsmark var. Jämför det med Tyskland (0,13 ha), Storbritannien (0,05 ha) och Frankrike
(0,25 ha)!
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Källa: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
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►De största kolkällorna i de nordiska länderna utgörs av transporter, energi
industrin, industrianvändning, jordbruk och hushåll. Utsläppen 2015 uppgick till
225 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Avfall
►Sverige, Finland och Norge släppte år 2015 ut 169 miljoner ton
CO2. Det
Jordbruk
är nästan i samma storleksordning som klimatnyttan av deras skogar,
ungefär
Industri
150 miljoner ton!
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Kolförråd per invånare

►Förnybar energi kommer från källor som förnyas i snabb takt. Exempel är
vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. I Norden varierar förutsättningarna.
Vattenkraft är en viktig energikälla i Norge och Sverige, bioenergi har en stor
roll i Finland och Sverige, Danmark har bland annat satsat mycket på vindkraft
och Island på geotermisk energi. Andelen förnybar energi är väsentligt högre i
de nordiska länderna än i EU som genomsnitt och den har ökat kraftigt under
2000-talet.
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Källa: State of Europe’s forests 2015, hela Europa utom Ryssland.

Förnybar energi
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►Hela Norden har i genomsnitt 93 ton kol per invånare bundet i skogens
levande biomassa. Störst är mängden i Sverige, Norge och Finland.
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Källa: Eurostat: utsläpp av växthusgaser 2015 inklusive
utrikesflyg och indirekta utsläpp men exklusive LULUCF.
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Utsläpp i Norden
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Den nordiska skogens klimatnytta har tagits fram på uppdrag av Nordic Forest research (SNS) och Nordiska Ministerrådet
för
Nordiska Ministerrådets sommarmöte i Ålesund, juni 2017. Fakta och innehåll: Tomas Lundmark (SLU) och Mats Hannerz (Silv
information AB). Layout: Katarina Ekegren, SNS. Initiativet till foldern kommer från NSF Nordiska Skogsägarorganisationers
Förbund.Oktober 2017. Läs mer om klimatnytta och beräkningarna på www.nordicforestresearch.org/klimatnytta
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skogens
klimatnytta
Nästan dubbelt upp på 50 år!

►En skog tar upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen
och avger koldioxid via respiration. Överskottet gör att träden växer.
Om tillväxten sparas i skogen uppstår klimatnytta genom att luftens
koldioxid binds och lagras i träden och marken. Klimatnyttan uppstår
varje år så länge virkesförrådet ökar, men det finns en gräns för hur
många träd som ryms i skogen.
En kubikmeter stamved innehåller kol som motsvarar cirka 750 kg
CO2. En hektar vanlig skog i Norden som växer med i genomsnitt 
5 kubikmeter per år lagrar därför årligen knappt 4 ton koldioxid
i stammen. Det motsvarar utsläppen av en dieselbil som kör ungefär
20 000 kilometer.

Klimatnytta 1:

►Om tillväxten skördas och används för att ersätta fossila råvaror
uppstår också klimatnytta. Det beror på att koldioxid först tas upp
från atmosfären och sedan släpps tillbaka i ett kretslopp där det inte
tillförs någon ny koldioxid. Om vi däremot använder olja, kol, naturgas
eller tillverkar cement tillför vi ny koldioxid till atmosfären.
När skogens produkter används som energi eller som alternativ till
plast, stål och betong undviker vi att ny fossil koldioxid släpps ut i
atmosfären. Det är det som är substitution. I långlivade produkter,
som ett trähus, binder vi också koldioxiden under lång tid.
Om vi väljer att skörda och använda en kubikmeter stamved uppstår
en substitutionseffekt som varierar mellan 500–800 kg koldioxid
beroende på hur vi använder skogsråvaran.

Klimatnytta 2:

Bruka
eller bevara?

►Nästan all skog i de nordiska länderna har brukats under lång
tid. Frågan är om det är bäst för klimatet att fortsätta att bruka
skogen eller att låta den stå för att binda och lagra kol. På kort sikt
är det bra för klimatet att lämna skogen och låta kollagret öka. Det
går till en viss gräns. När skogen blir gammal minskar nettotillväxten.
Träd dör och bryts ner och koldioxid släpps tillbaka till atmosfären.
I en riktigt gammal skog är upptag och utsläpp av koldioxid ungefär
lika stora. En skog som inte längre växer ger inte någon ytterligare
klimatnytta.
Om vi slutar avverka måste vi också fråga oss vad vi ska använda
i stället för papper, trä och biobränsle. Om det är plast, olja, kol och
cement så blir klimatet i stället en förlorare.

Kol i skogen

►På längre sikt är det därför bättre för klimatet att bruka skogen. Ju
mer skogen växer, desto mer kol binds, och desto mer trä kan användas för
substitution. I ett brukat skogslandskap finns både hyggen som släpper ut
koldioxid och växande skog som tar upp koldioxid. Så länge som tillväxten är
högre än avverkningen ökar kolförrådet, samtidigt som vi får en substitutions
effekt. Genom att avverka träd som vuxit färdigt och ersätta dem med nya träd
kan den höga tillväxten upprätthållas. Att avverka träd är alltså ett sätt att behålla
en hög tillväxt.

Substitution

Lagring
750 kg CO2
Substitution
500–800 kg CO2

Källor: Lundmark, T. et al. 2014. Potential roles of Swedish forestry in the context
of climate change mitigation. Forests 5.4: 557-578. ; Braun, M. et al. 2016.
A holistic assessment of greenhouse gas dynamics from forests to the
effects of wood products use in Austria. Carbon Management 7.5-6: 271-283.
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Årlig klimatnytta i de nordiska skogarna
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Den brukade skogen vinner i längden
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► Figuren nedan visar den ackumulerade klimatnyttan av två sätt att använda ett
större skogslandskap i södra Sverige.
I det blå alternativet slutar vi bruka skogen – all skog sparas för fri utveckling.
I det gröna alternativet fortsätter vi bruka som idag och avverkar hela tillväxten.
I den obrukade skogen ökar kolförrådet i början, vilket bidrar till klimatnytta så länge som
virkesförrådet fortsätter att öka. När skogen blir gammal minskar tillväxten, träd skadas av
stormar och insekter och börjar dö. Då minskar klimatnyttan.
I den brukade skogen är kolförrådet konstant eftersom den årliga tillväxten skördas. Den brukade
skogen gör klimatnytta genom att skogsprodukter ersätter (substituerar) andra klimatpåverkande
produkter. Dessutom fortsätter den att växa så länge den sköts eftersom mogna skogsbestånd avverkas
och ersätts av ny växande skog. På längre sikt blir därför den ackumulerade klimatnyttan mycket större i den
brukade skogen.
Eftersom klimatnyttan bestäms av tillväxten kommer nyttan att öka om vi brukar skogen mer aktivt. Nordiska
beräkningar visar att det går att öka tillväxten i enskilda bestånd med 30–100% genom att byta trädslag, använda
förädlade plantor och tillföra växtnäring. Ju mer skogen växer desto mer kan den bidra till ett fossilfritt samhälle samtidigt
som vi kan spara mer skog för biologisk mångfald, sociala värden och andra intressen.
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Lämnar man en dittills brukad skog orörd fortsätter
den till en början att växa bra vilket ger en stor årlig
lagerökning av kol. Eftersom det inte blir några
utsläpp i samband med skötsel eller produktion av
skogsprodukter blir klimatnyttan något högre än för
alternativet där skogen skördas och används.
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► Genom de nationella riksskogstaxeringarna har vi god
kontroll på avverkning, tillväxt och virkesförråd i de nordiska
skogarna.
I figurerna har vi antagit att varje kubikmeter stamved binder
750 kg koldioxid och lagrar lika mycket om den sparas i
skogen. Om trädet används får vi en substitutionseffekt på
500 kg koldioxid.
Summan av det som lagras och det som används är den totala
klimatnyttan. Den årliga klimatnyttan ökar över tid och sammantaget för de tre länderna är den nästan dubbelt så hög idag som
den var för femtio år sedan, ungefär 150 miljoner ton jämfört
med 83 miljoner ton år 1965. Skogens tillväxt har ökat under
perioden och det har gett större utrymme för både substitution och
lagring av kol i skogen. I Sverige och Finland står substitutionen
för huvuddelen av klimatnyttan medan klimatnyttan i Norge främst
består av ett ökat virkesförråd.
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Någonstans i 80-års
åldern går den brukade
”framtidsskogen” förbi,
eftersom den obrukade
skogen börjar tappa
tillväxt.

Skillnaden mellan den obrukade skogens kolförråd
och den brukade skogens ackumulerade klimatnytta
blir för varje år allt större eftersom den obrukade
skogen fortsätter att tappa tillväxten medan den
brukade skogens tillväxt är stabil och hög.
Brukad skog – framtiden
Råvaran används på samma sätt som
i dag men också till helt nya produkter
som minskar behovet av fossila råvaror.

Ton CO2
per hektar
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Brukad skog – i dag
Råvaran används till trävaror, papper
och som ersättning för fossila råvaror,
främst som energi.
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De hypotetiska beräkningarna förutsätter
att ett skogsbruk som upphör i ett land inte
innebär ökad avverkning i ett annat land.
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Obrukad skog
Efter tillväxtfasen nås en mättnadsfas då
upptag och avgång av koldioxid blir lika
stora. Skogen blir ett statiskt kolförråd.

