
  
 
 
 

 
Amanda Sjögren 
 
Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet 

Miljövetenskap 

2020, 180 hp Grundnivå  

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH        
MILJÖVETENSKAP 

KLIMATPÅVERKAN AV HYGGESFRITT SKOGSBRUK 
JÄMFÖRT MED TRAKTHYGGESBRUK I SVERIGE – ETT 
FRAMTIDSSCENARIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto försättsblad: Simon Kärrman 



1 

Sammanfattning 
 
Skogar har en betydande roll i arbetet med klimatet genom att skogens träd tar upp CO2 från 

atmosfären och binder kolet i den levande biomassan. Produktionsskogarna i Sverige har sedan 

decennier brukats med trakthyggesbruk, där tillväxten är hög och avverkningen är 90 % av tillväxten. 

Andra länder, som Tyskland och Finland, har i liten skala börjat bruka sin skog utan hyggen – 

hyggesfritt eller kontinuitetsskogsbruk. Tillväxten och avverkningen är i dessa normalt lägre än i 

Sveriges trakthyggesbruk. Det finns ett begränsat antal studier gjorda på hur skogsbruk med 

kontinuerliga metoder skulle fungera i svenska produktionsskogar. För att kunna dra slutsatser kring 

om andra skogsbrukningsmetoder skulle vara bättre eller sämre för klimatåtgärder jämfört med 

trakthyggesbruk behövs mer forskning inom området.  

 

Denna studie analyserar två simulerade scenarier för produktionsskogar, där Sveriges län består av 

en kombination av olika andel hyggesfritt- och trakthyggesbruk som jämförs med en referens av 

endast trakthyggesbruk. Målet var att studera skillnader i upptag av CO2 i levande biomassa samt 

möjligheten till att ersätta fossila råvaror s.k. substitution.  

 

Båda scenarierna visar ett resultat som indikerar på att olika kombinationer av hyggesfritt- och 

trakthyggesbruk innebär ett högre upptag av CO2 i förhållande till endast trakthyggesbruk. Gällande 

möjligheten till substitution har trakthyggesbruket ett högre uttag av virke jämfört med 

kombinationerna av hyggesfritt- och trakthyggesbruk. Slutsatsen blir att den sammanlagda 

klimatnyttan (CO2-upptag + substitutionseffekt) är högre för dagens trakthyggesbruk, men att 

kombination av hyggesfritt- och trakthyggesbruk i alla län bidrar till högre upptag av CO2. 
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Abstract 
 
Forests have a significant role in the abatement of climate change by absorbing CO2 from the 

atmosphere and binding the carbon in the forest living biomass carbon stock. For decades, the 

Swedish production forests have been managed mainly by clear-cut forestry where the growth rate is 

high, and the rates of harvesting is about 90 % of the growth. Other countries, such as Germany and 

Finland have, on a small scale started forest management without clear cuts, so called continuous-

cover forestry, where the rates of growth and harvesting are significantly lower in relation to 

Sweden’s clear-cut forestry. There are a limited number of studies done on how continuous-cover 

forestry methods would work in the Swedish forests. In order to be able to draw conclusions about 

whether other methods would be better for mitigating ongoing climate change, as compared to the 

clear-cut forestry, more research is needed.  

 

This study analyses two scenarios of production forests, where different combinations of continuous-

cover- and clear-cut forestry in relation to only current clear-cut forestry, are applied for the different 

counties of Sweden. The aim was to analyse differences in the uptake of CO2 to the living biomass 

carbon in stock as well as the possibility of using forest biomass to replace fossil materials, so called 

substitution.  

 

Both scenarios show a result that indicates that different combinations of continuous-cover- and clear-

cut forestry result in higher uptake of CO2 compared to only using clear-cut forestry. Regarding the 

possibility of substitution, the clear-cut forestry has a higher extraction of wood compared to the 

combinations of continuous-cover- and clear-cut forestry. The conclusion is that the overall climate 

benefit (CO2-uptake + substitution effect) is higher for today’s clear-cut forestry, although the 

combination of continuous-cover- and clear-cut forestry in all counties contributes to a higher 

absorption of CO2.  
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Definitioner 
Tabell 1: definitioner från Skogskunskap.se 

Ord/begrepp/förkortning Förklaring 

Blädning 

Blädning är ett sätt att glesa ut skogen där skogen efter 
avverkningen fortfarande har träd kvar i olika höjder (fullskiktad). 
En skog som sköts med upprepade blädningar sköts med 
skogsskötselsystemet blädningsbruk.   

HF 

Hyggesfritt skogsbruk, dvs metoder att bruka skogen utan hyggen. 
Exempel på hyggesfira metoder är blädning, luckhuggning och 
skärmar. 

Gemensamt för olika metoder av hyggesfritt skogsbruk är att 
marken alltid är skogbevuxen och att inga stora kalytor tas upp. 

Fullskiktad 
En fullskiktad skog innebär att det finns träd i alla storleksklasser 
och att det alltid finns fler små yngre träd än vad det finns stora.  

 
 

Enskiktad 
 
 

Huvuddelen av träden är lika höga och det finns ett tydligt 
krontak. Ett vuxet trädbestånd inom trakthyggesbruk 
kännetecknas av att vara enskiktat.  

m3sk 
Skogskubikmeter, är volymen av trädets stam inklusive bark, men 
utan grenar och stubbe.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 
Sveriges produktionsskogar är en viktig del i arbetet med klimatförändringarna och att minska 

koldioxidhalten i atmosfären genom att öka lagringen av kol i skogens biomassa. Skogens upptag av 

koldioxid (CO2) bestäms bland annat av dess tillväxt men också av hur mycket som avverkas 

(Skogforsk, 2019a). I Sverige har dagens traditionella trakthyggesbruk varit den dominerande 

brukningsformen sedan 1950-talet (Skogssverige, 2017a). På senare år har intresset för ett hyggesfritt 

brukande av skog ökat såväl nationellt som internationellt där drivkrafter varit att skapa tilltalande 

skogsområden nära tätorter samt att bemöta behov för bland annat rennäring, friluftsliv och 

biodiversitet (Rosell & Appelqvist, 2017). Det aktuella forskningsläget indikerar att det finns ett 

växande behov för mer kunskap om hyggesfritt bruk i de svenska skogarna (SLU & Future Forests, 

2017). Allt fler studier om olika brukningsmetoder utförs nationellt och internationellt för att fylla de 

kunskapsluckor som många länder besitter. Utmaningen är att kunna möta ett mänskligt behov av en 

skog utan kalhyggen och samtidigt kunna bedriva ett rationellt skogsbruk (SLU, 2017). Med 

nationella och globala hållbarhetsmål för skogen finns också en ökande efterfrågan på biomassa som 

substitution för fossila material. Därför behövs mer forskning och underlag till hur den svenska 

skogen ska brukas på ett hållbart sätt i framtiden.  

 
1.2 Den svenska skogen 
 
Från början av 1900-talet har den svenska skogen aktivt brukats enligt traditionellt trakthyggesbruk. 

Idag är skogen inte bara ett kapital i form av stående och växande biomassa utan spelar också en 

viktig roll som naturlig resurs och del till att minska klimatförändringarna (Lundmark et al., 2014). 

Sveriges landyta täcks av 69 % skog och tar årligen upp runt 45 miljoner ton CO2 från atmosfären 

vilket nästan motsvarar Sveriges totala utsläpp av CO2 från andra verksamheter på runt 54 miljoner 

ton per år (LRF, 2016). De svenska skogarna ägs till hälften av enskilda skogsägare och Sverige är 

ett av de länder i världen som har störst privatägd skog. Ungefär en fjärdedel ägs av olika skogsföretag 

medan staten äger en andel på ca 7 % av skogen. De övriga delarna ägs av statsägda aktiebolag och 

privata skogsägare. Det finns också en ökande trend av att färre skogsägare inte bor på 

skogsfastigheten. Ungefär 25 % av alla skogsägare bor inte i den kommun som deras skog brukas i 

(SCB, 2019).  

 

Den myndighet som ansvarar för de svenska skogarna är Skogsstyrelsen som bland annat har i uppgift 

från svenska regeringen att se till att de svenska skogspolitiska målen når ut och tar form hos ägarna 
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av den svenska skogen (Skogsstyrelsen, 2013). De två övergripande målen som ska vägas jämlikt är 

ett produktionsmål och ett miljömål. Produktionsmålet innebär att skogen ska nyttjas på både ett 

effektivt och ansvarsfullt sätt som kan ge en god avkastning. Inriktningen för skogsproduktionen är 

att ge ägaren till skogen friheten och ansvaret till att själv besluta om för vad och hur skogen ska 

användas. För miljömålet är det naturens värden som ska bevaras. Det innebär att skogens biologiska 

mångfald och genetiska variation hos fauna och flora ska säkras. Arter och naturtyper som är hotade 

ska skyddas och kulturmiljö, etiska och sociala värden ska värnas (Skogsstyrelsen, 2013). Skogen är 

också viktig för människan både i form av skogsråvaror som omvandlas till produkter, 

byggnadsmaterial och energi men också för naturturism, jakt och fiske. Skogen bidrar till ett naturligt 

rum för rekreation och friluftsliv som i sin tur bidrar till en bättre folkhälsa. Skogen har också en 

viktig betydelse för klimatet. Först och främst genom att träden tar upp CO2 från atmosfären och 

binder kolet i trädens biomassa men också genom att skogens virke ersätter användandet av fossila 

material (som olja, kol och plast) i form av bioenergi och skogsbaserade material (Skogsstyrelsen, 

2013). Utöver nationella mål om skogen finns det riktlinjer för skog på global nivå. Från FN:s 

skogsforum (UNFF) finns ett avtal som syftar till att verkställa ett hållbart skogsbruk på en global 

nivå. Avtalet innefattar fyra huvudsakliga frågor där två av målen kopplas till klimatnytta i form av 

upptag av CO2: minska avskogningen och öka den areal av skog som brukas hållbart eller är skyddad 

(Skogsstyrelsen, 2019b). Ett av de globala hållbarhetsmålen som utformades var att:  

 
”Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa 

avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i 

hela världen” (UNDP, u.å.). 

 

1.3 Skogens kolbalans 
 
Kolbalansen i skogen beror på olika faktorer och kan variera mycket från år till år. Kolfixeringen i 

nordliga barrskogar, som en övervägande del av Sverige skogar kategoriseras som, anses vara som 

störst vid klart väder med en medeltemperatur runt 15 - 20 grader ° C (Bergh et al., 2000). 

Kolfixeringen förändras också beroende på vilken fas skogsbeståndet befinner sig i (figur 1). Inom 

trakthyggesbruket skapas kalhyggen när slutavverkningen är gjord där det senare planteras ungskog. 

När marken blottas från träd i form av ett kalhygge och ungskogsplanteringar förändras skogens 

nettoeffekt genom att marken börjar avge CO2 tills dess att skogen sluter sig och istället börjar ta upp 

CO2. När kolfixeringen nått sin topp av upptag kommer upptaget av CO2 successivt avta. Hos ett 

nyplanterat hygge sker inte någon betydande fotosyntes hos de unga trädplantorna, istället är det 

mossor, lavar, gräs, örter och ris som står för huvuddelen av fotosyntesproduktionen. Jämfört med ett 

slutet skogsbestånd som inom ett hyggesfritt skogsbruk är den genomsnittliga biomassan högre över 
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tid (Bergh et al., 2000). Här kommer marken inte heller avge lika mycket CO2 eftersom 

marktemperaturen kommer vara lägre då den förbli beskuggad utav trädbeståndet. När 

skogsbestånden blir äldre avtar produktionen av växtbiomassa, men själva kolupplagringen kommer 

fortsätta, men i mindre skala (Bergh et al., 2000).   

 

 
 
Figur 1:” Principskiss på hur kollagringen under en omloppstid kan se ut. Det grönstreckade 
området indikerar att skogen tar upp mer koldioxid än den avger. I det brunstreckade området är 
förhållandena det motsatta” (Källa: Bergh et al., 2000).  

 
Kolbalansen påverkas också av hur skogen sköts samt vilken typ av skogsekosystem som den består 

av. Sett över en omloppstid så är ökningen av tillväxten snabbast under ungskogsstadiet, medan den 

högst kolinlagringen sker när skogen slutit sig (Bergh et al., 2000).  Eftersom hyggesfasen ger upphov 

till stor avgivning samtidigt som den slutna skogen tar upp mycket CO2 finns det anledning till att 

undersöka om ett hyggesfritt skogsbruk kan leda till större kolinlagring.  

 

1.4 Skogens biomassa ersätter fossila material s.k. substitution  
 
Förutom att skogen tar upp CO2 från atmosfären som står för ena delen av skogens klimatnytta så 

används virket från skogen för att ersätta fossila råvaror som olja och kol eller material som cement 

och betong, s.k. substitution, vilket representerar den andra delen av klimatnyttan. Om fossila råvaror 

som kol eller olja används så tillförs ny CO2 till atmosfären. Detsamma gäller vid produktion av 

cement och betong (Nordic Forest research (SNS) & Nordiska Ministerrådet, 2017). Skogsråvaror 

har potential att, åtminstone till viss del, ersätta både fossila bränslen och byggnadsmaterial. Däremot 

finns det en fördröjning på skogens substitutionseffekt i form av att biomassan idag används som 

uppvärmning och biobränsle (KSLA, 2018). I framtiden och i takt med utvecklad teknologi kommer 

skogsråvaror troligtvis bli allt mer efterfrågade som substitution till fler fossila material (KSLA, 
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2018). Någon allmän definition på substitutionsbegreppet finns inte idag och inte heller någon 

officiell bestämning för svenska förhållanden. Tidigare studier har förslagit substitutionsvärden som 

varierat mellan 0,5-/ till 1,5 ton CO2 per m3sk vedråvara (Lundmark et al., 2014).  

 

1.5 Trakthyggesbruk eller Hyggesfritt skogsbruk 
 
För ett traditionellt trakthyggesbruk som vi använder idag sker först en plantering av mindre plantor 

på en kal markyta sedan en utglesning i form av gallring och röjning och slutligen en skörd av 

fullvuxna träd i form av slutavverkning. Sedan börjar proceduren om från början igen. I ett 

trakthyggesbruk har skogsbeståndet i regel samma ålder och storlek s.k. enskiktat bestånd 

(Skogskunskap, u.å.). Ett hyggesfritt skogsbruk är ett övergripande namn för olika former av 

skogsbruk där marken aldrig är kal d.v.s. att det alltid finns växande träd på marken. De vanligaste 

typerna av hyggesfria skogar är antingen en- eller tvåskiktade eller skogar som är fullskiktade. I 

skogar som är helt fullskiktade står unga och gamla träd bredvid varandra. De äldre och större träden 

kommer succesivt avverkas och de yngre träder tar då succesivt över. Skogsbeståndet ser likadant ut 

hela tiden med en avverkning som kan jämföras med en gallring för ett trakthyggesbruk 

(Skogskunskap, 2016a). Vid avverkning i ett hyggesfritt blädningsbruk tas ungefär samma mängd 

virke ut per arealenhet för blädning som för en gallring i ett trakthyggesbruk (Skogforsk, 2017). 

Däremot kan avverkningen ske betydligt oftare, mellan 10 och 30 år (Skogsstyrelsen, 2010), än vid 

trakthyggesbruk som i regel avverkas mellan 60 och 100 år, och alltid med fokus på att i huvudsak 

avverka stora träd som används för virke snarare än pappersmassa (Skogssverige, 2017b). För ett 

hyggesfritt blädningsbruk finns rekommenderade blädningsintervaller som beror på virkesförrådets 

storlek och markens bördighet. På goda och bördiga marker bör intervallet vara högst 15 år medan på 

sämre, mindre bördiga marker bör intervallet vara runt 30 år (Skogskunskap, 2016b).  

 

Fördelarna för de två olika brukningsformerna kan variera från fall till fall och många gånger är det 

en kombination av olika motiv som leder skogsägare till att bruka hyggesfritt. Brukningsmetoden 

anses vara mer skonsam för skogen vilket också bidrar till att fler arter får en ökad möjlighet till att 

finns kvar i området (Skogsstyrelsen, 2019a). Det krävs inte lika stora insatser för markberedning, 

skyddsdikning eller plantering jämfört med trakthyggesbruk. Det är även en minskad risk för 

utlakning av markens näringsämnen samt tungmetaller till närliggande vattendrag. En hög avrinning 

från marken bidrar också till en minskad risk för markskred och ras i områden som är känsliga för 

erosion. Rennäringen är också ett område som främjas av ett hyggesfritt skogsbruk då både mark- 

och hänglav gynnas av en tätare skog (Skogsstyrelsen, 2019a). Nackdelarna med att bruka en skog 

utan kalhyggen kan innebära en ökad risk för körskador, framförallt för blädningsbruk eftersom 

avverkning sker oftare. Dessutom kan omställningen från en enskiktad skog till en flerskiktad 
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innebära en ökad risk för stormskador (Skogsstyrelsen, 2019a). Utifrån dagens kunskap om 

hyggesfritt brukande av skog uppskattas det ekonomiska utfallet och produktionspotentialen vara 

lägre än inom dagens trakthyggesbruk (Skogsstyrelsen, 2019a). Gällande kalhyggen som skapas inom 

trakthyggesbruket är det stora skillnader i olika delar av landet. I södra Sverige avverkas mindre 

enheter av hyggen eftersom skogsbestånden är mer virkesrika jämfört med i Norra Sverige där skogen 

är glesare och hyggesarealen också blir större för att kunna få ut ett rimligt uttag. Med tiden har 

storleken för hygge blivit mindre trots en ökande avverkning inom trakthyggesbruket vilket beror på 

att virkesvolymen idag är högre jämfört med mitten av 1900-talet. En genomsnittsyta för ett hygge i 

produktionsskogar ligger idag på runt 2,3 hektar för södra Sverige. Det finns tydliga restriktioner för 

hur skogen får brukas med hyggen i fjällnära skogar men det saknas regler för hur stor 

avverkningsytan får vara i ett hyggesfritt skogsbruk. Även variationen av olika trädslag kommer bli 

starkt begränsat i det hyggesfria skogsbruket eftersom granen, som är ett sekundärträd, succesivt 

kommer ta över. Lövträdsförknippade arter kommer då också bli begränsade medan andra mer hotade 

arter, kopplade till granskog, kommer att gynnas (Södra, 2018, 28 mars).  

 

Idag finns i de svenska produktionsskogarna ca 1 160 miljoner ton kol bundet i form av levande 

biomassa, alltså levande träd (Skogforsk, 2019a). Ett blädningsbruk förutsätter trädslag som är 

skuggfördragande, vilket i Sverige innebär gran, men kan möjligen också vara lövträd som bok, alm 

och lind (Skogskunskap, 2016b).  Inom områden som södra Norrland är det granen som dominerar 

över de andra trädslagen med mer än 60 % av arealen. För ett blädningsbruk anses granen vara ett bra 

lämpat trädslag vilket också innebär att de län i Sverige som har en hög andel gran anses vara bättre 

lämpade för hyggesfritt skogsbruk som blädning jämfört med län som har en högre andel lövträd. 

Landsdelarna som skulle anses vara bäst lämpade är framförallt Södra- och Norra Norrland 

(Lundström, 2008). Samtidigt är det sannolikt att fler trädslag som i dagsläget växter i södra delarna 

av landet kommer kunna växa mer norrut i takt med en ökande medeltemperatur i landet. Vilket 

innebär att skogsbestånden kommer bestå av en högre variation och att risker som vindskador kan 

minska jämfört med bestånd av gran och tall som är mer vindkänsliga. Med en ökad temperatur 

tillkommer ofta torra somrar som leder till en ökad risk för brand i skogarna. Lövträd och lövskog 

kan vara ett sätt för skogsägare att gradera sig mot skogsbränder (Skogforsk, 2019b). 

 

1.6 Intresse för hyggesfritt skogsbruk 
 
Det finns många studier som tyder på att ett skogsbruk med få och återkommande uttag av träd som 

inom ett blädningsbruk framförallt kan gynna arter som har svårt att sprida sig. Den flerskiktade 

skogen bidrar till en mer heterogen miljö som gynnar skogens biologiska diversitet (SLU & Future 

Forests, 2017). En stor skillnad mellan trakthygges- och blädningsbruk är hur mängden död ved 
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varierar över tid. I en blädningsskog är tillgången till död ved mer konstant över tiden, medan hos 

trakthygget tas mycket död ved ut i sambands avverkning. Den döda veden är nödvändig för många 

arters överlevnad i skogar, däribland många fågelarter, svampar och insekter (SLU & Future Forests, 

2017). Nackdelarna med den hyggesfria brukningsmetoden är en försämrad förutsättning för 

pionjärträdslag av löv och tillhörande arter, eftersom de fullskiktade skogarna ofta domineras av 

sekundärträd som gran. Men den generella bilden över hyggesfritt skogsbruk är att metoden utgör en 

positiv inverkan på den biologiska mångfalden (SLU & Future Forests, 2017). Från en rapport skriven 

av Rosell & Appelqvist. (2017) tyder bristen på kunskap för andra brukningsmetoder än 

trakthyggesbruk på att markägare upplevt att det varit svårt att få information och rådgivning kring 

hyggesfria brukningsmetoder. Intresset för alternativ till trakthyggesbruket växer bland skogsägare i 

form av en ökad efterfrågan gällande rådgivning och olika typer av samarbeten för att utveckla mer 

kunskap. Förutsättningarna kommer vara sämre för den skogsägare som vill, bruka hyggesfritt eller 

tillämpa andra metoder, om skogssektorn saknar kunskapen för brukningsmetoder som inte innefattar 

trakthyggesbruk. Den hyggesfria brukningsmetoden har tidigare bemötts med mycket kritik från 

skogsägare. Ofta har det berott på att de två brukningsmetoderna, trakthyggesbruk och hyggesfritt, 

ställts mot varandra och jämförts utifrån antagandet 100 % trakthyggesbruk eller 100 % hyggesfritt. 

Diskussionerna handlar ofta om att den hyggesfria brukningsmetoden leder till minskad produktion 

och minskad inkomst, medan det egentliga syftet med det hyggesfria brukandet inte handlar om att 

ersätta dagens trakthyggesbruk, utan snarare agera som ett komplement på delar av mark som hyser 

högre värden (Rosell & Appelqvist, 2017).  

 

Sverige har länge använt skogliga konsekvensanalyser för att studera skogen som resurs i framtiden. 

Genom att skapa olika scenarier kan konsekvensanalyserna ge oss en bild av hur skogsbruket kan se 

ut om ett specifikt scenario skulle inträffa i framtiden (SLU, 2019).  

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att analysera olika framtidsscenarier av hur omfattningen av ett hyggesfritt 

skogsbruk respektive dagens trakthyggesbruk påverkar skogens klimatnytta. Frågeställningar som 

avses att besvaras i denna studie är följande:  

(i) I vilken omfattning påverkas kolupptaget i den svenska skogen av ett ökat inslag av 

hyggesfritt skogsbruk respektive dagens trakthyggesbruk, med inriktning på den levande 

biomassan?  

(ii) Hur påverkar omfattningen av hyggesfritt skogsbruk möjligheterna att minska samhällets 

CO2 -utsläpp från fossil förbränning och materialanvändning genom s.k. substitution?  
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2.1 Förutsättningar och antaganden  
 
Ett grundläggande antagande för denna studie är att alla Sveriges län som tillämpas med simulerade 

hyggesfira arealer betraktas som om de hade varit skötta med samma hyggesfria brukningsmetod 

under en längre tid. Ett annat antagande är att virkesförrådet för hyggesfritt skogsbruk på 

landskapsnivå är lika stort som för trakthyggesbrukets virkesförråd. Ett rekommenderat uttag för 

hyggesfritt skogsbruk sker med ett uttag på ca 30 % av den stående volymen ungefär varje 30:de år 

(Skogsstyrelsen, 2010). Det innebär att simuleringarnas alla län kommer antas bestå av mindre bördig 

”sämre” mark för att kunna applicera ett blädningsintervall på 30 år (Skogskunskap, 2016b). Den 

hyggesfria skogen förutsätts bestå av en naturlig föryngring som pågått under en låg period och att 

blädningen har pågått under så lång tid att skogen är fullskiktad. Framtidssimuleringarna kommer 

också grundas på att det hyggesfria brukandet är ett etablerat skogsbruk i produktion och att en 

omställning från en enskiktad skog till en fullskiktad skog inte skulle påverka skogsbeståndet. 

Däremot är det viktigt att komma ihåg att en omställning från dagens trakthyggeskog till en 

kontinuitetsskog, liksom ett hyggesfritt skogsbruk, i verkligheten innebär en mycket lång 

omställningsperiod på ca 200 år (Skogforsk, 2006). Eftersom vetenskapliga erfarenheter av 

övergången från enskiktad till fullskiktad skog är begränsade i Sverige (Skogforsk, 2017) kommer en 

omställning från trakthyggesbruk till hyggesfritt ej analyseras i denna studie. Data kommer endast 

användas för Sveriges produktionsskogar där skogar som naturreservat, nationalparker och 

naturvårdsområden inte inkluderas. Data för dagens trakthyggesbruk som innefattar en avverkning 

plus naturlig avgång på 90 % kommer användas som referens (Skogsstyrelsen, 2020).  

3 Metodik  
 
3.1 Avgränsningar 
 
Studien baseras på svenskt skogsbruk med utgångspunkt i dagens trakthyggesbruk som innefattar en 

avverkning (inklusive gallring och röjning) plus naturlig avgång på 90 % av tillväxten. Analyserna 

inkluderar produktiv skogsmark för alla Sveriges län. Den hyggesfria arealen antas ha en 20 % lägre 

tillväxt jämfört med trakthyggesbruket, vilket motiveras av skogsstyrelsens skötselråd för ett 

blädningsbruk, med en rekommenderad uttagsvolymen på 30 % av skogens virkesförråd för sämre 

och svaga marker (Skogsstyrelsen, 2016b). Gallring och röjning har inte inkluderats vid beräkningar 

för simuleringarna gällande hyggesfritt skogsbruk, men inkluderas i simulering för trakthyggesbruk. 

I ett hyggesfritt blädningsbruk finns det inget behov för att röja bort lövträd i en flerskiktsskog jämfört 

med en enskiktad skog (SLU, 2017). Syftet med röjningen i dagens trakthyggesskog är att glesa ut 

skogen för att gynna de mest önskade träden (Skogskunskap, 2020). Skogens naturliga avgång i form 
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av nedfall av träd från stormar, skadedjur och brand antas vara densamma för simuleringen av 

hyggesfritt skogsbruk som för trakthyggesbruket. Detta på grund av brist på data och forskning kring 

skillnader i naturlig avgång mellan de två brukningsmetoderna. Anledningen till att simuleringarna 

utförs för varje tionde år mellan åren 2020 och 2090 beror på att under dessa år var data från SKA 15 

filtrerbar utifrån de antaganden som studien baseras på.  

 

3.2 Datainsamling och skapande av olika scenarier  
 

Den övergripande metoden som använts för denna studie har varit att skapa två olika scenarier om 

hur Sveriges skogsbruk skulle kunna bedrivas i framtiden. Scenarierna baseras på simuleringar för 

alla Sveriges län med olika inslag av hyggesfritt skogsbruk som jämförs med dagens trakthyggesbruk.  

Simuleringar och beräkningar har skapats med hjälp av data (SKA 15) från Skogsstyrelsens Skogliga 

konsekvensanalyser (2020). Litteratur i form av rapporter, studier och vetenskapliga artiklar har 

hämtats från myndigheter, organisationer och sakkunniga. 

 

3.3 Scenario 1  
 
I detta scenario består alla Sveriges län av en skogsareal på antingen 5, 10 eller 20 % hyggesfritt 

skogsbruk och resterande area på 95, 90 eller 80 % består av trakthyggesbruk. I en referenssimulering 

består alla Sveriges län av 100 % trakthyggesbruk. Simuleringarna genomförs för varje tionde år 

mellan 2020 och 2090.  

 
3.3.1 Simulerade beräkningar scenario 1 
 
För att simulera mängden upplagrad kol i den levande biomassan, samt hur mycket CO2 som den 

upplagrade kolen motsvarar genomförs beräkningar i Excel enligt följande:  

 

1. För trakthyggesbrukets tillväxt används färdiga data från SKA 15. Tillväxten för hyggesfritt 

skogsbruk simuleras genom att anta en 20 % lägre medeltillväxt jämfört med trakthyggesbruket.  

 

2. För trakthyggets årliga virkesuttag tas färdiga data från SKA 15, och eftersom uttaget i en 

hyggesfri blädningsskog är 30 % av beståndets virkesförråd och avverkas vart 30:de år kommer 

det årliga uttaget vara ungefär 1 % av virkesförrådet för trakthyggesbruk (2.1 Förutsättningar och 

antaganden). Ett antagande av 1% årligt uttag av virkesförrådet görs därför för hyggesfritt 

skogsbruk. 
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3. Beräkningar för virkesbalans d.v.s. skillnaden mellan tillväxt och virkesuttag görs för både 

hyggesfritt och trakthyggesbruk (Skogen, 2000). I virkesbalansen för trakthyggesbruket 

inkluderas också gallring, röjning och naturlig avgång, medan det hyggesfria skogsbruket 

inkluderar endast den naturliga avgången som är densamma som för trakthygget (3.6 

Avgränsningar). Färdiga data för gallring, röjning och naturlig avgång är tagen från SKA 15.  

 

4. För den levande biomassan baseras beräkningarna på den metodik som används för Sveriges 

rapportering till Klimatkonventionen FCCC för sektorn Land-use, land-use change and forestry 

(LULUCF). Den metodik som använts finns beskriven i IPCC´s” Good Practice Guidance for 

Land Use, Land-Use Change and Forestry” (IPCC, 2003). Denna metodik tillämpas för svensk 

skogsmark där upptag av kol i trädbiomassa (∆C!, ton	C	per	år) beräknas som följande: 

   
ΔC!	 = 	 I"	 ⋅ 	BEF#	 ⋅ (1 + R) ⋅ 	D	 ⋅ 	CF	 ⋅ 	A 

 
Där I"	är virkesbalans som består av den årliga ökningen i virkesvolym (stamved) (m3/år), BEF# står 

för “biomass expansion factor”, vilket är en faktor som omvandlar stambiomassa till ovanjordisk 

biomassa (dimensionslös), R är en kvot som beskriver rotbiomassa/ovanjordisk biomassa 

(dimensionslös), D är densitet hos biomassan (ton torrvikt m$%), CF står för ”carbon factor” vilket är 

andelen kol av torrvikten som finns hos biomassan (ton 	ton$#), A beskriver areal skog (hektar) 

(IPCC, 2003).  För att kunna applicera denna metodik på svenska skogsförhållanden ersätts termerna 

BEF#  och (1 + R)  med faktorn BEF&  (tabell 2) som beräknas för respektive trädslag från 

biomassafunktioner (von Arnold, Hånell, Stendahl, & Klemedtsson, 2005). 

 
Tabell 2: ”Faktorer som använts för att beräkna förändringar av kolförråd i den levande biomassan 
på sub-nationell nivå” (von Arnold, Hånell, Stendahl, & Klemedtsson, 2005). 
 

 Barrträd Lövträd 
BEF& 1,7 1,7 

D (ton torrvikt m$%), 0,44 0,60 

CF (ton 	ton$#) 0,50 0,50 
 

Ekvationen för svenska förhållanden blir därmed följande: 
 

ΔC!	 = 	 I"	 ⋅ 	BEF& 	 ⋅ 	D	 ⋅ 	CF	 ⋅ 	A 
 
5. För beräkning av massa ton CO2 per år från levande biomassa i kol: 

 

m	(C) 	 ⋅ 	''
#&
= m	(CO&). 
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3.4 Scenario 2 
 
Alla Sveriges län består av olika många procent hyggesfritt skogsbruk beroende på volymen gran per 

hektar som länet innehåller. Simuleringarna utförs liksom i Scenario 1 varje tionde år mellan 2020 

och 2090 och med referenssimuleringen 100 % trakthyggesbruk.  

 

3.4.1 Motiv till att utgå från volymen gran 
 
Motivet till att olika län i Scenario 2 innehåller olika mycket hyggesfritt skogsbruk beroende på 

volymen gran grundar sig i att granen kommer vara det dominerande trädslaget i ett etablerat 

hyggesfritt skogsbruk. Enligt data från Riksskogstaxeringen (Riksskogstaxeringen, 2019) ligger 

medelhöjden för trädslaget gran på ca 18 meter. Med utgångspunkt i skogsvårdslagen (Skogskunskap, 

2017) som beskriver en rekommenderad volym för ett bestånd efter en gallring enligt 10 § (figur 2), 

går det att använda detta för en rekommenderad volym för ett bländningsbruk (personlig 

kommunikation, 23 april 2020). Volymen efter avverkning för ett blädningsbruk rekommenderas att 

ligga ca 30 % högre än kurvan 10 § och hamnar därför runt 195 m3sk/ha för en höjd på 18 meter 

(figur 2, grön linje) (personlig kommunikation, 23 april 2020). Denna kurva kommer användas som 

utgångspunkt till klassificering för mängden hyggesfritt skogsbruk (blädningsbruk) som ska tillämpas 

i varje län, (3.3.2 Simulerade beräkningar Scenario 2). 

 

 
Figur 2: ”Diagram från Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Kurvan 
för 10 § visar den lägsta volym som beståndet får ha efter gallring. Om volymen når ner till den 
streckade kurvan (5 §) uppstår återbeskogningsplikt” (Källa: Skogskunskap, 2017). 

 



15 

3.4.2 Simulerade beräkningar scenario 2 
 
1. Klassificering för mängden (%) hyggesfritt skogsbruk (blädningsbruk) som ska tillämpas i varje 

län visas i tabellen nedan.  

 

Tabell 3: Klassificering för mängden (%) hyggesfritt skogsbruk beroende på ett läns volym av gran 
per hektar. En högre volym av gran i länet innebär en högre procent hyggesfritt skogsbruk och en 
lägre procent trakthyggesbruk.  

Volym gran för län (m3sk/ha) Hyggesfritt- respektive trakthyggesbruk (% / %) 

>180 20 / 80 % 
160 - 180 10 / 90 % 
140 - 160 5 / 95 % 

<140 0 / 100% 
 

Klassificeringen för volymen gran är en uppskattning av hur mycket gran som skulle kunna vara 

lämplig för att kunna bedriva ett produktivt hyggesfritt skogsbruk. Antaganden för klassificeringen 

grundas utifrån ett rekommenderat virkesförråd av gran (figur 2, grön linje) för att kunna bedriva ett 

etablerat hyggesfritt skogsbruk för produktion. Om ett län innehåller mycket gran, > 180 m3sk/ha 

kommer den procentuella delen för hyggesfritt skogsbruk vara hög, 20 %, och resterande delen av 

länet innehålla 80 % trakthyggesbruk. Ett län som har en lägre volym gran mellan 160 – 180 m3sk/ha 

kommer innehålla en lägre andel, 10 %, av hyggesfritt bruk och respektive 90 % trakthyggesbruk. En 

volym gran på mellan 140 - 160 m3sk/ha tilldelas endast 5 % hyggesfritt skogsbruk och resterande 

95 % trakthyggesbruk. Om volymen gran är lägre än 140 m3sk/ha så tilldelas länet 0 % hyggesfritt 

och istället 100 % trakthyggesbruk. 

 

Beräkningarna genomförs på samma sätt som beskrivs i punkterna 1 till 5 för Scenario 1 (3.2.1 

Simulerade beräkningar scenario 1). 

 

3.5 Substitution 
 
Skogens klimatnytta innefattar inte enbart växthusbalansen och den lagring av kol som sker i levande 

trädbiomassa, utan också klimatnyttan av att använda förnyelsebara råvaror från skogen istället för 

fossila bränslen och andra material (särskilt cement, betong och plast). Därför har denna studie valt 

att inkludera substitution för att ge en helhetsbild av klimatnyttan för olika inslag av hyggesfritt 

jämfört med trakthyggesbruk. För beräkning av mängden energi i form av substitution omvandlas 

virkesuttaget för Scenarierna 1 och 2 för varje tionde år mellan 2020 och 2090. För denna studie har 
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substitutionsfaktorn valts till 1 ton CO2 per skogskubikmeter avverkad stamvolym (m3sk) (SLU, 

2019). Beräkningen för omvandling från uttag till substitution ser ut som följande:  

 

Volym	 '
m!sk
år

, ⋅ 1	ton = ton	CO" 

 

4 Resultat 
 
4.1 Scenario 1  
 
Resultaten från Scenario 1 visar nedan (figur 3) att de län som innehåller 20 % hyggesfritt skogsbruk 

(HF), respektive 80 % trakthyggesbruk (TH) visar ett högre upptag på ungefär 10 – 15 miljoner ton 

CO2 per år jämfört med om alla län skulle brukas med 100 % TH. Även om alla län endast skulle 

innehålla 5 % HF och resterande del med 95 % TH så visar resultatet på att upptaget av CO2 skulle 

vara högre för alla år jämfört med om alla län skulle brukas enligt referensen med 100 % TH.  

 

 
Figur 3: Upptag av CO2 per år för scenario 1: 5 % (blå), 10 % (grön) eller 20 % (gul) hyggesfritt 
blädningsbruk, och resterande 95 %, 90 % eller 80 % av länen brukas som trakthyggesbruk. Som 
referens 100 % trakthyggesbruk (orange) för alla län. 
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4.2 Scenario 2 
 
Resultatet nedan (tabell 4) visar klassificeringen av mängden tillämpat hyggesfritt skogsbruk för varje 

län beroende på hur mycket volym gran per hektar som finns i respektive län. Detta innebär att olika 

län består av olika mycket hyggesfritt- respektive trakthyggesbruk beroende på hur mycket gran som 

finns i länet. 

 

 
Tabell 4: Klassificering av mängden tillämpat hyggesfritt skogsbruk (%) för varje län beroende på 
volym gran per hektar. 0 % HF innebär 100% TH, 5 % HF innebär 95 % TH, 10 HF innebär 90 % 
TH och 20 HF innebär 80 % TH. Värden för varje tionde år mellan 2020 och 2090. 

  
 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 

ACK 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACL 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 10 20 20 20 20 20 20 20 

BDK 0 0 0 0 0 0 0 0 
BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 10 10 20 20 20 20 20 20 
D 10 20 20 20 20 20 20 20 
E 10 20 20 20 20 20 20 20 
F 10 20 20 20 20 20 20 20 
G 0 10 20 20 20 20 20 20 
H 10 20 20 20 20 20 20 20 
I 0 0 0 0 5 5 5 5 
K 20 20 20 20 20 20 20 20 

LM 20 20 20 20 20 20 20 20 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

OPD 10 20 20 20 20 20 20 20 
PV 10 20 20 20 20 20 20 20 
R 10 20 20 20 20 20 20 20 
S 5 10 10 10 20 20 20 20 
T 5 10 10 20 20 20 20 20 
U 5 10 10 20 20 20 20 20 

WSI 0 0 0 0 0 0 0 0 
WÖ 0 0 0 5 5 10 10 10 

X 5 5 5 10 10 20 20 20 
Y 0 5 5 5 5 10 10 10 

ZH 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZJ 0 0 0 5 5 5 5 5 

  
  

Fördelningen av hyggesfritt skogsbruk varierar över landets olika län. För Svealand och Götalands 

län visar resultatet att dessa län innehåller högst volym gran per hektar och har därför tilldelats en 

hög andel, 20 %, hyggesfritt skogsbruk i majoriteten av länen. Länen i Södra Norrland tilldelade lägre 

procent hyggesfritt men med en stor variation mellan länen i landsdelen 

 

Figuren nedan visar resultatet av hur tilldelningen av olika andel hyggesfritt skogsbruk beroende på 

volymen gran per hektar i länet påverkar omfattningen av CO2-upptag. Eftersom tillväxten varierar 

Figur 4: Karta över Sveriges län (Skogsstyrelsen, SKA 15). 
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beroende på år kommer också upptaget av CO2 vara olika för de år som studerats (figur 5). 

Diagrammet visar att en kombination av hyggesfritt- och trakthyggesbruk (HF & TH) tar upp 3–10 

miljoner ton CO2 mer per år jämfört med referensen där alla län endast brukas med 100 % 

trakthyggesbruk. Liknande som resultatet för Scenario 1 finns en trend i att CO2-upptaget ökar med 

tiden och uppnår sin topp år 2080. År 2020 avviker från de resterande år då skillnaden i upptaget av 

CO2 inte är lika stort mellan kombinationen HF & TH och referensen 100 % TH, jämfört med de 

resterade åren.  

 

 
Figur 5: Upptag av CO2 för scenario 2, när alla län tillämpats med olika mycket procent hyggesfritt 
skogsbruk, jämfört med referensen 100 % trakthyggesbruk (grön) för alla län.  

 
4.3 Substitution 
 
4.3.1 Scenario 1 
 
Resultaten om hur omfattningen av hyggesfritt skogsbruk påverkar möjligheterna till att minska 

samhällets CO2-utsläpp genom substitution redovisas utifrån de olika scenarierna. För Scenario 1 

(figur 6) visas uttag från de tre olika kombinationerna med HF & TH samt referensen 100 % TH. 

Största skillnaden syns mellan referensen 100 % TH och kombinationen 20 % HF & 80 % TH, där 

kombinationen visar ett lägre medeluttag för alla studerade år mellan 2020 och 2090 på 57,2 miljoner 

m3sk/år. För referensen 100 % TH ligger medeluttaget för alla studerade år på 98,5 miljoner m3sk/år, 

vilket nästan är en dubbelt så hög substitutionseffekt jämfört med kombinationen 20 % HF & 80 % 

TH.   
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Figur 6: Uttag och substitutionseffekt per år för Scenario 1. Referens 100 % trakthyggesbruk 
(orange) och för kombinationerna (5% HF & 95% TH) (blå), (10% HF & 90% TH) (grön) och 
(20% HF & 80% TH) (gul). 

 
Eftersom substitutionsfaktorn valts till 1 ton CO2 per kubikmeter avverkad stamvolym (m3sk) enligt 

metoden (3.4 Substitution) kommer uttaget och substitutionseffekten vara densamma, dock med olika 

enheter (figur 6). Uttaget och substitutionseffekten skiljer sig stort mellan de olika kombinationerna 

av HF & TH och referensen 100 % TH. Det totala uttaget visar att referensen 100 % TH har högst 

uttag, medan kombination som både visar det lägsta uttaget och substitutionseffekt är 20 % HF & 80 

% TH. Skillnaden upp till referensen 100 % TH är runt 40 miljoner m3sk/år för uttag, det vill säga 

runt 40 miljoner ton CO2 i substitutionseffekt.  

 

4.3.2 Scenario 2 
 
Diagrammet nedan visar uttaget av virke och substitutionseffekt (figur 7) för Scenario 2 där alla 

Sveriges län tillämpats med olika mycket hyggesfritt skogsbruk och trakthyggesbruk. Eftersom varje 

län kan innehålla olika varianter av kombinationer redovisas endast den totala kombinationen av HF 

& TH och referensen 100 % TH för hela Sverige var 10:de år. Substitutionseffekten för referensen 

100 % TH är betydligt högre jämfört med kombinationen HF & TH. Referensen har ett genomsnittligt 

medelvärde på 98,5 miljoner ton CO2 per år, medan kombinationen har ett medelvärde runt 60,3 

miljoner ton CO2 per år.  
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Figur 7: Uttag och substitutionseffekt per år för Scenario 2. Referens 100 % trakthyggesbruk (grön) 
och för kombinationerna HF & TH (blå), där alla län har olika mycket hyggesfritt skogsbruk 
beroende på mängden gran som finns i länet.  

 
4.4 Sammanlagd klimatnytta 
 
Tabellen nedan visar det genomsnittliga upptaget av CO2 och substitutionseffekt samt den 

sammanlagda klimatnyttan för perioden 2020 och 2090. Högst sammanlagda klimatnytta på 118,2, 

miljoner ton CO2 har referensen 100 % TH (tabell 5). Näst högst värde har kombinationen 20 % HF 

& 80 % TH i Scenario 1 och sist hamnar kombinationen 5 % HF & 95 % TH med 85,1 miljoner ton 

CO2. 

 

Tabell 5: Upptag av CO2 och substitutionseffekt samt den sammanlagda klimatnyttan (upptag av 
CO2 + substitutionseffekt) i miljoner ton CO2 per år, genomsnittligt för perioden 2020 och 2090. 

 Scenario 1 Scenario 2  

 20 % HF & 
80 % TH 

10 % HF & 
90 % TH 

5 % HF & 
95 % TH HF & TH Referens 100 % 

TH 

Upptag CO2 32,4 26,0 22,8 27,0 19,7 

Substitutionseffekt 
 

57,2 
 

60,6 62,3 60,3 98,5 

Sammanlagda 
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5 Diskussion   
 
Resultatet från studien visar att den svenska skogens kolupplagring ser olika ut beroende på vilken 

brukningsmetod som används. För varje tionde år mellan 2020 och 2090 visar både Scenario 1 och 2 

en likande trend med ett högre upptag av CO2 för en kombination av hyggesfritt- och trakthyggesbruk 

jämfört med referensen 100 % trakthyggesbruk (figur 6). För klimatnyttan i form av uttag och 

substitutionseffekt visar resultatet att referensen 100 % TH har ett tydligt högre uttag än 

kombinationerna HF & TH för både Scenario 1 och 2 (figur 7).  Värt att påminna om är att denna 

studie endast har behandlat data som rör produktiv skogsmark i Sverige. Vilket innebär att upptaget 

av CO2 för denna studie inte överensstämmer med CO2-upptaget för hela landets skogar, som skattas 

till ca 45–50 miljoner ton CO2 per år (LRF, 2016). CO2-upptaget för Sveriges produktionsskogar 

ligger mellan 30–35 miljoner ton per år (LRF, 2016). 
 
5.1 Upptag av kol från levande biomassa 
 
5.1.2 Scenario 1 
 
Resultatet för Scenario 1 visar på att om alla Sveriges län brukas med antingen 5, 10 eller 20 % 

hyggesfritt skogsbruk så kommer upptaget av CO2 kunna vara högre jämfört med om alla län skulle 

brukas med 100 % trakthyggesbruk. Anledningen till detta är studiens antagande om att uttaget för 

det hyggesfria skogsbruket endast är 1 % av virkesförrådet (2.1 Förutsättningar och antaganden). Det 

innebär att fler träd kommer stå kvar jämfört med trakthyggesbruket, där avverkning plus naturlig 

avgång ligger på 90 % av skogens tillväxt. Även med en så låg andel som 5 % av hyggesfritt 

skogsbruk i alla län kommer medelupptaget, för varje tionde år mellan 2020 och 2090, av kol och 

CO2 vara något högre jämfört med referensen. Runt 22 miljoner ton per år, (figur 3) jämfört med om 

alla län skulle brukas med 100 % trakthyggesbruk som har ett medelupptag på 20 miljoner ton per år. 

När alla län tillämpas 20 % hyggesfritt blir skillnaden betydligt större med ett medelvärde på ca 32 

miljoner ton per år, i upptag av CO2 jämfört med referensen.  

 

5.1.3 Scenario 2 
 
För Scenario 2 är CO2-upptaget för kombinationen HF & TH generellt inte lika högt som för 

kombinationen 20 % HF respektive 80 % TH i Scenario 1, vilket beror på att många län 

klassificerades till att innehålla 0 % HF och istället 100 % TH. Men även för Scenario 2 visar 

resultatet på att kombinationen med hyggesfritt och trakthyggesbruk ger ett högre medelupptag för 

varje tionde år mellan 2020 och 2090, ca 27 miljoner ton CO2 per år, jämfört med endast referensen 

100 % TH som har ett medelupptag på 20 miljoner ton CO2. Enligt (Lundström, 2008) anses de bäst 
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lämpade landsdelarna för hyggesfritt skogsbruk ligga i Södra och Norra Norrland, medan 

klassificeringens resultat för denna studie (tabell 4) visar att län som ligger i Norra- och Södra 

Norrland tilldelades 0 % hyggesfritt skogsbruk och 100 % trakthyggesbruk. Anledningen till att denna 

studie fått dessa resultat är troligtvis på grund av att dessa län har glesa skogar och eftersom 

klassificeringen utgår ifrån volymen gran per hektar så kommer volymen gran blir låg för dessa län. 

Landsdelen Götaland innehåller flest län som hade högsta andelen av hyggesfritt skogsbruk, 20 %, 

för alla år, vilket beror på att Götalands län innehåller den högsta volymen gran per hektar. De länen 

som är bäst lämpade enligt denna studie ligger i Götaland och inte i norra Sverige.  

 

5.2 Möjligheten att ersätta fossila material – substitution 
 
5.2.1 Scenario 1 
 
För Scenario 1 visar alla tre olika kombinationerna en betydligt lägre substitutionseffekt jämfört med 

referensen 100 % TH (figur 6). Detta är förväntat eftersom uttaget för trakthyggesbruket inkluderar 

både slutavverkning, gallring och röjning, medan uttaget för de hyggesfria inslagen endast består av 

avverkning. Den minst lämpade kombinationen för möjligheten att ersätta fossila material var 

kombinationen 20 % HF & 80 % TH, där uttaget är ca 40 miljoner m3sk/år lägre än referensen 100 

% TH.  

 

5.2.2 Scenario 2  
 
Resultatet för uttag och substitutionseffekt för Scenario 2 visar också en så stor skillnad mellan 

kombinationen HF & TH och referensen 100 % TH. Dock inte lika stor skillnad som för 

kombinationen 20 % HF & 80 % TH i Scenario 1 som har ett uttag på ca 40 miljoner m3sk/år lägre 

än referensen 100 % TH. Scenario 2 har ett lite högre uttag på ca 60 miljoner m3sk/år. Det har att 

göra med att klassificeringen för Scenario 2 kan tillämpa län med 0 % HF och 100 % TH, vilket bidrar 

till att uttaget blir högre eftersom fler län innehåller 100 % TH. Genom att granska de olika 

kombinationerna i Scenario 1 och jämföra med Scenario 2 har kombinationen HF & TH, för Scenario 

2, störst likhet med 10 % HF & 90 % TH hos Scenario 1 gällande uttag.  

 

Resultatet för uttag stämmer någorlunda överens med kunskapen om uttag av biomassan inom 

industrin idag. Enligt en rapport av (Skogforsk, 2017) om Hyggesfritt på landskapsnivå konstaterades 

att för att kunna bibehålla samma virkesflöde så skulle det krävas en areal upp till tre gånger så stor 

för ett hyggesfritt blädningsbruk varje år i jämförelse med trakthyggesbruket eftersom uttaget för ett 

blädningsbruk är betydligt mindre. Värt att nämna är att i denna studie har kombinationer av 

hyggesfritt- och trakthyggesbruk på länsnivå studerats och inte 100 % hyggesfritt skogsbruk. Sedan 
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har gallringen en stor betydelse för tillväxten i trakthyggesbruket då den bidrar till att de planterade 

mindre träden inte behöver konkurrera om solljus och plats. Med hjälp av gallringen i trakthygget 

kommer tillväxten att öka, medan i den flerskiktade hyggesfria skogen kommer de undertryckta 

träden behöva genomgå en omställningsperiod innan de kan få tillräckligt med solljus och börja växa 

bra och kommer ha en lägre tillväxt (SLU, 2017). Eftersom det inte finns några studier gjorda för hur 

den naturliga avgången i skogsbestånd skiljer sig mellan trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk 

är det också svårt att säga hur avgången skulle påverka uttaget för de olika brukningsformerna. I 

denna studie har den naturliga avgången satts lika för båda brukningsformerna i brist på mer underlag. 

Beroende på hur avgången egentligen ser ut för ett etablerat hyggesfritt skogsbruk så hade kanske 

resultaten i denna studie sett annorlunda ut. Även om Sveriges skogar har en stor potential till att 

ersätta fossila material med skogsråvaror så kommer substitutionseffekten dock innebära en 

fördröjning i takt med att vi fasar ut fossila material (KSLA, 2018).  På kort sikt är det troligt att 

biobränsle kommer att användas i transportmedel, medan i det långa loppet kan skogsråvaror komma 

att användas som ett komplement där det är svårt att byta ut fossila bränslen, exempelvis 

transportfartyg och flyg (KSLA, 2018). 

 

5.3 Sammanlagd klimatnytta 
 
För kombinationen av upptag av CO2 och substitutionseffekten är det en tydlig skillnad mellan 

scenariernas olika kombinationer av hyggesfritt- och trakthyggesbruk jämfört med referensen 100 % 

TH (tabell 5). På första plats, med högst totala värde för den genomsnittliga klimatnyttan för alla 

studerade år mellan 2020 och 2090, hamnar referensen 100 % TH på 118,2 miljoner ton CO2. På 

andra plats kommer kombinationen 20 % HF & 80 % TH för Scenario 1 med värdet 89,5 miljoner 

ton CO2. Kombinationen 5 % HF & 95 % TH har lägst sammanlagda klimatnytta med ett värde på 

85,1 miljoner ton CO2 vilket beror på att upptaget av CO2 nästan är lika lågt som för referensen. Trots 

att referensen 100 % TH har det lägsta medelupptaget av CO2, 19,7 miljoner ton, så kompenserar 

referensens höga substitutionseffekt, 98,5 miljoner ton CO2, till att den sammanlagda klimatnyttan 

totalt blir högre gentemot kombinationerna med inslag av hyggesfritt skogsbruk.  

 

5.4 Framtidens skogsbruk 
 
Skogsbrukets framtid är mycket omdiskuterad och kommer vara avgörande för hur vi arbetar mot 

klimatförändringarna och eftersom det finns en ökande trend av att vilja bruka skogar med hyggesfria 

metoder kommer troligtvis den svenska skogen i framtiden innehålla en högre andel hyggesfritt 

(Rosell & Appelqvist, 2017). Dock tror jag att den hyggesfria andelen inte kommer etableras till den 

utbredning som trakthyggesbruket har i dagens läge utan snarare vara som ett komplement till 
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trakthygget. Efterfrågan på biomassa kommer också öka i takt med att vi avskaffar fossila material 

och måste därför ersätta råvaror som kol och olja med hållbara råvaror (Nordic Forests Research, 

2017). Intresset för att bevara och värna vår biologiska mångfald ökar och kommer troligtvis också 

vara allt mer viktig i framtiden. Det hyggesfria skogsbruket bidrar inte enbart till klimatnyttan utan 

också till biologiska mångfalden. Den heterogena skogsmiljön som ett blädningsbruk bidrar till, 

gynnar arter som i trakthyggesbruk annars har svårt att sprida sig eftersom trakthyggets kalhyggen 

skapar störningar i from av ”glapp” i skogen. Det är sannolikt att hyggesfria metoder också skulle 

innebära lägre skaderisker som angrepp av barkborrar och eventuellt mindre risk för vindfällning 

(SLU & Future Forests, 2017). Vi får inte heller glömma att den hyggesfira skogen också handlar 

mycket om människan och vår upplevelse av skogen. Än finns det inte många studier gjorda om 

samspelet mellan människan och skogen men den gemensamma bilden är att hyggesfria metoder inte 

associeras lika mycket med negativa upplevelser som kan uppstå vid möte med ett större kalhygge 

(SLU & Future Forests, 2017). 

 

5.5 Eventuella osäkerheter och felkällor 
 

Studiens simulerade scenarier grundar sig på antaganden som i sin tur grundar sig på den fakta som 

finns om hyggesfritt och trakthyggesbruk i Sverige. Eftersom kunskapen om hyggesfritt skogsbruk 

är begränsad för många områden har antaganden som gjorts för denna studie varit generella och ibland 

utan speciellt mycket underlag. Antagandet om att virkesförrådet för ett hyggesfritt skogsbruk är lika 

stort på landskapsnivå som trakthyggesbruket är inte så troligt då skogsbestånden skiljer sig mycket 

över de olika landskapen. I trakthyggesbruket kommer det i varje stund finnas skogsbestånd i olika 

fas av utvecklingen. Medan för den hyggesfria skogen kommer bestånden vara mer konstanta över 

tiden. Den naturliga avgången har antagits vara densamma för de båda brukningsmetoderna med 

motivering att få studier har gjorts för att kunna fastställa en skillnad. Sedan finns det också en 

övergångsfas från trakthyggesbruk till hyggesfritt. Eftersom antagandet också innefattar att det 

hyggesfria skogsbruket är väletablerat och fullskiktat kommer inte denna omställning inkluderas i 

beräkningarna för simuleringarna. Genom att klassificeringen i Scenario 2 endast utgår från volymen 

gran per hektar kan det leda till att resultatet inte blir realistiskt med tanke på att norra delarna av 

Sverige är mer glesa på skog jämfört med södra delarna. Det hade sannolikt varit mer relevant att 

använda ett mått på den relativa andelen gran.  
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Slutsatser  
 
Om skogen skulle brukas med en högre andel hyggesfria metoder skulle klimatnyttan bli högre genom 

att fler kvarstående träd tar upp CO2 under en längre tid. Dock skulle möjligheterna till att ersätta 

fossila bränslen vara mer begränsade med hyggesfira metoder jämfört med dagens trakthyggesbruk, 

med tanke på det låga uttaget inom det hyggesfria bruket. Även om dagens trakthyggesbruk ger en 

högre genomsnittligt klimatnytta (upptag av CO2 + substitutionseffekt) får vi inte glömma att det 

hyggesfria skogsbruket innebär många fördelar för både den biologiska mångfalden och för oss 

människor i form av vacker skog, rekreation och friluftsliv för att nämna några. Slutligen finns det 

inget som säger att det svenska skogsbruket ska bestå av enbart den ena eller den andra 

brukningsmetoden utan att det finns utrymme för de båda brukningsmetoderna, hyggesfritt och 

trakthyggesbruk. De skulle kunna komplettera varandra och brukas på marker där de olika metoderna 

utgör mest nytta, antingen för att binda CO2, bli till energi som ersätter fossila material eller för att 

skapa vackra naturbiotoper med lång kontinuitet och hög biodiversitet.  
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