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Projekt ”Nya Värdekedjor 
i Skogen”

• Uppdrag från Nordiska Ministerrådet

• Arbetet har letts av en referens-
grupp med nyckelpersoner i nordisk 
skogsforskning

• Tre delprojekt
– Nya inkomstkällor från skogen
– Öka efterfrågan på trä
– Skogens roll för att nå klimatmålet

• Mer förstudie än forskning
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Andel skog i världen

• Skogen täcker ungefär 49.8 miljoner 
kvadratkilometer  – ca 33% av världens 
totala landyta

• Av detta utgör ca en tredjedel det 
boreala skogsbältet



Skogen är viktig i världen

• 1,6 miljarder människor på jorden
är direkt beroende av skogen för
sitt uppehälle

• 350 millioner människor lever i 
eller nära skogen och är
beroende av den

• Av jordens ursprungsbefolkningar
lever 60 miljoner människor i och
av regnskogarna i Latinamerika, 
Sydostasien och Västafrika. 

• 1.2 miljarder människor i 
utvecklingsländerna använder
träd i jordbruket för att producera
mat och inkomster



Europeiskt samarbete

Integrated Project (IP)- EFORWOOD

Technology Platform ”Innovative and 
Sustainable use of Forest Resources”

ERA-net Project ”Wood Wisdom”



Skogen är viktig i Norden

• Stora skogsarealer

– Island: 30.000 hektar

– Norge: 8,7 miljoner hektar

– Sverige: 23 miljoner hektar

– Finland: 21 miljoner hektar
–
– Danmark: 440.000 hektar



SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Övergripande målsättning:

• Främja forskning om skogens mångsidiga funktion i 
ett hållbart skogsbruk

• Bistå med rådgivning till NÄJS och Nordiska 
Ministerrådet i frågor som rör skog och skoglig 
forskning

• SNS omfattar skogsskötsel, annan skoglig forskning 
samt användningen av trä och andra skogliga 
produkter.

• www.nordicforestresearch.org



Bilateralt samarbete 
Sverige-Finland

Wood Material Science (20 Milj 
Euro)

• Två delprogram
- grundläggande forskning
- innovativ FoU 

• Huvudsyfte att öka 
konkurrensförmågan i ett hållbart 
skogsbruk och i skogsindustrin



Nya inkomstkällor från 
skogen - upplevelser

• Jakt

• Kanotsafaris

• Älgsafari

• Bärplockning

• I städerna finns en 
betalningsstark målgrupp 
som vill och kan betala för 
upplevelser! 



Nya inkomstkällor från 
skogen - samhällsnytta

• Skogsägaren kan producera 
virke och samhällsnytta 
parallellt. Exempel: 
– Rent vatten

– Energi

– Binda koldioxid

– Biodiversitet



Öka efterfrågan på trä

• Merparten av de plank och 
brädor som produceras i 
Norden går till byggnader



Trä är bra, men …

• Inte formstabilt

• Heterogent, vilket kräver extra 
marginaler

• Känsligt för röta och skade-
insekter

• Brinner



… trä kan bli bättre ...

• Behandling med kemikalier 
som acetylen och naturliga 
oljor/hartser

• Värmebehandling som ökar 
formstabiliteten och minskar 
vattenupptaget

• Men minst lika viktigt att 
marknadsföra trä som ”det 
naturliga alternativet”



Skogen kan bidra till 
klimatmålet genom att

• Producera koldioxidneutral 
energi (brännved, flis och på 
sikt även syntetisk diesel) –
och därmed ersätta fossila 
bränslen

• Binda luftens koldioxid i träd, 
mark och skogsindustri-
produkter



Fallstudie i Sverige

• Skogen i dag svarar för ca   
8 % av energitillförseln -
merparten från förbränning 
av lutar i skogsindustrin

• Skogens andel kan öka till 
20-25 % av energitillförseln



Klimatmål kan stå i 
konflikt med andra 
miljömål

• Ökat uttag av biomassa från 
skogen ökar försurningen

• Intensiv skogsproduktion 
missgynnar biodiversiteten

• Risk för ökat kväveläckage



Skogsmarken är ett 
viktigt kollager

• I svensk skogsmark finns 
tusen gånger mer kol än 
vad Sverige släpper ut 
genom förbränning av 
fossila bränslen per år

• Viktigt att skogen sköts så 
att inte markens kolförråd 
kommer ut i atmosfären



Skogsforskning i de 
nordiska länderna



Utmaningar
• Klimatförändring

• Ökad efterfrågan och 
konkurrens om råvara

• Uppnå ekonomisk och 
miljömässig balans i 
utnyttjande av skog

• Attrahera unga forskare till 
skogssektorn



Förslag till ett 
offensivt 
forskningsprogram 
i tre delar



1. Landsbygdsbaserad 
näringsutveckling

• Hur ska skogen skötas för 
att ge ett lönsamt mångbruk

• Hur ska man ta betalt för 
mångbruk



2. Skog, kol och klimat

• Hur optimera kolinlagringen i 
skog?

• Hur klara avvägningen mot 
andra miljömål?

• Hur sköta skogsmarken?



3. Ökad användning av trä

• FoU för att utveckla och förbättra 
träets egenskaper  

• Ta fram kunskapsunderlag för 
effektiv och trovärdig 
marknadsföring av trä



Sammanfattning

• Skogen är en viktig del av det 
globala ekosystemet

• Skogen är en gemensam 
nordisk angelägenhet 

• Skogen är viktig för Nordens 
landsbygds-befolkning

• Mångbruk blir allt viktigare –
men vem ska betala - och hur?

• Skoglig forskning är en hörnsten 
för en konkurrenskraftig skogs-
sektor
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