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Sammanfattning
1. Kalhyggesbruket ska fasas ut helt, därför är det viktigt att tydliggöra vad det ska ersättas
med. Grunden till detta ska var samhällets behov att säkra den biologiska mångfalden, att
snabbt öka inlagring av koldioxid i växtlighet och att uppnå sociala värden. Skogsnäringens
ekonomiska behov måste stå tillbaka.
2. Hyggesfritt skogsbruk som inte har som mål att uppnå bättre miljöhänsyn, klimatnytta och
sociala värden fyller ingen funktion.
3. Den definition som tagits fram i Skogsstyrelsens rapport är precis en sådan som menas under
punkt 2. Den är oduglig som mått för förbättrad miljöhänsyn, klimatnytta eller sociala
värden. I stället är det stor risk att definitionen kommer att användas i syfte att skönmåla det
mycket hårda skogsbruk som utmärker Sverige, med andra ord, greenwashing.
4. När skogsbruket ställs om till hyggesfritt behöver anmälningsplikt införas för samtliga
skogsbruksåtgärder.
5. De kvarvarande skogarna med höga naturvärden i landet, inklusive kontinuitetsskogar och all
fjällskog ska undantas från alla skogsbruksåtgärder och skyddas formellt för att säkra den
biologiska mångfalden och bevara det stora kollagret. Hyggesfritt skogsbruk ska inte få
användas som alibi för att komma åt de sista naturliga skogarna.
6. Målet med skogsbruket bör vara att återskapa olikåldriga och skiktade skogar, inte som nu
att maximera uttaget. Hyggesfritt skogsbruk enligt Lubeck-modellen, det vill säga med
minimalt ingripande, utgör en bra grund för att uppnå detta mål. Därav punkt 4.
Övergripande synpunkter, utgångspunkterna för yttrandet
Föreningen Skydda Skogen välkomnar att Skogsstyrelsen initierat en diskussion gällande en definition
av vad som menas med begreppet hyggesfritt skogsbruk.
För att målsättningen med remissen, att definiera vad som menas med kalhygges- respektive
kalhyggesfritt skogsbruk, ska vara relevant, krävs att frågan först betraktas i ett mera övergripande
perspektiv. I remissupplagan anges t.ex. att kalhyggesbruket fortsatt bör vara det huvudsakliga sättet
för skogsskötsel i Sverige. Skydda Skogen anser att detta ska ifrågasättas. Detta på grund av att det
nuvarande dominerande kalhyggesbruket medför omfattande påverkan på biologisk mångfald, samt
stora utsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. För att motverka detta krävs att
kalavverkning av skog i Sverige förbjuds. Det vill säga att Sverige ansluter sig till en policy gällande
skogsbruk liknande den som finns i Tyskland.
I nuvarande tappning, utgör skogsbruket det största enskilda direkta hotet mot biologisk mångfald i
landet. Skogsavverkningen berör merparten av de svenska terrestra ekosystemen, men påverkar
även limniska och marina ekosystem. Ca 53 procent av de rödlistade arterna återfinns i skogliga
ekosystem. Enligt Artdatabanken utgör just avverkningen av skog den största orsaken till rödlistning
av skogslevande arter (Artdatabanken, 2020).
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En annan anledning till att den nuvarande omfattningen av avverkning av skog i Sverige snabbt måste
minska är det accelererande globala klimatmathotet. I IPCC rapporten Climate Change and Land,
anges att ca 23 % av människans klimatpåverkan kan härledas till påverkan på landekosystemen,
varav en stor del beror på skogsbruk. Bland de åtgärder som rapporten anger som viktiga för minskad
klimatpåverkan anges minskad skogsavverkning (IPCC, 2019)
Visserligen medför användning av biobränslen från svensk skog ett kretslopp av kol mellan träd och
atmosfär på ca 100 år, inte miljontals år som fossila bränslen. Men enligt IPCC måste vi, för att inte
överskrida 1,5 graders uppvärmning av atmosfären, halvera utsläppen till år 2030 jämfört med 2010
års nivå, samt nå ner emot netto noll utsläpp till ca år 2045. Skulle vi inte klara den minskningen av
utsläppen riskeras överskridande av gränser då växthuseffekten blir självförstärkande (Steffen, et al.,
2018). Då hjälper det inte längre att minska utsläppen. Då kan den nuvarande civilisationen gå mot
kollaps.
Det innebär att enbart biobränslen med kort omloppstid, från t.ex. jordbruksgrödor och världens
snabbväxande skogar, numera platsar in tidsmässigt i den kvarvarande kolbudgeten. Och därför
fungerar inte biobränslen från svenska skogar klimatmässigt. Det beror på att om man idag avverkar
träd i Sverige tar det ca 80-100 år för att en ny planta på samma ställe att växa upp till ett stort träd.
Ska nå nollutsläpp till år 2045, är det för sent år 2100. Om merparten av den avverkade biomassan
skulle byggas in som brädor i hus etc. skulle utsläppet inte bli lika stort. Då skulle skogsbrukets
klimatpåverkan mer handla om att de avverkade träden inte längre tar upp koldioxid. Men av den
totala årliga avverkade biomassans koldioxidinnehåll på ca 125 miljoner ton blir enbart ca 12 miljoner
ton kvar i mer långlivade produkter. Den övriga koldioxiden, i rötter, grenar, biobränsle, papper etc.,
avgår inom några år till atmosfären (beräkning baserad bland annat på Riksskogstaxeringen, 2018).
Nu sker en nettoinlagring i trädbeståndet på ungefär 37 miljoner ton koldioxid per år, främst på
grund av större tillväxt än avverkning (Naturvårdsverket, 2020). Men den inlagringen skulle kunna
ökas med ca 125 miljoner ton om träd inte avverkades alls. Det kan jämföras med Sveriges övriga
nationella utsläpp av växthusgaser, från annan industri än skogindistrin, från trafiken, etc., på ca 52
miljoner ton (Naturvårdsverket, 2018). Skogsavverkningen lär förstås inte upphöra helt. Men att
förändra sättet att bruka skogen, är sannolikt den största potentialen Sverige har att bidra till att
motverka den globala klimatförändringen. Andra länder, med mindre skogstäcke, har inte samma
förutsättningar. Här skall tilläggas att en minskad avverkning innebär att produkter från skogen
kommer delvis att behöva ersättas med andra produkter. Till största delen ska minskad produktion
av skogsprodukter dock resultera i minskad konsumtion.
Definition av hyggesfritt skogsbruk
Utifrån den ovan angivna övergripande beskrivningen av behovet av ändringar av svenskt skogsbruk,
kommer frågan om fortsatt kalhyggesbruk, eller kalhyggesfritt skogsbruk, i ett helt nytt läge.
Definitionen av vad som ska betraktas som kalhygge eller inte kalhygge, men ändå brukad skog, bör i
första hand ses utifrån i vilken grad detta kan bidra till minskad utslagning av biologisk mångfald,
samt till minskade utsläpp av växthusgaser. Att som idag, till stor del anpassa formerna för svenskt
skogsbruk efter hur den tekniska utvecklingen för de olika delarna inom skogsskötsel och
skogsindustri fortlöper, samt därmed till möjligheten till kortsiktiga ekonomiska vinster, kan inte ses
som hållbart. I stället bör anpassning av skogsbruket - hur kalhyggesfritt skogsbruk bör definieras, i
huvudsak utgå från följande tre frågeställningar:
1) Kan träd, utifrån det korta klimatperspektiv som nu gäller, alltjämt avverkas och samtidigt därmed
bidra till snabbt minskande utsläpp av växthusgaser? I så fall vilka träd kan avverkas och hur ska
avverkningen ske?
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2) Kan träd fortsatt avverkas och att detta samtidigt bidrar till ökad skoglig biologisk mångfald? I så
fall hur?
3) Hur ska skogsbruk på nyligen kalavverkade områden, eller områden som nyligen återbeskogats
men ännu inte röjts, skötas för att öka den biologiska mångfalden och säkerställa ökad inlagring av
kol i skogsekosystemet?
Fråga 1, Huruvida träd i Sverige fortsatt bör avverkas, om målsättningen är att netto minska
utsläppen av växthusgaser, kräver ett svar som baserat på många olika infallsvinklar. En
problematisk faktor i sammanhanget är att andelen av den svenska avverkningen av träd som blir
mer långlivade produkter, d.v.s. i vilket koldioxiden kan undanhållas atmosfären en längre tid, är
relativt liten. Det beror bland annat på att en stor del av de träd som avverkas är för små för att ge
sågutbyte. Många avverkas innan de nått större dimensioner, bland annat på grund av att
kalavverkning, som beroende på ståndortsindexet tillåts vid en viss lägsta snittålder på ett bestånd,
d.v.s. att en stor del av träden då alltjämt kan vara för små för att kunna ge sågutbyte. Det talar i sig
emot ett fortsatt skogsbruk där metoden kalavverkning ingår. Ser vi till de träd som kan ge
sågtimmer ökar sågutbytet med timrets grovlek. Men den procentuella andelen sågutbyte ökar inte
linjärt med ökad trädgrovlek. Om man t.ex. utgår från avverkad tall, hamnar ett optimalt procentuellt
sågutbyte på ca 48 % av stammens totala volym, ovan sågskäret, då stammen är ca 30 cm i grovlek
1,3 m ovan mark. Vid grövre dimensioner minskar det procentuella sågutbytett (Lyhykäinen, et al.
2009). Utifrån förväntad framtida tillväxt, om träden skulle få stå kvar till och med år 2050, då
koldioxidutsläppen ska ha upphört, utifrån förväntad tillväxt under samma period hos ett nytt träd på
samma plats (Johansson, et al 2013), samt utifrån kubikmassainnehåll i olika trädstorlekar (Näslund,
1947), blir det absoluta utsläppet av växthusgaser högre med ökande trädstorlek hos det avverkade
trädet. Det beror på den lilla andelen sågutbyte. Men även på den begränsade inlagringen av kol som
hinns med i ett nytt träd, om det etableras och växer på samma plats fram till år 2050. En stor del
beror även på att, även om tillväxten i äldre träd minskar något, är ändå tillväxtpotentialen fortsatt
stor för t.ex. 80-100 åriga träd. Det vill säga att trots att små träd enbart ger biobränslen, och andra
kortlivade produkter, får man med nuvarande process av avverkade träd, fram till år 2050, då
utsläppen ska ha skurits ner till noll, ett större koldioxidutsläpp om man avverkar stora träd. Här kan
tilläggas att träd visserligen samtidigt växer upp på andra ställen och tar upp koldioxid, men det
skulle de ändå ha gjort även om trädet inte avverkats.
Ser vi till den möjliga substitutionseffekten av att använda trä i stället för betong skulle det kunna
fungera, i det fall som t.ex. nya hus byggs som plus energi hus, att därmed träet bidrar till minskad
användning av energislag som medför utsläpp av koldioxid. Ett ytterligare krav är att
energibetingade rekyleffekter undviks, oberoende av var i världen den svenska skogsråvaran
används. Detta är nämligen en grundläggande förutsättning i detta fall för att få tillstånd en reell
minskning av utsläppen, då klimatförändringen är global (Holm & Englund, 2009). Men om den
förutsättningen är garanterad, kan det ringa sågutbytet till en del kompenseras klimatmässigt. I
dagsläget ligger denna möjliga klimatkompensation för Sveriges del på ca 1,8 miljoner ton koldioxid
per år (beräkning bland annat utifrån uppgifter i Riksskogstaxeringen 2018, samt Gustafsson, et al.,
2006). Detta utgår från det hypotetiska fallet att allt trä går till hus som byggs som plusenergihus.
Vidare att det är limträ som produceras som de facto kan ersätta betong. Antagandet är även att
den typen av substitutionen uppstår även i andra länder då limträ baserat på svenska råvaror
används.
Mycket talar således för att avverkning av träd i Sverige, med globalt sett långsamväxande skog,
sannolikt inte, under de ca 30 år vi har på oss att få ner utsläppen till netto noll, kan komma att bidra
till minskade utsläpp av växthusgaser, varken om kalhyggesbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk
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tillämpas. Den mest hållbara strategin i det här fallet är därför olika samhällsåtgärder, främst sänkt
konsumtion (Millward-Hopkins, et al, 2020.) Om avverkning ändå ska ske bör uttaget begränsas
starkt. Det skulle innebära att en definition av hyggesfritt skogsbruk som ger minst avverkning är den
relativt mest rimliga i ett klimatperspektiv. Bland de förslag som anges i remissen faller Lubeck
modellen ut som den i det här fallet bästa. Den har även andra fördelar i och med att den kan
användas för att återskapa skogar med naturlig dynamik för att på sikt återställa skogens biologiska
funktion.
Fråga 2, Kan träd fortsatt avverkas och att det bidrar till ökad biologisk mångfald, i så fall hur?
I vissa fall kan trädavverkning bidra till ökad biologisk mångfald. Frågan berör i första hand begreppet
skoglig ekologisk restaurering. Det kan handla om t.ex. luckvis bortröjning av barrträd för att på så
sätt gynna mer sällsynta lövträd, t.ex. så att de i Norrland numera sällsynta rikbarksträden sälg och
asp ges konkurrensfördelar vid förekomst i sluten barrskog. I områden som överförts till tall
monokulturer, men som normalt skulle hysa olika blandningar av trädarter, kan luckvis avverkning i
monokulturerna skapa förutsättningar för etablering av fler trädarter, därmed medföra
förutsättningar för återkolonisation av skoglig biologisk mångfald, knutna till t.ex. gran, asp, eller
rönn. I praktiken skulle t.ex. luckor som är tillräckligt stora för att ge ljusinsläpp som gynnar lövträd,
kunna tas ut i förstagallringar i nordsvenska tallmonokulturer på medelgod eller god bonitet, med
fuktigare mark, därmed möjliggöra kolonisation av mer ljusberoende trädarter i successionen, som
normalt skulle finnas i området. Detta gäller främst den boreala zonen. I de boreonemorala delarna
av landet handlar det i stället om att återföra granmonokulturer till ett mer naturliknande tillstånd. I
dessa delar av landet finns ofta bättre förutsättningar för kolonisation av lövträd även där
luckigheten är något mindre jämfört med i norra Sverige. I den nemorala zonen får skogsvårdslagens
ädellövskogslagstiftning redan i dagsläget inflytande på skogsbrukets utformning. Men även i detta
område gäller att kalhyggesbruk inte längre bör tillämpas. Det skulle betyda, att sett utifrån behovet
av bevarande av biologisk mångfald, kan inom ramen för kalhyggesfritt skogsbruk flera kalhyggesfria
metoder komma i fråga, men med en anpassning till ståndorten på trädbeståndsnivå.
Fråga 3. Hur ska skogsbruk på nyligen kalavverkade områden, eller områden som nyligen
återbeskogats men ännu inte röjts, skötas för att öka den biologiska mångfalden och säkerställa ökad
inlagring av kol i skogsekosystemet?
I dagsläget finns, som det anges i remissutgåvan, en schablon inom FSC om att minst 10 % lövträd ska
sparas i barrträdsmonokulturerna. Denna schablon bör avskaffas. I stället är det av många skäl av
stor vikt att ett regelverk kommer till stånd som säkerställer återskapande av blandningar av
trädarter, som varierar beroende på vilken ståndort det rör sig om. Om nuvarande FSC regler skulle
få gälla kommer det ju t.ex. bli svårt för skogsägare som har sandhedar med tall på sina marker, att
uppfylla kravet. Där kan knappast 10 % lövträd fås att överleva, oavsett skoglig åtgärd och istället får
man en naturlig tall monokultur. Skulle skogsskötseln ändras, så att utifrån ståndortens egenskaper
lämpliga blandningar av olika trädarter kom att återetableras efter avverkning, skulle en mängd
positiva effekter uppnås. I många områden skulle trädbeståndets tillväxt, därmed kolinlagringen i
trädbiomassa, kunna öka (Mielikäinen, 1980; Gamfeldt, et al, 2013; Felton, et al. 2016), inlagringen
av kol i mark öka (de Wit & Kvidesland, 1999; Gamfeldt, et al, 2013), skogsbrukets markförsurande
effekt motverkas (Lundmark, 1988), skogens klimatresiliens öka (Karlman et al., 1993; Linden &
Vollbrecht, 2002; Chapin, et al., 2007;, Astrup, et al, 2018, Naudts, et al. 2016), möjligheterna att
bevara biologisk mångfald öka (Kuusinen, 1996: Forslund, 2003; Holm 2015), vidare, skogens
rekreationsvärde öka (Karjalainen, et al 2010; Annerstedt, et al, 2010). Den kanske viktigaste
ekologiska restaurering som kan ske i svenska skogar idag, är således att metoderna för föryngring på
nyligen avverkade områden ändras, från plantering av ett trädslag till olika metoder för tillskapande
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av blandbestånd. Det kan t.ex. i fallet blandbestånd av gran och tall ge relativt snabbare utbud av tall
timmer jämfört med monokulturer av tall (Aldea, et al, 2020). En sådan ändring har även bäring på
biologisk mångfald. I delar av norra Sveriges skogslandskap börjar gran vara ett relativt sällan
förekommande trädslag, till följd av att, sedan några årtionden, nästan enbart tall planterats. På sikt
hotar detta delar av biologisk mångfald, eftersom gamla granar kan hysa många arter (Pettersson, et
al. 1995; Artdatabanken, 2019). Det i remissutgåvan på sidan 46, beskrivna danska naturnära
skogsbruket (Larsen & Madsen 2001) kan vara en lämplig metod för restaurering av skogar.
Slutsatser
Utifrån målsättningarna att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser, samt samtidigt öka
den skogliga biologiska mångfalden, därtill öka utbudet av en mängd olika skogliga
ekosystemtjänster, krävs att kalhuggning av skog snabbt förbjuds i Sverige. Vidare krävs att, oavsett
metod för kalhyggesfritt skogsbruk, mängden avverkad biomassa snabbt minskas, att i stället
betydande delar av skogstäcket som planerats att avverkas lämnas orört. Detta i första hand för att
få tillstånd ett för klimatet kanske avgörande bevarande av skogstäcket fram till år 2050, då netto
noll utsläpp ska ha uppnåtts. Likaså krävs minskad avverkning om målsättningarna om bevarande av
biologisk mångfald ska kunna uppfyllas. Det gäller såväl nationella, som internationella av Sverige
ratificerade målsättningar. Inriktningen på avverkningen bör i första hand beröra ekologisk
restaurering av påverkade skogsekosystem, då främst nyligen avverkade områden, samt områden
som återbeskogats men ännu inte lövröjts. Detta, inte minst på grund av att kostnaderna för den
åtgärden är väsentligt mindre jämfört med kostnader för ekologisk restaurering av uppvuxna
plantager. Den danska modellen för naturnära skogsbruk kan användas under en tid för att
genomföra restaurering av skogar till ett mer naturligt tillstånd. På lång sikt är dock användning av
Lubeck modellen att föredra för att den syftar på att få dynamiska och funktionella ekosystem. Detta
ska ses utifrån tanken om att målsättningar om snabba verkningsfulla klimatåtgärder, bevarande av
biologisk mångfald, samt ökat utbud av andra skogliga ekosystemtjänster bör vara utgångspunkten
för sättet på vilket skogen kan få brukas. Definitionen av kalhyggesfritt skogsbruk är i sammanhanget
ovidkommande.
Detta remissvar har utarbetats med bidrag från Stig-Olof Holm, David van der Spoel.
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