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Skogens värdekedjor
Med skogens värdekedjor menar vi här ”alla de aktiviteter som ökar 
skogens värde”. För det traditionella skogsbruket handlar det om skogs-
vård, avverkning och skogsindustrins förädling fram till den punkt när 
den träbaserade råvaran bara är en mindre del av färdigvarans värde (en 
pappersindustri ingår i skogens värdekedja, men inte en fabrik som gör 
Rolex-klockor – även om bruksanvisningen görs av papper!). 

I skogsbrukets ”nya” värdekedjor ingår också aktiviteter som ökar     
skogens värde för turism, rekreation m.m. och aktiviteter som främjar 
olika miljömål t.ex. bindning av koldioxid och ökad biologisk mångfald. 

Aktiviteterna kan delas in i två huvudgrupper: 
■  Primära aktiviteter, som plantering, drivning, terrängtransport, 
transporter till industri och sedan till kund, marknadsföring m.m. 

■  Understödjande aktiviteter, som infrastruktur, forskning, utbild-
ning m.m. 



Uppdraget

Vid ett möte den 13 augusti 2004 
i Akureyri i Island beslöt de nord-
iska ministrarna för fi ske, jord- och 
skogsbruk samt livsmedel att starta 
ett projekt för att analysera den 
nordiska skogens ”nya” värdekedjor 
och utvecklingsmöjligheter.       
Speciellt poängterades skogens roll  
i klimatdebatten. 

Uppgiften gick till SNS, Sam-
Nordisk Skogsforskning, som 
hösten 2004 kontaktades ett antal 
nyckelpersoner för att organisera 
en förstudie. I denna diskussion 
medverkade: 

■  Sjur Baardsen, INA, UMB, 
Norge

■  Karsten Raulund-Rasmussen, 
S&L, KVL, Danmark

■  Lennart Rådström, Skogforsk, 
Sverige

■  Frank Søndergaard Jensen, S&L, 
KVL, Danmark

■  Arto Usenius, VTT Building and 
Transport, Finland.

I februari 2005 fi ck undertecknad 
i uppgift att koordinera förstudien, 
och ett antal forskare i de nordiska 
länderna engagerades. I juni 2005 
var deras huvudrapport klar och 
den sammanfattas i denna skrift. 

Det bör poängteras vi inte har be-
drivit någon egen forskning i detta 
projekt. Rapporten skall snarare ses 
som en utredning som visar dagens 
kunskapsläge inom några områden 
som är centrala för den nordiska 
skogen. 

Oslo den 10 augusti 2005
Sjur Baardsen

Foto: Björn Svensson/SKOGENBILD

Den fullständiga rapporten heter 
”Verdikjeder i skogsektoren – rapport 
fra en forutredning til styret i SNS”och 
kan beställas från Olav Gislerud vid SNS 
sekretariat på telefon +47 22 03 71 08 
eller via e-post: og@forskningsradet.no

Den fullständiga rapporten och samman-
fattningen är tillgängliga på hemsidan till 
SNS www.nordicforestresearch.org



Bakgrund: ett lönsamt mångbruk i skogen

Det nordiska skogsbrukets virkesintäk-
ter har under de senaste 20–30 åren 
sjunkit och troligen kommer denna 
negativa utveckling att fortsätta. Det är 
en naturlig följd av att vi är på väg bort 
från ett varuproducerande samhälle in i 
ett tjänsteproducerande.  Det är viktigt 
att hitta nya kompletterande intäkts-
möjligheter från skogen för att kunna 
behålla en levande landsbygd. Skogen 
är numera inte bara en virkesproducent 
– mångbruk är nyckelordet för framti-
dens lönsamhet. 

Turism och rekreation är viktiga 
framtida intäktskällor. I städerna fi nns 
en stor betalningsstark kundgrupp, 
men skogsägarna har hittills varit dåliga 
på att marknadsföra och ta betalt för 
upplevelser i skogen. 

Samhällsnytta är en annan framtida 
produktionsinriktning i skogen. Skogs-
ägaren kan få betalt av samhället för att 
sköta skogen så att den t.ex. producerar 

Den nordiska skogen har mycket att erbjuda på mångbruks-
marknaden: fi ske, jakt, kanotsafari, biologisk mångfald, bindning av 
koldioxid, upplevelser – och virke till en viktig skogsindustri. Foto: Areca

mer biologisk mångfald eller vatten i 
tillräcklig mängd och kvalitet. Eller så 
att skogen binder mycket koldioxid. 

Utveckla trä. Virke för industriell 
förädling är även i fortsättningen en 
viktig nyttighet från den nordiska 
skogen. Genom att öka användningen 
av trä i byggnationer kan intäkterna 
från skogen öka. Det här kräver både 
teknisk produktutveckling, så att trä 
kan ”hänga med” i konkurrensen med 
andra byggnadsmaterial, och en ökad 
marknadsföring av trä på den globala 
marknaden. 

På följande sidor sammanfattas de 
delrapporter som ingår i förstudien. 
Avslutningsvis presenteras ett förslag 
till ett större, offensivt forsknings-   
program för att öka den nordiska 
skogens värde. 

 





Det går att sätta värde på skogens värden!

Också ett skogsbruk. Terrängcykling blir alltmer populärt. Primärt är det en kollektiv nyttighet 
– om jag cyklar i skogen hindrar jag inte andra från att göra det. Men cyklingen går att del-
privatisera och då går det att ta betalt. Skogsägaren kan bygga speciella avgiftsbelagda cykel-
stigar, anlägga en parkeringsplats och ta betalt för parkeringen. Efter en cykeltur är man törstig, 
och då kan det fi nnas en restaurang – eller en campingplats för dem som vill vara ute fl era 
dagar. Möjlighetena är oändliga för den kreative. Foto: Chase Jarvis/Scanpix 

Traditionellt brukar vi se på skogen 
som en virkeproducent. Det är en 
typisk privat nyttighet. Det är bara 
ägaren som kan utnyttja träden. 

Många andra nyttigheter i skogen är 
mer eller mindre kollektiva. En persons 
nyttjande hindrar inte någon annan 
från samma nyttjande. 

Det fi nns dels rent kollektiva nyt-
tigheter, exempelvis biodiversitet, 
koldioxidbindning och skogens roll för 
vattenhushållningen. 

Det fi nns också delvis kollektiva 
nyttigheter, som jakt och fi ske. Flera 
personer kan jaga på samma mark, 
men inte hur många som helst. Även 
rekreations- och naturupplevelser lig-
ger i denna mellangrupp. Om alltför 
många utnyttjar samma natur, minskar 
upplevelsen efterhand. Samma gäller 
för bärplockning.

Traditionellt har det bland ekonomer 
ansetts svårt att ta betalt för kollektiva 
nyttigheter – och kan man inte ta be-

talt, är det inte heller någon mening att 
marknadsföra tjänsten. Men det går att 
delprivatisera många kollektiva nyttig-
heter. Man kan skapa ”upplevelse-
paket” kring skog med övernattning, 
mat, expertguidning, transporter m.m. 
Paket som går att sälja och marknads-
föra. Det här sker redan i dag i viss 
omfattning, men kvaliteten varierar. Vi 
tror att en växande köpstark stadsbe-
folkning är villiga att betala för upple-
velser med hög kvalitet. 

Även de rent kollektiva nyttigheterna 
kan värdesättas. Det fi nnes i dag både 
teorier och ”verktyg” som samhället 
kan använda för att stimulera skogs-
ägarna att agera på ett samhällsekono-
miskt optimalt sätt. 

Författare
Sjur Baardsen, Førsteamanuensis, 
Institutt for Naturforvaltning, 
Universitet for miljø- och biovetenskap. Ås 
Norge.  e-post: sjur.baardsen @umb.no

 

  





Skog, kol och klimat

Skogen kan bidra dubbelt till klimat-
målet: dels genom att binda koldioxid i 
växande skog, träprodukter och skogs-
mark, dels genom att förse markna-
den med förnyelsebar energi som är 
koldioxidneutral – och som dessutom 
ersätter fossil energi. 

I sin rapport visar författarna vilken 
roll den svenska skogen har – och kan 
ha – för svensk energiförsörjning och i 
klimatförhandlingar.  

Rapporten pekar också på målkon-
fl ikter i skogsskötseln: Ur klimatsyn-
punkt bör samhället satsa på maximal 
skogsproduktion för att få maximal 
kolinbindning. En hög tillväxt i skogen 
möjliggör också en hög produktion av 

skogsenergi. Men ett intensivt skogs-
bruk kan påverka andra miljömål, som 
markförsurning, biologisk mångfald 
och kväveutlakning. ”Vi måste hitta 
en balans – och det är en utmaning 
för forskare och politiker gemensamt”, 
menar författarna. 

Författarna nämner speciellt markens 
förråd av kol. Marken är en betydande 
kolsänka, men det fi nns många fråge-
tecken kring hur skogsskötseln påver-
kar kolets omsättning i marken.

Författare
Staffan Berg, SkogD, Skogforsk, Sverige. 
e-post: staffan.berg@skogforsk.se

Lars Högbom, Docent, Skogforsk, Sverige. 
e-post: lars.hogbom@skogforsk.se

Skogens roll i svensk 
energiförsörjning

■   Sveriges totala energiförsel är ca 
600 TWh

■   Av detta svarar skogen för ungefär  
8 %. Den stora källan är massaindu-
strins lutar, som ger drygt 40 TWh

■  Grot (toppar och grenar från avverk-
ningar) ger ca 8 TWh. 

■  Potentialen för grot  bedöms till 
mellan 30 och 80 TWh – den stora 
spannet beror framförallt på skilda 
bedömningar på vad som är tekniskt. 
ekonomiskt och ekologiskt möjligt att 
ta ut. 

Skogsmarken inne-
håller mycket kol

■   Svensk skogsmark 
innehåller mellan 
70 och 350 ton kol 
per hektar ner till 1 
meters djup. 

■   Om vi antar att genomsnittet är 
100 ton kol per hektar blir det totala 
kolförrådet i svensk skogsmark 2,3 
miljarder ton. Det kan jämföras med 
de samlade utsläppen från all förbrän-
ning av fossilt bränsle i Sverige, som är 
ca 17 miljoner ton kol per år.  

■   Sköter vi skogen klokt är marken en 
säker långtidsförvaring av kol. 

Foto: Patrik Cederman/SKOGENBILD





Trä behöver produktutvecklas – och marknadsföras

Det allra mesta av det sågade virke som 
produceras i Norden går till byggnader. 
För att träet ska klara konkurrensen 
mot andra material, som stål och 
betong, måste träet produktutvecklas. 
Det måste blir mer dimensionsstabilt 
homogent och beständigt. Här fi nns 
det en hel del tekniska lösningar på 
gång.

För att öka träets konkurrenskraft  
måste man också utveckla logistik, 
produktion, prefabricering m.m. i hela 
värdekedjan. 

Författarna pekar på behovet av 
enhetliga metoder för att analysera de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 

effekterna av trä, så att konsumenterna 
objektivt ska kunna jämföra för- och 
nackdelar gentemot andra material. 

Skogar från olika ståndorter har olika 
egenskaper som kan utnyttjas kommer-
siellt. I dag försvinner oftast informa-
tionen om virkets härkomst framme 
vid industrin – allt blandas till en 
anonym massa. Med ny teknik skulle 
man kunna spåra virkets bakgrund i 
hela kedjan från skog till industri vilket 
skulle öka det kommersiella värdet. 

Författare
Arto Usenius, Professor, VTT Technical Research 
Centre of Finland  e-post: Arto.Usenius@vtt.fi 

Jorma Fröblom, Senior Research Scientist, VTT 
Technical Research Centre of Finland
e-post: Jorma.Froblom@vtt.fi 

Några intressanta tekniker för att 
förbättra träets egenskaper

Vattenavvisande ytbehandling

■   Förbättring av dimensionsstabilitet 
(sol-gel, siloxan)

Nya ytbehandlingsmetoder

■   UV-skydd
■   Ythårdhet, repfasta ytor

Kemisk behandling och impregnering

■   Acetylering – ger en god rötbestän-
dighet och skyddar mot termiter.

■   Naturliga hartser, som tallolja och 
rapsolja, är miljövänliga alternativ till 
kemisk impregnering.  

■  Värmebehandling, som gör att virket 
inte tar upp lika mycket vatten, vilket 
ökar formstabiliteten och minskar 
risken för röta. 

Småskalig träförädling                    
– en möjlighet för landsbygden

■   I rapporten pekar författarna på 
fl era olika sätt att öka skogens värde. 
Småskalig vidareförädling är ett: Lokala 
entreprenörer som känner ”sin” skog 
kan utnyttja dess kvalitativa egenska-
per bättre än automatiserade stor-  
skaliga sågverk som ofta är volym-
orienterade och ligger långt från sko-
gen. Men det behövs nya affärskon-
cept och anpassad teknik för dessa 
småskaliga alternativ.  

■   Andra möjligheter som nämns i rap-
porten är: bättre teknik för industriell 
produktion av trähus, bättre marknads-
föring av träets estetiska värden, bättre 
logistik, så att rätt industri verkligen 
får rätt virke samt bättre möjlighet att 
utnyttja klent timmer.
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Vatten och biodiversitet 

En stor del av det vatten som används 
i Norden är ursprungligen nederbörd 
som fallit över skogslandskapet och 
sedan via grundvattnet förts ut till sjöar 
och vattendrag. Därför är det viktigt 
att vi sköter skogarna så att vattenkvali-
teten inte äventyras. 

Vattenmängd och skogsbruk: Sett över 
året är det ett nederbördsöverskott i 
alla nordiska skogar. Det faller ner mer 
vatten som regn och snö än vad som 
försvinner genom avdunstning och 
trädens vattenupptag. Lövskogar ger 
större vattenöverskott än barrskogar, 
eftersom avdunstningen är högre från 
barrträd. 

Nitratutlakning: Vid alltför höga 
halter av nitrat blir vattnet otjänligt för 
människor. Gränsen har satts till 11,3 
mg nitratkväve per liter. 

Överlag ligger kvävehalten i skogens 
grundvatten långt under denna gräns, 
men det fi nns skogar med höga 
kvävehalter. Det beror framförallt på 
kvävenedfallet, men även skogsskötseln 
påverkar – efter en slutavverkning ökar 
t.ex. kvävehalten under några år. Skog 
på nedlagd åkermark leder också ofta 
till förhöjda nitrathalter i markvattnet 
de första åren.  

Även trädslagsvalet har betydelse. Al, 
som kan syntetisera luftens kväve, 
ger t.ex. en högre kvävehalt än andra 
trädslag.  

Försurning: Det sker en långsam 
naturlig försurning av nordiska skogs-
marker. Denna accelereras av nedfall 
via luftföroreningar. 

Även skogsavverkning ger en ökad för-
surning, eftersom syraneutraliserande 
ämnen försvinner med den biomassa 
som tas bort från skogen. Detta är spe-
ciellt tydligt vid helträdsuttag, då inte 
bara stamved, utan även toppar, grenar 
och barr tas bort. 

Markförsurning i skogen ger upphov 
till följdproblem, som ökad utlakning 
av aluminium och kadmium.

Biodiversitet: Många av de växter och 
djur som lever i skogarna är knutna till 
våtområden, som sumpskogar, mos-
sar och kärr. Många nordiska skogar 
är utdikade, och det har påverkat den 
biologiska mångfalden negativt. Ett 
exempel: I Nordsjälland klassades 20 
procent av skogarna som våtmarker i 
början av 1800-talet. I dag är det nere i 
3 procent! 

Författare
Karsten Raulund-Rasmussen, Ph.D. Skov & Land-
skab, Danmark. e-post: krr@kvl.dk 

Foto: Stefan Örtenblad/SKOGENBILD





För att öka den nordiska skogens och 
skogsmarkens värde och landsbygdens 
försörjningsunderlag förslår utredning-
en att Nordiska Minsterrådet initierar 
ett forskningsprogram i tre delar: 

Landsbygdsbaserad näringsutveckling

I detta projekt bör man utveckla 
redskap för att besvara frågor som: 
Hur skall skogen skötas för att till-
godose olika nyttigheter inom turism 
och rekreation? Hur ska dessa tjänster 
marknadsföras och prissättas? Hur skall 
kollektiva nyttigheter som biologisk 
mångfald prissättas och marknadsföras? 

Skog, kol och klimat 

Här bör man först ta fram basfakta: 
Vilken potential för att lagra koldioxid 
har de nordiska skogarna? Hur mycket 
fossilt bränsle kan ersättas av skogs-
energi? Hur ska skogarna skötas för 
att optimera kolinlagring och energi-   

Förslag till ett offensivt forskningsprogram

produktion med hänsyn till andra 
miljömål? Speciellt fokus bör riktas på 
det kol som ligger lagrat i skogsmar-
ken. Det är en betydande kolsänka, 
och det är viktigt att vi lär oss att sköta 
skogarna så att detta kol inte kommer 
ut i atmosfären.  

Ökad användning av trä

Det fi nns en potential att öka intäk-
terna från det traditionella skogsbruket 
genom att öka användningen av trä 
– framförallt i byggnader. För att nå 
det målet krävs 

a) teknisk utveckling så att trävaror blir 
mer homogena, mer dimensionsstabila 
och mer hållbara mot eld, röta och 
skadedjur. 

b) en stödjande forskning som ger 
underlag till en effektiv och trovärdig 
marknadsföring av trä. 

Foto: Björn Svensson/SKOGENBILD



Om SNS – 
SamNordisk Skogsforskning 
SNS – SamNordisk Skogsforskning – är ett samarbetsorgan som fi nan-
sieras via Nordiska Ministerrådet. 

SNS ska stödja forskning om skogens olika funktioner i ett uthålligt 
skogsbruk. SNS är också rådgivare åt Nordiska Ministerrådet i skogs-
frågor. 

SNS:s ansvarsområde omfattar skogsbruk, skog (inklusive andra trädbe-
vuxna områden som parker, stadsskogar och utmarker), utnyttjande av 
skogsråvara samt skogens icke-kommersiella värden. 

SNS ska genom sina aktiviteter medverka till ett skogsbruk som är 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. 

Delmål 

■  Skapa nordisk synergi i skogsforskning genom att stödja nätverks-
byggande, forskarmöten och samarbetsprojekt.

■  Stödja utvecklingen av nya forskningsområden genom att initiera 
utredningar, arbetsgrupper och nätverk.

■  Främja samarbete med skogsforskare inom det nordiska närområdet 
(huvudsakligen de baltiska staterna och nordvästra Ryssland). 

■  Stärka det nordiska skogsbrukets roll i det europeiska samarbetet 
och stödja nordiska skogsforskares medverkan i internationella projekt. 

 ■   Arbeta för att nya forskningsresultat förmedlas till relevanta mål-
grupper inom skogssektorn och till samhället i övrigt.

Läs gärna mer om SNS på : www.nordicforestresearch.org

 

 



Nordic Forest Research Cooperation Committee
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