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Påverkan från den förväntade klimatförändringen på 
tillväxten i norra Sveriges skogar – en litteraturanalys 

1. Abstract: 
This is a literature review of how the climate change affects the forest growth in 

northern Sweden. The temperature will rise about 5 °C with the largest increase in the 

winter season (December - February) and the CO2level in the atmosphere is expected to 

be doubled. Precipitation patterns will change and increase with 25-35 % and the 

precipitation will be in form of rain rather than snow. Today the forests in northern 

Sweden are entirely dominated by coniferous stands. This may shift with the climate 

change and results in a larger number of deciduous trees, preferably birch will become 

stronger and grow better and faster. Since 1920, the volume growth in the forest has 

continuously increased. The growth season in the forest will be 30-43 days longer and 

growth during the growing season will generally be higher in the end of this century. A 

faster growth will require greater and earlier thinning. This reduces the carbon storage 

in forests and reduces nutrient availability. An earlier beginning of growing season will 

enhance the risk of frost damage. A temperature that drops below freezing point after 

the initiation of growth will increase the risk of frost damage to the trees. A good 

nutrient availability enhances growth, adding nutrients to the forests will be necessary, 

to a greater extent than today. The availability of nutrients is currently low. The greatest 

need of nutrient is N followed by P, K, Ca and Mg. High nutrition availability can 

reduce frost damage. Climate change will both generate more timber from the forest and 

parts from thinning can be used for bioenergy. The acceleration of growth resulting 

from the combination of increased temperature, ricing CO2level in the atmosphere and 

increased nitrogen in the soil gives an increase in growth rate of about 15 %. 

2. Sammanfattning: 
En litteraturanalys över hur den förväntade klimatförändringen påverkar skogstillväxten 

i norra Sverige. Temperaturen kommer att öka med drygt 5 °C, största ökningen sker 

under vintermånaderna (december-februari) samt att CO2-koncentrationen i atmosfären 

förväntas dubbleras. Nederbördsmönstret kommer att förändras och öka med 25-35 %, 

mer nederbörd i form av regn istället för snö. Skogarna domineras idag helt av barrskog 

som kan förändras med det förändrade klimatet, vilket innebär ett större inslag av 

lövträd, företrädesvis björk som får en ökad bärkraftighet, växer bättre och snabbare. 

Sedan 1920-talet har volymtillväxten i skogen ökat konstant. Tillväxtsäsongen för 

skogen kommer att bli 30-43 dagar längre, under sommarsäsongen blir tillväxten 

generellt högre. En snabbare tillväxt kommer kräva en utökad och tidigare gallring för 

att nå en hög trädkvalitet. Gallring minskar inlagringen av kol i skogen samt försämrar 

näringstillgången. Då tillväxtsäsongen startar tidigare ökar risken för frostskador när 

temperaturen sjunker till minusgrader efter att tillväxten inletts är risken för frostskador 

på träden stor. Frostskador på träden kan minskas vid god näringstillgång. En god 

näringstillgång förbättrar tillväxten, varför det kommer bli nödvändigt, att tillföra 

näringsämnen då näringstillgången inte kommer att öka till följd av klimatförändringen. 

Tillgången av näringsämnen är i nuläget låg. Störst är behovet av kväve (N) följt av 

fosfor (P), kalium (K), Kalcium (Ca) och magnesium (Mg).  

Klimatförändringen kommer att generera mer timmer från skogen och mer trädrester 

som kan användas till bioenergi. Tillväxtökningen till följd av kombinationen av ökad 

temperatur, ökad CO2-koncentration i atmosfären och ökad kvävekoncentration i 

marken ger en tillväxtökning i skogen på omkring 15 %. 
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4. Introduktion: 
Enligt IPCCs rapport från 2007 kommer klimatet förändras och temperaturen globalt 

stiga med 2 °C och på norra halvklotet med 4-6 °C till år 2100. För att bättre visa hur 

klimatet i Sverige kommer att förändras, har SMHIs Rossbycenter tagit fram regionala 

klimatmodeller. De visar mer specificerat hur klimatet i Sverige kommer förändras. Den 

här studien fokuserar på tidsperioden 2071-2100 i norra Sverige (fig. 1). Temperaturen 

förväntas öka med drygt 5 °C. Största ökningen sker under vintermånaderna (december- 

februari) med 5,7 °C, en övre kvartil på 6,7 °C och nedre kvartil på 4,2 °C. 

Temperaturen ökar även på sommaren (juni-augusti) med 2,9 °C (Lind & Kjellström, 

2008). Nederbörden kommer till år 2100 öka med 25-35 % (SMHI). Under 

vintermånaderna ökar nederbörden med 25 % i medeltal, övre kvartil på 31 % och nedre 

kvartil 18 %. Under sommarmånaderna ökar nederbörden med 11 %. Procentsatserna 

grundar sig på förhållanden jämförda med 1961-1990 års värden som betraktas som 

kontroll- eller normalperiod (Lind & Kjellström 2008). CO2-koncentrationen i 

atmosfären förväntas att dubbleras från 350 ppm till 700 ppm (IPCC 2007). Detta är 

grundförutsättningarna till hur klimatet kommer att förändras i norra Sverige. 

 

Högre temperatur kommer att påverka nederbördsmönstret. Det gör att mer av 

nederbörden på vinterhalvåret kommer i form av regn istället för snö (Lind & 

Kjellström 2008). Ett förändrat vattentillgångsmönster förändrar även 

näringsbalanscykeln (Spiecker m.fl. 2000). En ökad CO2-koncentration ökar tillväxten. 

Skogen i norra hemisfären är även en viktig del i den globala kollagringen. Ändrad 

skogshantering kan minska kollagringspotentialen exempelvis, maximerande av 

biomassa sänker kollagringspotentialen liksom ökad gallring gör, samtidigt som 

förbättrad näringstillgång ökar kollagringspotentialen (Kellomäki m.fl. 1997b Eriksson 

2006b; Garcia-Gonzalo m.fl. 2007a). 

 

I nuläget medger de klimatologiska förhållandena en vegetationsperiod på 120-150 

dagar i norra delen av studieområdet och 150-180 dagar i södra delen av studieområdet 

(se karta i fig. 1). Med undantag för fjällkedjan där säsongen är kortare än 120 dagar 

(Eriksson och Odin 1990, s34-37). Vegetationsperioden förväntas öka med 30-43 dagar 

de närmsta 100 åren vid en temperaturökning på 4,6 °C (Mellander m.fl. 2007). 

 

Generellt har skogstillväxten i norra Sverige ökat sedan 1921, då regelbundna extensiva 

mätningar startade av Riksskogstaxeringen (Skogsdata 2010). Avverkningen har i norra 

Sverige varit ungefär lika stor de senaste tio åren. Samtidigt har virkesförrådet växt, 

tillväxten är därmed större än avverkningen, utan att andelen gamla träd (träd som nått 

avverkningsålder) ökat i lika stor utsträckning. Det gör att skogsbestånden generellt 

blivit äldre. Det finns en obalans i åldersfördelningen av skogarna, som är snedfördelad 

på grund av att fler återplanteringar från 1980-talet och framåt varit lyckade. Ytorna 

utan trädplantor har till följd av detta minskat. Den starka ökningen av virkesförråd och 

volymtillväxt härstammar från en mycket extensiv utnyttjning av träd vid 1900-talets 

början, och dess efterföljande återplanteringar som nu börjar uppnå avverkningsålder 

(Skogsdata 2010). 
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4.1 Områdesbeskrivning: Studien fokuserar på norra Sverige, norr om Dalälven 

vid ungefär 60 °N upp till 66 °N. För att skapa en bild av hur barrskog i den boreala 

zonen påverkas av den förväntade klimatförändringen. Ryding m.fl. 1999 beskriver hur 

växtzonerna ser ut i både Sverige och Finland och dessa överensstämmer väl med 

varandra och har den avgränsning för boreal zon som används i denna studie. Sveriges 

nordliga gräns ligger strax ovan 68 °N dock finns det inga relevanta studier om 

skogsförhållanden ovan 66 °N, och därför utgör den praktiska nordliga gränsen för 

studien. Studien involverar även ett avsnitt om trädgräns vilket delvis täcker in de 

nordligaste breddgraderna i studieområdet. Studieområdet är indelat i två delar, norr och 

söder. Norra området utgörs av Norrbotten och Västerbottens län, mellan ungefärliga 

koordinaterna 63,5- 68 °N. Södra delen utgörs av Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas 

och Gävleborgs län samt norra delen av Värmlands län mellan ungefärliga 

koordinaterna 60-63,5 °N. Se figur 1 för utförligare karta. 

 

 
Figur 1: Karta över studieområdet. Från mall i ArcMap 9.2. 
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4.2 Frågeställning: Studiens huvudfokusering ligger på hur biomassapotential, 

tillväxt och skogskvaliteten påverkas av den förväntade kommande klimatförändringen. 

Det är många faktorer som är av betydelse för hur biomassapotentialen och tillväxten 

förändras, som näringsbalans med främst kväve, fosfor, kalium och kalcium, CO2-

koncentration, vattentillgång och nederbördsmönster. Risk för frostskador, förändrad 

marktemperatur, gallringsmönster och trädgräns i fjällkedjan, är andra relevanta faktorer 

för biomassapotential och tillväxt. Dagens vindmönster kommer till sekelskiftet att 

förändras så vindstyrkorna generellt ökar med 1-2 m/s (SMHI), undantag är starka 

stormar som kommer att öka något i intensitet men bibehåller sin frekvens (Leckebusch 

m.fl. 2008). Därför utelämnas vind från studien då förhållandena inte ändras i någon 

större utsträckning. Skadedjur utelämnas också då det inte direkt påverkar tillväxten. 

 

Huvudfrågeställningar för studien är: Hur påverkas biomassapotentialen av den 

kommande förändrade klimatet? Hur påverkas skogens kvalitet av det förändrade 

klimatet? 

Även följande frågeställning analyseras, 

Hur påverkar en längre sommarsäsong tillväxten med avseende på träden tjocklek i 

brösthöjd och beståndens täthet (grundyta) och kvistighet?  

Kan en högre tillväxttakt leda till ett förändrat synsätt på hur gallring kan utnyttjas för 

anpassning till det förändrade tillväxtmönstret? 

Kan uttaget av GROT(grenar och toppar) vid gallringen ökas för att generera större 

biomassauttag (vid ett förändrat klimat) från skogen? 

Hur påverkar en förändrad nederbörd tillväxten? 

Hur kommer en högre vintertemperatur påverka den för granen viktiga 

tjälningsperioden? Kommer näringstillgången att förändras på grund av den förändrade 

temperaturen och nederbörden? 
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5. Metod: 
En litteraturstudie om hur skogens förutsättningar förändras på grund av den förväntade 

klimatförändringen med högre temperatur och ökad nederbörd som grundpelare. Jag 

analyserar och skapar en helhetsbild över förutsättningar för ett framtida skogsbruk och 

skogsutveckling i norra Sverige, beskriver hur anpassning kan ske till det förändrade 

klimatet i norra Sverige vid seklets slut 2071-2100 samt tidsperioden dit, norr om 

Dalälven (fig. 1). I första hand använder jag databaser för att söka material. Jag sökte i 

ISI web of Knowledge med sökorden coniferous forest, boreal forest, pine forest, spruce 

forest, birch forest northern, Sweden forest, Scots pine, Norway spruce, Pinus 

Sylvestris, Picea abies, thinning regimes, thinning regimes boreal, spruce thinning, pine 

thinning, boreal thinning, vind damage forest, frost damage forest, tree-line, tree line, 

Bergh. J, Kellomäki, Northern pine forest, Northern spruce forest, boreal forest growth. 

I databasen ScienceDirect sökte jag på orden pine forest och spruce forest. För att hitta 

hur vinden påverkar fick jag hjälp av Ingrid Stjernquist att i SCOPUS söka efter 

Leckebusch. Hur den svenska skogstillväxten sett ut hittade jag i Riksskogstaxeringens 

data set genom www.slu.se efter samtal med Gustaf Egnell, forskare skogens ekologi 

och skötsel.  Riksskogstaxeringen kommer att ligga till grund för min beskrivning av 

hur skogsbruket har förändrats under 1900-talet tillsammans med Sveriges Nationalatlas 

skogen 1990. Jag upplever att jag hittat allt relevant material för studien. I materialet jag 

använder har försöken och simuleringarna främst utförts mellan latituderna 61-66 °N 

samt någon studie på 59 °N i svenska och finska skogar. I vissa generella studier finns 

försök från hela Sverige presenterat. Studier jag använder mig av är bland annat, Bergh 

m.fl. 2005, Bergh m.fl. 1998 om hur skogens potential ser ut idag. Dessutom finns 

flertalet finska studier exempelvis av Briceño-Elizondo m.fl. 2006 och Garcia-Gonzalo 

m.fl. 2007a-c om hur finska skogen kommer att påverkas. Dessa resultat är möjliga att 

applicera på norra Sveriges skogar då både klimat- och skogsförhållandena är liknande i 

de båda regionerna. Största klimatologiska skillnaden är, att det är något mer nederbörd 

i Sverige. Vattentillgången är tillräckligt stor i båda regionerna för att inte vara 

tillväxthämmande (Bergh m.fl. 1999; Briceño-Elizondo m.fl. 2006), vilket möjliggör 

direkta jämförelser. Skogsstyrelsen har gett ut rapporter som om synen på framtida 

skogsanvändande, t.ex. ”Klimatförändringar och deras inverkan på skogsbruket” 

(Eriksson 2007a). 

 

I studien tar jag upp de två dominerande trädslagen Gran (Picea abies, Norway spruce) 

och Tall (Pinus sylvestris, Scots pine). Även björk (Betula pendula, Silver birch) tas 

med i min studie då den har betydelse för framtidens skogsbruk i norra Sverige, samt är 

ett allt vanligare inslag på andra marker än produktionsmark. Björken har potential att 

användas som ett alternativ till barrskog i framtiden åtminstone i södra delen av 

studieområdet. En nyare typ av tall i Sverige är Contortatall (Pinus contorta var. 

latifolia) från Kanada som sedan 1990-talet har planterats in i södra norra Sverige. 

Contortatall är mer snabbväxande än tall (Pinus sylvestris) och kan förkorta 

skogsgenerationscykeln, vilket gör Contortatallen intressant i 

produktionsskogssammanhang. Contortatall finns främst i södra delen av studieområdet 

i produktionsskog, Contortatall kan bli allt vanligare inslag främst om snömängden 

minskar, då Contortatallen är mer känslig för snö än vanlig tall. Contortatall utgör idag 

endast 1 % av skogsbeståndet i norra Sverige (Skogsdata 2010) och utelämnas därför 

fortsättningsvis. 



Klimatförändringens förväntade påverkan på skogstillväxten 

 9  

6. Resultat:  
Här kommer de olika faktorerna med som är av betydelse för tillväxt och 

biomassapotential tas upp. Inledningsvis beskrivs hur skogstillväxten sett ut i Sverige de 

senaste hundra åren. Efter det beskrivs hur de olika faktorerna spelar in var för sig. 

Avslutningsvis summeras detta med hur kombinationen av olika faktorer påverkar. De 

faktorer som är representerade i studien är, temperaturförändring, nederbördsmönster, 

näringstillgång, CO2-koncentrationsförändring, gallring, marktemperatur, frostrisk och 

trädlinje. 

 

6.1 Historisk skogstillväxt: Volymtillväxten i norra Sverige har generellt enbart 

ökat och virkesförrådet har blivit större sedan 1900-talet. De senaste 30 åren har 

volymtillväxten skett utan att andelen gamla träd (träd som uppnått avverkningsålder) 

ökat i samma utsträckning. Åldersobalansen härstammar från 1980-talets förbättrade 

skogsåterplanteringsresultat som kraftigt minskat områden utan trädplantor, då fler 

trädplanteringar växte och färre dog. Vilket förändrat skogens totala åldersbalans i 

Sverige, då fler skogar än brukligt har planterats med lyckade resultat sedan 1980-talet 

(Lundmark 1990 s 44-45; Skogsdata 2010). Utvecklingen har vid nyplantering gått mot 

fler skogar med enbart barr- respektive lövträd i norra Sverige (Axelsson m.fl. 2002). 

De senaste 20 åren har ökningen trädvolym av gran stagnerat i norra Sverige och tallen 

har endast ökat i liten omfattning (fig. 2) i förhållande till hur utvecklingen varit 

generellt under 1900-talet (Skogsdata 2010). Parallellt har björken ökat i trädvolym (fig. 

2). Det har under flera omgångar under 1900-talet gjorts insatser för att eliminera 

utbredningen av björk och övriga lövträd i barrskogar, vilket håller björkens 

tillväxtmöjligheter nere. Även blandlövskogar har ersatts med barrskogar utan 

lövträdsinblandning vid återplantering efter avverkning (Axelsson m.fl. 2002). Det har 

resulterat i att andelen björk i produktionsskog varit på ungefär samma nivå under 

denna tid. Under 2000-talet har björken tillåtits öka i utbredning, med en 50 % ökning 

som resultat i norra Sverige (fig. 3). Största ökningen har skett på andra marker än 

produktionsmark, bland annat har björken kraftigt ökat i utbredning i fjällområdet 

(Riksskogstaxeringen). På produktionsmark har ökningen av björk skett främst genom 

en ökad satsning på ren lövskog i södra delen av studieområdet (Riksskogstaxeringen). 

Den lövskogssatsning som gjorts under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har 

skett på skogsmarker där lövskogen tidigare inte varit etablerad på tidigare, eller där den 

i under 1900-talet försökts elimineras (Axelsson m.fl. 2002).  
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Figur 2: Utveckling mellan 1983-2009 på produktiv skogsmark.  

Data från Riksskogstaxeringen, taxweb, med sökkriterierna en variabel: trädslag, kolumnvariabel: 

trädslag, klasser: gran, tall och björk, enhet: total volym (miljoner) m
3
sk, Landsdel: norra 

Norrland och södra Norrland (dessa visas som två värden som jag har summerat till ett värde), 

ägoslag: produktionsmark, tidsperiod: glidande femårsmedelvärden. 

 

 

 

 
Figur 3: Björkens utveckling i norra Sverige för produktionsmark uppdelat i studieområdets norra 

och södra delar, totalt värde för hela studieområdet på övriga marker än produktionsskog. Data 

från Riksskogstaxeringen, taxweb med sökkriterierna en variabel: trädslag, kolumn variabel: 

trädslag, klasser: björk, enhet: totalvolym (miljoner) m
3
sk Landsdel: norra Norrland och södra 

Norrland, ägoslag: för blå och röd serie produktionsmark, för grön serie är ägoslagen naturbete, 

åkermark, myr, fjällbjörkskog, berg, övrig mark (som ej kan klassas i något av de andra 

ägoslagen). 
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6.2 Temperatur: Temperaturen i Sverige beräknas öka med dryga 5 °C till år 2100 

(SMHI). Det råder kraftigt varierande uppgifter om i vilken utsträckning temperaturen 

kommer att påverka tillväxten (Bergh m.fl. 2003; Karjalainen m.fl. 2003; Briceño-

Elizondo m.fl. 2006; Eriksson 2007b; Kellomäki m.fl. 2007a; Lindner m.fl. 2010). 

Exempelvis på 64 °N för gran och 60 °N för tall så ökar tillväxten med i 5 % respektive 

6,5 % per ökad temperaturgrad räknat med en temperaturökning upp till 4 °C. Det 

motsvarar en linjär utveckling (Berg m.fl. 2003). Att tillväxten ökar linjärt med 

temperaturförändringen är inte ett mönster som överensstämmer med Briceño-Elizondo 

m.fl. 2006 resultat, som visar på en avtagande tillväxttrend vid högre temperatur ökning 

än 3 °C, både vid 66 °N och 62 °N stagnerar tillväxten helt efter 2-3 °C 

temperaturökning. Ökar temperaturen mer återgår tillväxten till dagens tillväxtnivåer 

eller någon % lägre för granen än kontrollperioden (1961-1990) tillväxt. Kellomäki 

m.fl. 2007a beskriver att temperaturförändringen kommer att leda till en 600 km 

förskjutning i tillväxt. Dvs. den tillväxt som finns idag på 62 °N kommer år 2100 återses 

på 66 °N. En generell bild är att temperaturökningen har större påverkan längre norrut i 

studieområdet. Figur 4 visar totala procentuella tillväxtförändringen i norr respektive 

söder. Vid 3-5 °C temperaturhöjning ökar tallens tillväxt i norr (64-66 °N) med 16-23 

%, i söder (60-62 °N) ökar tillväxten med 4-27 %. Briceño-Elizondo m.fl. 2006 sticker 

ut mest med låga tillväxtvärden och Bergh m.fl. 2003 med höga tillväxtvärden (tabell 1 

i bilaga). Granen har en ökad tillväxtutveckling i norr (64-66 °N) på 11-20 %, i söder 

(60-63 °N) sker knappt någon förändring alls och tillväxten är negativ vid en 5 °C 

temperaturökning (tabell 2 i bilaga). Björk har en stark tillväxt i norr (66 °N) med upp 

till 14 % och i söder är tillväxten lika med dagens eller ökar 1-2 %. En högre temperatur 

leder också till ökad cellandning vilket ökar tillväxten (Karjalainen m.fl. 2003). 

 

Temperaturförändringen i sig påverkar tillväxten till viss del, men kombinerat med 

övriga klimatförändringar, förändras tillväxten ytterligare. Temperaturökningen leder 

exempelvis till minskad vattenhållningen i marken (Kellomäki m.fl. 1997a), ökad 

nedbrytningstakt samt att humuslagret blir tjockare, vilket ger ökade möjligheter att 

lagra en större mängd CO2 i skogen, och ökar möjligheten att hålla mer näringsämnen i 

marken (Lindner m.fl. 2010). 

 

 

 
Figur 4: Medelvärden i % och maximum respektive minimum värden för tillväxtförändring vid 

temperaturförändring (T) 2-5 °C i södra respektive norra delen av studieområdet, vid förhöjd CO2-

koncentration till 700 ppm från kontrollperiodens 350 ppm för hela studieområdet och vid 20 % 

ökad kvävetillförsel för hela studieområdet. Se bilaga 1 tabell 1-4 för de värden som diagrammets 

grundar sig på, samt anger de högsta och lägsta värdena. 
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6.3 Nederbörd: Nederbörden är idag mellan 600-800 mm/år i norra Sverige utom i 

fjällkedjan där nederbörden är något högre (SMHI; Mellander m.fl. 2005). 30-40 % av 

nederbörden sker i form av snö utom i fjällkedjan där upp till 50 % är snö (SMHI). 

Totalt sett kommer nederbörden att öka med mellan 25-35 % på årsbasis (SMHI). 25 % 

och 11 % på vintern respektive sommaren (Lind & Kjellström 2008). Främsta 

skillnaden blir på vinterhalvåret då nederbörden ökar kraftigt och kommer snarare i 

form av regn än snö. Även en del av den nuvarande nederbörd kommer som regn vid 

sekelskiftet istället för som idag i form av snö. Nederbörd är idag ingen 

tillväxthämmande faktor för norra Sveriges skogar. Det bör inte heller utvecklas till det 

då den ökade evapotranspirationen inte anses överstiga den ökade nederbörden (Bergh 

m.fl. 1999). Möjligtvis kan vattenöverskottet helt reduceras till behovsnivån utan att bli 

tillväxthämmande, för den varmaste sommarmånaden längst i söder av studieområdet 

(Spiecker 2000). Skulle utvecklingen förändras och nederbörden istället minskar är det i 

söder som tillväxten kan minska. Framför allt i kombination med högre temperatur kan 

torka uppstå. Gran är mer känslig än tall för minskad nederbörd (Briceño-Elizondo m.fl. 

2006). En ökad nederbörd kommer inte att förändra tillväxten speciellt mycket 

(Briceño-Elizondo m.fl. 2006).  Nederbörden har inverkan på andra faktorer som 

marktemperaturer som blir lägre när det inte finns ett snötäcke (Mellander m.fl. 2007) 

och näringsämnen riskerar att utlakas om marken blir vattenmättad (Fitzhugh m.fl. 

2001).  

 
6.4 Näringsämnen: I dagens skogar är näringsstatusen relativt låg (Bergh m.fl. 

1999). Klimatförändringen förväntas inte förbättra dessa förhållanden i någon större 

utsträckning. Det som kommer att förändras är att nedfallet av kväve kommer att öka 

(Lindner m.fl. 2010). En högre temperatur kommer att leda till en ökad nedbrytnings 

hastighet vilket ökar mängden näringsämnen som kan absorberas av träden, då 

humuslagrets näringsinnehåll högre. Detta ger en förbättrad näringssituation under 

tillväxtsäsongen (Kellomäki m.fl. 1997b; Lindner m.fl. 2010). Ökningen av 

nedbrytningstakten kommer inte kompensera de näringsförluster och begränsningar som 

finns i skogen idag (Kellomäki m.fl. 1997b). Låg näringstillgång är vanligtvis den mest 

tillväxthämmande faktorn i norra Sverige i nuvarande skogar (Bergh m.fl. 1999). Det 

näringsämne som det råder enskilt störst brist på är N (Björkvald & Erlandsson 1999; 

Olsson & Westling 2006; Luiro m.fl. 2009). Vid en optimal näringstillgång kan 

tillväxten öka med 283 % (Berg m.fl. 1999). Att denna tillväxt skulle uppnås är inte 

trolig men visar en stor potential vid stora och årliga näringstillskott av N, P, Mg, K och 

Ca. På vinterhalvåret när snötäcket generellt blir tunnare eller försvinner helt resulterar 

det i lägre marktemperaturer som leder till att rötterna fryser. Kallare rötter har ingen 

möjlighet att ta upp några näringsämnen utan dessa passerar skogsmarken utan att 

kunna utnyttjas av träden. Det kan minska det totala näringsupptaget med 20-50 % 

(Groffman m.fl. 2001). Vid ökat antal eller förlängda frosthändelser och 

tjälningsperioder kommer mer näringsämnen att utlakas och näringstillgången minskar 

(Fitzhugh m.fl. 2001).  

 

En ökad näringstillgång kan också öka lagringen av kol i träden (Sathre m.fl. 2010). En 

välbalanserad näringstillgång gynnar skogens motståndskraft mot skador, från vind, 

snö, frost och djur (Spiecker 2000; Groffman m.fl. 2001). Därför är det av vikt att 

tillföra näring där statusen är låg.  
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Kvävetillförsel kommer att öka tillväxten med mellan 6-28 % (fig. 4). Tillväxten av tall 

ökar mer än tillväxten för gran. Tillväxtökning sker i hela studieområdet vid en ökad 

kvävetillgång. Största ökningen sker i norra delen för både gran och tall (Briceño-

Elizondo m.fl. 2006; Sathre m.fl. 2010). En viss ökning av kvävenedfall kommer att ske 

i och med den förväntade klimatförändringen (IPCC 2007) men det kommer inte vara 

tillräckligt då koncentrationen kväve i skogarna är mycket låga redan i nuvarande 

skogar. Vid tillförsel av 21 kg kväve/ha kan skogens rotationstid kortas med 40 år med 

hänseende till dagens förhållanden (Sathre m.fl. 2010). 

 

Vid gallring uppstår relativt stora näringsförluster. De största förlusterna är kväve och 

fosfor. Granbestånd har större näringsförluster än tall vid gallring (Garcia-Gonzalo m.fl. 

2007c).  Förlusterna är lika stora vid första och andra gallringen för gran medan tall 

generellt förlorar mindre näring vid andra gallringstillfället (Luiro m.fl. 2009). Dessa 

förluster är det nödvändigt att näringskompensera för.  Naturligt är att förlusten av 

näringsämnen vid gallring är lägre vid gallring av lövträd, som tappat sina blad, än av 

barrträd där barren sitter kvar på grenarna, då det är i blad och barr den mesta av 

näringen finns. 

 

6.5 CO2-koncentration: CO2-koncentrationen beräknas öka till 700 ppm, en 

dubblering från kontrollperiodens (1961-1990) värde på 350 ppm (IPCC 2007). Det är 

också den nivå som används vid beräkningar och i modeller för att se hur det påverkar 

skogen. En CO2-koncentration på 700 ppm kan ge en 21 % 

nettoprimärproduktionsökning (Kellomäki m.fl. 1997a). Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

gör liknande observationer med en tillväxtökning på 25-35 % hos tall (fig. 5). Gran har 

en något lägre tillväxt, för björken ökar tillväxten med upp till 35 % till följd av en 

högre CO2-koncentration. Då tallskog idag har en rotationstid på ungefär 100 år så 

motsvaras varje tillväxtöknings % i princip av ett års förkortad rotationstid (Kellomäki 

m.fl. 1997b). Detta innebär att generationstiden kan kortas med mellan 19-40 år (fig. 5 

och tabell 4 i bilaga för exakta värden). 

 

En ökad CO2-koncentration kommer enbart att förbättra tillväxten. Effekten av en högre 

CO2-koncentration är endast av betydelse under tillväxtperioden och effekten avtar 

kraftigt i samband med att träden på tidig höst förbereder inför vintersäsongen. Vilket 

innebär att det under sommarmånaderna juni-augusti syns en kraftig tillväxt för gran 

och tall på 40 % respektive 30 %. En liten ökning under vårmånaderna mars-maj med 

ungefär 5 % något starkare för gran än tall (Berg m.fl. 2003). Figur 4 visar hur CO2-

förändringen påverkar i förhållande till övriga tillväxthöjande faktorer. Figur 5 visar på 

medelvärdet av tillväxtökningen för gran och tall samt ett sammanslaget värde för gran, 

tall och björk. På de vattenfattiga marker som förekommer i studieområdet kommer den 

ökade CO2-koncentrationen att förstärka tillväxten mer än generellt, då den förbättrar 

möjligheten att ta upp näringsämnen från den torra marken (Laubhann m.fl. 2009).  
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Figur 5: Procentuell tillväxt och maximum respektive minimum värden vid en dubblering av 

dagens CO2-koncentration från 350 ppm till 700 ppm gemensamt värde för tall, gran och björk och 

per trädslag i hela studieområdet. Se tabell 4 i bilaga för samtliga värden som ligger används för 

framräknandet av medelvärden till diagrammet. 

 

 

Studier från Skogsstyrelsen visar att en ökad CO2-koncentration i atmosfären ökar 

tillväxten till en början (Eriksson 2007a). Senare acklimatiserar sig skogen vid den 

högre koncentrationen och växer inte lika kraftigt som när CO2-koncentrationen steg. 

Effekten av tillväxtökningen kan därför vara temporär. Acklimatiseringen till en högre 

CO2-koncentration kan även innebära att tillväxten återgår till normalperiodens 

tillväxttakt. Upptaget av CO2 ökar lite i skogens ekosystem och humuslager på kort sikt 

men kommer allt eftersom tiden går stanna på en ny något högre tillväxtnivå (Fransila 

m.fl. 2005; Eriksson 2006b). För att bibehålla den ökade tillväxten som högre CO2-

koncentration genererar krävs att näringsstatusen förbättras i ekosystemet, eftersom 

CO2-koncentration och näringstillgång är nära sammanlänkade (Holmqvist m.fl. 2002; 

Bergh m.fl. 2003). 

 

En annan aspekt på CO2 är att skogen fungerar som en kolsänka som kommer att öka i 

omfattning om skogen fortsätter växa som idag med nuvarande gallringsmönster. Detta 

bidrar till att hålla ner CO2-koncentration i atmosfären. En skog som växer fritt utan 

mänskliga åtgärder lagrar mer C. Samtidigt är en mer extensiv gallring bättre än bas 

gallringen (den gallring som vanligtvis utförs, i Sverige är låggallring den vanligaste 

formen (Skogforsk)) sett till trädens kollagringspotential. För tall och björk kan C 

förlusterna minskas med nästan 50 % respektive 40 % med två gallringstillfällen som är 

30 % större än bas gallring jämfört med skog som inte gallras. Gran däremot 

kompenseras förlusterna endast 20 % med samma extensiva gallring (Garcia-Gonzalo 

m.fl. 2007b). Sett till hela ekosystemen behålls 24 % av kolet jämfört med en yta som 

inte gallrats. Mängden kol i hela ekosystemet ökar totalt sett i skogsbestånden 

oberoende gallringsregim, mest vid bas gallring (Garcia-Gonzalo m.fl. 2007a).  
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6.6 Gallring: Gallring sker under skogens tillväxt för att träden ska bli av god kvalitet 

(låg kvistighet och tät grundyta) (Spiecker 2000). Klimatförändringen kommer leda till 

att träden växer snabbare vilket gör att gallring krävs i tidigare skede för att kunna säkra 

god trädkvalitet (Briceño-Elizondo m.fl. 2006). Beroende på trädslag krävs olika 

gallringsintensitet för att få träd av god kvalitet. Detta gäller särskilt björk som är mer 

känslig för kraftig gallring. Samtidigt är i behovet av gallring större för lövträd än 

barrträd (Briceño-Elizondo m.fl. 2006). Genom att gallra ökar mängden vatten, näring 

och solljus till de träd som står kvar. Det förbättrar tillväxtmöjligheten och kvaliteten 

som på sikt ger större ekonomiskt utbyte och mer biomassa totalt. Gallring kommer att 

bli viktigare när träden växer snabbare. Det är i nuläget svårt att avväga exakt hur 

gallringen ska ske för optimal avkastning. För att träden ska bli av god kvalitet är det 

fördelaktigt om de växer relativt snabbt under tidiga år, då träden har störst utveckling i 

höjdled. De sista åren bör träden växa långsammare då stambredden ökar mest vid 

långsammare tillväxt. Vid snabb tillväxt i slutet av en trädcykel riskerar virkeskvaliteten 

bli sämre (Garcia-Gonzalo m.fl. 2007c). 

 

En intensivare gallring försämrar tillväxten temporärt och mängden biomassa minskar 

vid slutavverkning, samtidigt ökar utbytet av timmer. Gallring ökar möjligheten att ta ut 

biomassa från gallringsrester tidigare under trädgenerationen. Gallringen påverkar 

näringstillgången negativt och med GROTuttag minskar näringstillgången ytterligare 

(Eriksson 2006b; Garcia-Gonzalo m.fl. 2007a). Vid en intensivare gallring kombinerat 

med näringstillförsel ökar tillväxten. Timmerutbytet ökar vid en extensivare gallring 

med 11-18 % jämfört med dagens förhållande oberoende gallringsregim (Garcia-

Gonzalo m.fl. 2007a). CO2-lagringen är som störst utan gallring. Största ökningen beror 

på att den tillgängliga biomassan ökar totalt i ekosystemet (Eriksson 2006b). Något som 

Alam m.fl. 2008 inte såg i sin studie utan menar att under perioden 2071-2100 finns en 

viss ökning av kollagring även vid gallring. Både Eriksson 2006b och Alam m.fl. 2008 

är samstämmiga att den mest extensiva gallringsregimen, två gallringstillfällen med 

vardera 30 % större gallring än vanlig bas gallring, ger en minskad mängd kol inlagrad i 

skogens ekosystem, i förhållande till avsaknad av gallring. Den största inlagringen av 

kol sker vid de mindre extensiva gallringsmetoderna (Eriksson 2006; Alam m.fl. 2008). 

Gallring och avverkning sker då marken är tjälad för att minimera körskadorna 

(Claesson 2008). 

 

Efter slutavverkning är tillväxten för efterföljande skogsgeneration, för tall, oberoende 

av om avverkningen skett med hela träd eller endast stamavverkning efter 5-10 år. För 

granen är tillväxten efter samma period något sämre efter helträdsavverkning än vid 

stamavverkning. Det beror på minskad näringstillgång som kan förebyggas genom 

näringstillförsel. Baskatjonkoncentrationen kan bli betydligt sämre vid 

helträdsavverkning än stamavverkning för efterföljande trädplantor efter 15-20 år, även 

där näringstillförsel skett (Luiro m.fl. 2009). 
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6.7 Marktemperatur: Marktemperaturen kommer att minska trots att 

lufttemperaturen blir högre, då snötäcket fungerar som skydd mot låga 

marktemperaturer (Mellander m.fl. 2005). Marktemperaturen under ett snötäcke 

understiger sällan -5 °C, och sjunker kraftigt då snö inte täcker marken och 

marktemperaturer på -10 till -20 °C är vanligt om snötäcket uteblir helt (Groffman m.fl. 

2001). Det är inte rimligt i norra Sverige att hela snötäcket försvinner. Snötäcket 

kommer att smälta bort ungefär 1,5 månad tidigare jämfört med 1991-2000. Samtidigt 

kommer upptining av marken endast ske omkring 15 dagar tidigare än perioden 1991-

2000 till följd av den lägre marktemperaturen (Mellander m.fl. 2007). Lägre 

marktemperatur gör att trädens fina rotsystem skadas i större utsträckning och ökar 

dödligheten hos dessa rötter (Groffman el at., 2001). Hos björk finns ytterligare en 

riskfaktor då barken är tunnare och känsligare för snabba temperaturvariationer som 

understiger minusgrader. Barrträd är inte lika känsliga för den typen av 

temperaturvariation, då barrträdsbarken är tjockare och mer acklimatiserad till ett kallt 

klimat. Största problemet uppstår när temperaturen varierar mellan låga plusgrader till 

minusgrader. Vid längre köldperioder uppstår mindre skador på björken än vid snabba 

temperaturvariationer kring 0 °C (Jönsson m.fl. 2002).  

 

Fjällbjörken är mer anpassad till lägre temperaturer men den finns mer på platser där 

temperaturfluktuationer kring nollgrader inte är lika vanligt. Fjällbjörken är dock inte 

lämplig i produktionssammanhang på grund av lågväxthet, knotighet och långa 

rotationstid (Kullman & Öberg 2009). Fjällbjörk kan bli aktuell att använda som 

bioenergi. En välbalanserad näringstillgång hämmar frostskador på barken (Axelsson 

m.fl. 2002). 

 

6.8 Frostrisk: Största risken för frostskador i nuvarande klimat är på våren när träden 

vaknar efter vinterdvalan. Träden är då mycket känsliga för temperaturfluktuationer 

under nollgrader (Jönsson m.fl. 2002). Med klimatförändringen kommer 

höstfrostskadorna att öka och troligen bli den frostriskperiod som är mest kritisk för 

träden. Höstsäsongen blir kortare, därmed minskar perioden för att bygga upp 

frostskydd samt antalet frosthändelser ökar under hösten. Det försämrar trädens 

vinterförberedelser (Jönsson m.fl. 2004). Vårfrostskadorna kommer att fortsätta vara 

stora och eventuellt öka då träden påbörjar sin tillväxt tidigare på vårsäsongen. Träden 

förlorar då sitt skydd mot frost samtidigt som risken för minusgrader ökar efter trädens 

tillväxt inletts (Hänninen, 2006). Frekvensen av frostskador kommer att minska de 

närmsta 100 åren samtidigt som varje frostskadeincident kommer ha en högre 

tillväxthämmande effekt (Rammig m.fl. 2010). Praktiskt innebär det att träden kommer 

minska sin tillväxt mer per skadetillfälle, men skadan på trädets kvalitet blir mindre 

totalt sett. Mest känsliga är yngre träd samt nya barr då de inte byggt upp någon 

motståndskraft utan förlorar allt skydd efter tillväxten inletts. Äldre bestånd och barr har 

lite motståndskraft bevarad även efter tillväxten inletts. Det förändrade klimatet 

kommer leda till fler tining-frysningscykler per säsong vilket resulterar i större risk för 

frostskador som beror på trädens tidigare avbrutit vintervilan (Mellander m.fl. 2007). 

Tunnare snölager som smälter bort tidigare på vårsäsongen gör marktemperaturen lägre. 

Det leder till en förlängd upptiningsperiod, än vid ett tjockare snötäcke då marken i 

princip är upptinad när snön smält bort (Mellander m.fl. 2007). Detta förskjuter starten 

för trädens tillväxt, jämfört med om snötäcket och marktemperaturen motsvarat dagens. 

Samtidigt kommer temperaturen vara högre och totalt sett kan tillväxten inledas 

omkring 15 dagar tidigare än under kontrollperioden (1961-1990). 
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6.9 Trädlinje: I Fjällområden generellt i Europa beräknas temperaturen öka med 1-5 

°C (IPCC 2007) som följs av en ökad tillväxt. Trädgränsen bör stiga med 140 meter i 

höjdled per ökad temperaturgrad det närmsta århundradet, med hänsyn till var trädlinjen 

befunnits under tidigare klimatoptimum. Ökar temperaturen med 5 °C kommer 

trädlinjen att förskjutas 700 m under närmsta århundradet (Grace at al., 2002). Vilket 

kan vara lite underskattning för de svenska förhållandena där temperaturen väntas öka 

med dryga 5 °C (Lind & Kjellström 2008). Detta kan troligtvis ändå ses som ett 

riktmärke för hur trädlinjen i fjällen kan komma att förändras. I detta område väntas inte 

den ökande tillväxtkurvan avta på liknande vis som för tillväxten generellt till följd av 

ökad temperatur i norra Sverige (Mäkinen m.fl. 2002). Redan idag är det möjligt att 

upptäcka att träden växer bättre vid trädlinjen jämfört med kontrollperioden (1961-

1990). Studier har främst gjorts på befintliga träd som växer något nedanför trädlinjen 

där det uppmärksammats att träden växer snabbare både på bredden och höjden. Detta 

är tydligt i Schweiziska alperna där temperaturökningen varit större än den globala 

ökningen generellt (Mäkinen m.fl. 2002; Lind & Kjellström 2008). Andra studier har 

endast kunnat utröna att det växer mer vid trädlinjen men inte vad som triggat 

förändringen (Grace m.fl. 2002).   

 

Genom att blicka bakåt på hur skogen har migrerat efter istiden förändras skogens 

utbredningsområde med en hastighet av 10-70 km/årtionde (Lindner m.fl. 2010). Där 

skog redan är etablerad är det troligt att utvecklingen går snabbare och tillväxtmönstret 

kan förskjutas upp till 600 km i nordled de närmsta 100 åren (Kellomäki m.fl. 2007a). 

Enligt en jämförelse hur det växer idag på 62 °N och hur de beräknar att det kommer att 

växa på 66 °N år 2100, ger lika stor tillväxt. Ett varmare klimat kommer att påverka 

tillväxten invid trädgränsen och kan på så vis öka mängden biomassa. Idag domineras 

trädgränsområdet av björk som kommer att få allt mer konkurrens av gran och tall 

(Koca m.fl. 2006). Detta är en utveckling som redan är tydlig då gran och tall växer 

bättre och ökar i utbredningen på marker där fjällbjörken tidigare varit totalt 

dominerande. Även fjällbjörken växer bättre i dessa områden (Kullman & Öberg 2009 ). 
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6.10 Kombinerad påverkan: Vid ökad kvävehalt sker största tillväxtökningen i 

norr, men även i söder av studieområdet ökar tillväxten. Tallen visar på 7 % högre 

tillväxtökning än granen vid förhöjd kvävetillgång. Tallens tillväxt är lika stor på hela 

skalan mellan 0-5 °C oavsett ökad eller minskad nederbörd (Briceño-Elizondo m.fl. 

2006). När marktemperaturen sjunker och rötterna fryser har de ingen möjlighet att ta 

upp näringsämnen. Den näring som tillgängliggörs från nederbörden på vintern i form 

av regn eller snö kommer att föras vidare i ekosystemet utan att kunna tas upp av träden, 

näringsförlusten som uppstår under vintern till följd av låga marktemperaturer och 

därför inte kan tas upp av träden kan uppgå i 20-50 %/år (Fitzhugh m.fl. 2001).  

 

Vid ökad näringstillgång växer tallen betydligt bättre och har en starkare utveckling än 

granen vid samma näringstillförsel. Ökad CO2-koncentration är mer gynnsam 

tillväxtmässigt för tall än gran. Björk kommer att växa bättre med högre kvalitet i norra 

Sverige de kommande 100 åren (Koca m.fl. 2006). Björk är mer frostkänslig än gran 

och tall. Fördelarna med att plantera björk, som minskad markförsurning och större 

biomassapotential, bör överväga de negativa faktorerna, som frostkänslighet, vid 

föryngring av skog. I södra delen av studieområdet bör björkens positiva 

tillväxtutveckling vara stor (Axelsson m.fl. 2002).  

 

Genom att blanda in flera trädslag kan resistens mot skador, från vind, snö och djur 

förbättras. Vid en ökad inblandning av lövträd i barrskog kan försurningen av marken, 

som barrträden bidrar till, minskas vilket förbättrar tillväxtmöjligheterna (Spiecker 

2000). 

 

Nederbörd i form av regn då snötäcke finns på ytan ökar potentiella upptaget av 

näringsämnen (Groffman m.fl. 2001). En minskad tjälning och frost på våren gör träden 

mindre beständiga mot vind och då kan vårstormar bli mer skadliga än idag trots att 

vindstyrkorna motsvarar dagens förhållanden (Blennow m.fl. 2010, SMHI).  

 

Gran kommer att växa bättre längst i norr vid högre temperatur. I södra delen av 

studieområdet bibehåller granen dagens tillväxt. Om nederbörden minskar med 20 % 

kommer den relativa tillväxten minska med 1-2 % /ökad temperatur grad för granen 

(Briceño-Elizondo m.fl. 2006). Granen är relativt känslig för gallring. Extensivare 

gallring försämrar granens tillväxt (Luiro m.fl. 2009). Tallen kommer att växa betydligt 

bättre i norra delen av studieområdet oavsett om nederbörden ökar eller minskar. Längre 

söderut sker endast en liten ökning av tallens nuvarande tillväxt vid en 

temperaturökning på 2-4°C, vid högre temperaturökning återgår tillväxttakten mot 

1990-talets nivåer (Briceño-Elizondo m.fl. 2006). 

 

En sammanslagning av tillväxtfaktorerna från figur 4 ger en total genomsnittlig tillväxt 

på ungefär 15 %. 

 

Ovanstående visar starka tendenser till att skogen kommer att växa bättre men det är 

inte säkert att utbytet från skogen ökar i den utsträckningen som ovan. Det förändrade 

klimatet påverkar även faktorer som kan inverka negativt på tillväxten, som antalet och 

art utbredning av skadedjur, vilt som kan få ändrade levnadsmönster och rennäringen 

ändra förflyttningsområden. Detta påverkar biomassautbytet negativt men har inte tagits 

upp i denna studie. 
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7. Diskussion:  
För att skogens resurser ska utnyttjas på bästa sätt i ett klimat under förändring är en 

översyn av skogsbruket nödvändig. Produktionsskogen kommer att behöva gallras mer 

och tidigare detta för att träden ska ha en hög kvalitet på timret med endast ett fåtal 

kvistar och en kompakt, god grundyta samt minimera frostskador. Detta kommer ge 

större volym trädrester som kan nyttjas till bioenergi och exempelvis förbrännas i 

värmeverk. Att utnyttja trädrester och GROT som gallras ökar mängden utnyttjad 

biomassa från skogen och bör utvecklas till en naturlig del i skogsskötseln. 

 

Den temperaturförändring som Lind och Kjellström 2008 på SMHI:s Rossbycenter 

beräknat är värden som ligger något högre än vad de flesta skogsstudier har i sina 

modeller då de sällan överstiger 5 °C. Detta ger en underskattning i vilken påverkan 

temperaturförändringen kan få. Något som är genomgående är att studier utförs med 

något för låga temperaturhöjningar då de grundar sig på globala klimatmodeller istället 

för regionala klimatmodeller som exempelvis Rossbycenter tillhandahåller och ger en 

bättre lokal bild över de förväntade klimatförändringarna. 

 

Den ökade nederbörden kommer inte i sig förändra tillväxten speciellt mycket, men 

följderna av att mer nederbörd på vintern sker som regn istället för snö kan leda till 

ökade frostskador och försämrad näringsupptagning (Groffman m.fl. 2001; Briceño-

Elizondo m.fl. 2006). 

 

Näringstillgången förväntas inte öka till följd av klimatförändringen. Möjligtvis kan 

kvävetillgången öka i viss utsträckning, dock råder det brist på kväve som idag hämmar 

tillväxten i skogarna. Det kommer krävas tillförsel av de viktigaste näringsämnena N, P, 

K, Ca och Mg för att bibehålla och förbättra tillväxtmöjligheterna och trädkvaliteten. 

Näringstillförsel möjliggör hållbart skogsbruk för framtida skogsgenerationer. Samtidigt 

förbättrar hög näringstillgång beständigheten mot frostskador, motståndskraften mot 

vindskador och skadedjur ökar med välbalanserad näringstillgång (Groffman m.fl. 

2001; Blennow m.fl. 2010), vilket starkt talar för att näringstillförsel är nödvändig. 

 

Med skogens ekosystem i åtanke är det fördelaktigt med kontinuitetsskog dvs. att 

slutavverkning undviks och åldersfördelningen blir mer naturlig. Denna skötselmetod 

blir allt vanligare. Skogsskötseln försvåras, men kan anpassas, då tjälningsperioden 

kommer att minska vilket försvårar för skogsmaskinerna att ta sig fram utan att det 

uppstår körskador (Claesson 2008). 
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Det kommer att krävas mer markförberedning innan avverkning eftersom en kortare 

tjälningsperiod gör marken känsligare för körskador från skogsmaskiner. Körskador 

påverkar näringscykler och markens beskaffenhet negativt inför återplantering, det 

kommer vara nödvändigt med ökade markförberedandeåtgärder för nästa 

skogsgeneration ska få en god tillväxt och kvalitet (Olsson och Westling 2006). 

Kontinuitetsskog som skogsskötselmetod tenderar att förbättra skogens uthållighet, 

hållbarhet och öka den biologiska mångfalden. Det pekar mot att kontinuitetsskog kan 

ge bättre avkastning vid nästa sekelskifte än för kontrollperioden (1961-1990). 

Skogsstyrelsens har inte kommit med några konkreta råd hur skogsskötseln ska 

förändras men uppmanar till eftertanke över vilka effekter ett förändrat klimat kan få 

(Fransila m.fl. 2005). Vilket gör att skogsägarna själva måste sätta sig in i alla tänkbara 

scenarier som rör den egnas skogsmarker vilket kan leda till beslut som i förlängningen 

drabbar skogsvården och hållbarheten på sikt. 

 

Att behålla dagens gallringsregim eller inte gallra alls i framtida skogar kommer att leda 

till sämre tillväxt än nuvarande förhållanden. Även timmerutbytet minskar då det blir 

mindre näring och vatten till varje individuellt träd utan gallring. Det blir trångt mellan 

träden, vilket leder till att träden växer mer på höjden än på bredden något som är 

negativt för trädkvalitet (Kellomäki m.fl. 1997b).  Biomassa- och tillväxtpotentialen 

ökar i en skog som får växa fritt utan inblandning av mänsklig påverkan men den 

ekonomiska potentialen minskar. Med gallringsåtgärder prioriteras ökad trädkvalitet. 

Även den ökade tillväxttakten kan minska stammarnas rakhet och öka mängden kvistar 

som är negativt för trädkvaliteten. God näringsstatus och genomtänkt gallring förbättrar 

trädkvaliteten (Kellomäki m.fl. 1997b). Utan gallring kommer biomassapotentialen och 

kollagringen att öka mest. Att undvika gallring inte troligt att det sker då trädkvaliteten 

försämras av trängsel, samt tillväxt, näringsämnen och vattentillgång minskar. 

Näringstillförsel kommer vara nödvändig, oavsett om GROT plockas ut vid gallring 

eller inte. GROT bör utnyttjas som bioenergi i större utsträckning än idag och 

näringkompenseras för på skogsmarken. Björkinslag blir vanligare samt möjligheterna 

för en bra avkastning för björken ökar och har mindre näringsförluster vid gallring. En 

ökad andel björkskog kan öka möjligheterna till att utnyttja gallringsresterna till 

bioenergi. Det tar visserligen tid innan det syns i statistiken, då träden och skogen 

behöver uppnå rätt storlek och ålder för gallring. 

 

Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) förarbeten beskriver att granen 

kommer fortsätta vara det dominerande trädslaget (Smith m.fl. 2007) om skogsbruket 

fortsätter som idag. Om temperaturen utvecklas som IPCC och SMHI beräknar så blir 

granen mindre lämplig att plantera i södra norra Sverige medan tall kommer ha en bättre 

tillväxt, även björk kan vara aktuellt plantera för att öka tillväxttakten. 

 

Björkens förbättrade bärkraftighet i norra Sverige (Koca m.fl. 2006) kan utnyttjas för 

skogsvårdande syften då den är mer vindtålig än gran och tall. Björk kan planteras i 

kanten av ett bestånd som är särskilt utsatt för vind exempelvis i södra delen av norra 

Sverige längs kuststräckan. För att skydda gran och tall från eventuella vindangrepp. 

Detta kan bli nödvändigt då vindar och stormar kan få större skadeverkning, trots 

vindintensiteten inte ökar, eftersom tjälningen minskar (Lind och Kjellström 2008; 

Leckebusch m.fl. 2008). En ökad björkinblandning kan leda till en beständigare skog 

som ger bättre avkastning. Att öka inblandningen av björk i skogsbeståndet i norra 

Sverige kan minska markförsurningen (Spiecker 2000), det förbättrar möjligheten för ett 

uthålligt och hållbart skogsbruk.   
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Gallring blir viktigare för god timmerkvalitet vilket generar utökade möjligheter för 

bioenergiuttag från skogen (Kellomäki m.fl. 1997b). Mängden biomassa kommer att bli 

större till följd av ökad tillväxt även om timmerkvaliteten prioriteras. Särskild 

aktsamhet vid gallring bör ske desto längre norrut skogen befinner sig då det visat sig 

att dessa skogar i större utsträckning riskerar att få en negativ tillväxtutveckling vid 

extensiva gallringar än skogar i södra delen av studieområdet (Rosenberg & Jacobson 

2004). 

8. Slutsats: 
Tillväxtsäsongen kommer att bli 30-43 dagar längre. Under hela tillväxtperioden 

kommer skogen att växa bättre bortsett från ett fåtal frosthändelser på höst och vår som 

hämmar tillväxten. Tillväxten ökar med högre temperatur, större näringstillgång och 

ökad CO2-koncentration i atmosfären. Ökad nederbörd ger ingen direkt märkbar 

påverkan. 

 

En högre vintertemperatur kombinerat med en ökad nederbörd som regn istället för snö 

kommer sänka marktemperaturen. Om marken fryser utan snötäcke, skadas rötterna mer 

och om det inte bildas tjäle blir träden vindkänsligare. Båda scenarierna ökar risken för 

skador på träden. 

 

Risken för skador ökar till följd av lägre marktemperaturer då snötäcket minskar och 

nederbördsmönster ändras. Vilket ger ökade frostskador och större näringsförluster.  

 

En hög näringstillgång förbättrar motståndskraften hos träden mot frostskador, 

skadedjur och skador till följd av snöfall. Sämre näringstillgång kan skapa svårigheter 

för nuvarande och kommande skogsplanteringar att växa optimalt om inte 

näringstillförsel sker. 

 

Genom att öka gallringen både till antal gallringar och omfattning ökas avkastningen. 

Mer gallring ger bättre kvalitet samt risken för frostskador minskar. 

 

Gallringsresterna kan utnyttjas till bioenergi vilket ökar mängden utnyttjad biomassa 

från skogen. Att plocka ut GROT ur skogen kommer att leda till näringsförluster men då 

näringstillförsel oavsett kommer att krävas för god näringsstatus så bör så mycket 

biomassa som möjligt från skogen utnyttjas. 

 

Totalt sett kommer skogen att växa bäst utan mänsklig inblandning i form av 

gallringsåtgärder och dylikt, sett till potentiell biomassa. Kvaliteten kan bli sämre på 

grund av trängsel, näringsbrist och ökade frostskador i en skog som växer fritt utan 

mänskliga åtgärder. För hög trädkvalitet kommer större skogsvårdande insatser krävas. 

Dessutom kommer utarmningen av näringsämnen öka genom förändrade och fler 

frostcykler, en ökad gallring och lägre marktemperatur på vintern påverkar 

näringstillgång negativt. Både mängden timmer och biomassa kommer totalt sett öka 

men inte nå sin fulla potential. 
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9. Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till, min handledare Ingrid Stjernquist som varit mycket 

behjälplig under arbetets gång med konstruktiva kommentarer, tips, idéer och svar på 

mina frågor. Janne Törnander för korrekturläsning stöd och peppning under arbetet. 

Love Larsson för hjälp med språkhantering i abstract. Tekla Larsson för hjälp med 

språkbehandling Övrig familj och vänner som stöttat och peppat under arbetet. 
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11. Bilaga: 
Bakgrundsvärden som figur 4 och 5 grundar sig på. 
 

Tabell 1: Värden från respektive studie som beskriver hur tillväxten förändras vid en ökad 

temperatur på 2-5 °C i södra delen av studieområdet. Dessa värden utgör det framräknade 

medelvärdet för figur 4, temperatur söder samt högsta och lägsta värdena.  

Trädslag  Procentuell 
förändring  

Referens 

Norway spruce  1 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce  1 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce  0 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce  -2 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  10 % Kellomäki m.fl. 1997b 

Scots pine  3 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  14 % Bergh m.fl. 2003 

Scots pine  13 % Bergh m.fl. 2003 

Scots pine  4 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  8 % Kellomäki m.fl. 1997a 

Scots pine  27 % Bergh m.fl. 2003 

Scots pine  26 % Bergh m.fl. 2003 

Scots pine  4 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  2 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  3 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  2 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch   1 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  0 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

 
Tabell 2: Värden från respektive studie som beskriver hur tillväxten förändras vid en ökad 

temperatur på 2-5 °C i norra delen av studieområdet. Dessa värden utgör det framräknade 

medelvärdet för figur 4, temperatur norr samt högsta och lägsta värdena. 

Trädslag  Procentuell 
förändring  

Referens 

Norway spruce  8 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce  10 % Bergh m.fl. 2003 

Norway spruce  11 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce  20 % Bergh m.fl. 2003 

Norway spruce  13 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce  14 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  10 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  16 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  19 % Kellomäki m.fl. 1997a 

Scots pine  21 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine  23 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  7 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  11 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  14 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Silver birch  14 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 
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Tabell 1: Värden från respektive studie som beskriver hur mycket tillväxten förändras vid 20 % 

ökning av tillförsel av kväve, dessa värden baserar sig på att tillförseln ökar både naturligt och 

antropogent. Värdena är grunden för framräknandet av medelvärdet i figur 4 kvävetillförsel, samt 

högsta och lägsta värdena. 

Trädslag Procentuell 
tillväxtökning  

Referens 

Barrträd 22 % Sathre m.fl. 2010 

Barrträd 26 % Sathre m.fl. 2010 

Barrträd 28 % Sathre m.fl. 2010 

Norway spruce 4-6 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce 5-7 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine 12 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine 13 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

  
Tabell 2: Värden från respektive studie per trädslag som beskriver hur tillväxten förändras om 

CO2-koncentrationen ökar från 350 ppm till 700 ppm.  Dessa värden är grunden för 

framräknandet av medelvärdena i figur 4 och figur 5, dels medelvärde för alla trädslag gemensamt 

och för gran och tall separat, samt högsta och lägsta värdena i både figur 4 och 5. 

Trädslag Procentuell 
förändring 

Referens 

Norway spruce 20 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce 30 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Norway spruce 31 % Bergh m.fl. 2003 

Norway spruce 40 % Bergh m.fl. 2003 

Scots pine 21 % Kellomäki m.fl. 1997a  

Scots pine 23 % Kellomäki m.fl. 1997a  

Scots pine 25 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine 35 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 

Scots pine 26 % Bergh m.fl. 2003 

Scots pine 19 % Kellomäki m.fl. 1997b 

Silver birch <35 % Briceño-Elizondo m.fl. 2006 
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