LRF Skogsägarnas Agenda för

Skogen och klimatet
Vill du skriva ut dokumetet?
Välj A4 liggande!

LRF Skogsägarna anser att skogen som förnybar
resurs har en central roll i den pågående klimat
omställningen och för att åstadkomma en lång
siktigt hållbar samhällsutveckling.
Vi anser att ett aktivt brukande med hög och ut
hållig skogsproduktion är ett effektivt sätt att bidra
till lösningen på klimatproblemet. Detta förut
sätter att skogen sköts så att den uthålligt ger en
god avkastning, är en bas för levande landsbygd
och naturnära turism samtidigt som naturvärden
värnas och vårdas. Att öka kolförrådet i det skog
liga ekosystemet är möjligt, men ger mindre klimat
nytta på lång sikt.
Trä är en förnybar råvara som kan återvinnas, ofta
i flera led. Vi förespråkar att skogsbruk utformas
för god klimatnytta, i kombination med vidare
förädling av olika produkter. Därigenom kan trä
råvaran komma samhället till del som substitution
för fossila och resurskrävande råvaror.
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KLIMATET ÄNDRAS

Skog och skogsbrukande påverkas dagligen av väder och
klimat. Vädret skiftar snabbt men även klimatet ändras
kontinuerligt. Mängden koldioxid i atmosfären har ökat
kraftigt under de senaste decennierna framförallt på
grund av att fossila råvaror används som energi och till
produkter, men också till följd av ändrad markanvändning.
De förändringar som förutses av fn:s klimatpanel och
svenska forskare vid smhi är att vi i Sverige sannolikt får
ökade medeltemperaturer, kortare snöperioder, mer och
häftigare regn och i södra Sverige ökar även risken för
torka. Kanske ökar även risken för stormar, men här är
forskningsresultaten inte entydiga.
SKOGEN PÅVERKAR …

Växande skog tar upp koldioxid och bidrar på så sätt till
att mildra klimatförändringarna. Det mesta av koldioxiden
lagras in i träden i form av cellulosa och andra kolhaltiga
substanser. Hur mycket koldioxid som en skog kan fånga
beror till stor del på trädens tillväxt, och tillväxten på
verkas av hur skogen sköts. I det praktiska skogsbruket
finns följaktligen goda möjligheter och stort ansvar att
genom skötsel påverka och öka inbindningen av koldioxid!
OCH PÅVERKAS

Ett varmare klimat gynnar skogens tillväxt i Sverige genom
att vegetationsperioden förlängs. Nya trädslag och prove
nienser kommer att kunna användas eller vandrar in i lan
det på egen hand. Samtidigt påverkas övriga organismer,
God skogsskötsel och hög tillväxt innebär
att skogen tar upp mycket koldioxid vilket
är bra för klimatet.
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LÅNGSIKTIGHET

LRF Skogsägarna anser att en långsiktig strategi är viktig i
klimatarbetet, därför menar vi att skog behöver skötas för
att i än större utsträckning nyttjas av samhället. Vi har ett
långt tidsperspektiv, då vi brukar våra skogar för framtida
generationer och våra skogar har en lång omloppstid.
Det är viktigt att ha en helhetssyn så att hela fastighetens
klimatnytta optimeras över flera generationer.
LRF SKOGSÄGARNAS ANSVAR FÖR ETT BÄTTRE KLIMAT

LRF Skogsägarna tar ansvar för att förse LRFs och skogs
ägarföreningarnas medlemmar med väl underbyggt
beslutsunderlag i klimatfrågor genom utbildning och
rådgivning. Skogsägarna beslutar själva hur skogarna ska
skötas inom lagens ramar. Vi verkar för att fastigheternas
tillväxtmöjligheter tas tillvara samtidigt som hänsyn till
miljö och sociala aspekter tas. Vi ser att riskspridning och
åtgärder för att minska skaderisker är viktiga att kommuni
cera. I områden där stora naturvärden eller höga sociala
värden finns anser LRF Skogsägarna att frivilliga och forAtt bygga trähus är att långsiktigt lagra kol
vilket bidrar till att lösa klimatprobemet.
Farfarsfar byggde det här huset.
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vissa skadegörare kommer att gynnas och nya arter kom
mer att kunna etablera sig i landet. Andra arter minskar i
utbredning och kan försvinna så det finns risk att den
biologiska mångfalden påverkas negativt. Mindre tjäle
och högre grundvattennivå ger svårare drivningsför
hållanden och kan leda till sämre rotstabilitet och därmed
värre stormskador även om vindstyrkorna inte förändras.
Med mer torka ökar även brandrisken.

Att ersätta produkter baserade på fossila råvaror med förnybara sådana är bra
för klimatet. Nästan allt som görs av olja går att göra av trä. Se här hur
nanocellulosa från trä kan ersätta plast och metall (folie) i filförpackningar.
Nanocellulosa kan även ersätta animalisk konsistensgivare (förtjocknings
medel) som blandas i vissa yoghurtprodukter vid tillverkningen.

mella avsättningar och anpassad skötsel har en given plats
(aktiv naturvård). För att lyckas leverera träråvara i fram
tida klimat behövs bättre skogsbilvägar, bättre planering av
avverkningar och metoder för mindre markpåverkan vid
terrängtransport. För god resurseffektivitet verkar vi för
minskade utsläpp genom god planering och logistik liksom
minskad bränsleförbrukning. Se även LRF Skogsägarnas
strategi och handlingsplan för en långsiktig hållbar mark
användning.
SAMHÄLLETS ANSVAR FÖR ETT BÄTTRE KLIMAT

LRF Skogsägarna anser att samhället behöver skapa goda
förutsättningar för konkurrenskraftig utveckling av skogs
bruket, skogsprodukter och bioenergi. En sammanhållen
politik där förnybara råvaror gynnas, för ett hållbart sam
hälle med minsta möjliga klimatbelastning. Vi ser att forsk
nings- och utvecklingsinsatser kommer att krävas inom ett
flertal områden: trädslag, provenienser, skötsel, skogsskydd,
intensivodling, körskador, bränsleförbrukning, vägar, nya
produkter etc.

Nanocellulosa kan
ersätta plastfilmen på
förpackningens insida
och plasten i skruv
korken. Den kan också
förstärka kartongen
och på så sätt minska
materialåtgången.

För LRF Skogsägarna är det självklart att skogen ska
förvaltas långsiktigt och uthålligt. Vårt mål är ett resurs
effektivt och biobaserat samhälle, där fossila och andra
resurskrävande material ersätts av träråvara för stor
klimatnytta.

•

Vi anser att:
Produktion, miljö och sociala aspekter har lika stort
värde och LRF Skogsägarna värnar den biologiska
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LRF SKOGSÄGARNAS STÄLLNINGSTAGANDE
			 FÖR OPTIMAL KLIMATNYTTA I SKOGEN
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mångfalden, kulturmiljö och friluftsliv genom generell
hänsyn, frivillig hänsyn och andra former av avsättningar
(t. ex. komet). Verktyg för att lyckas med detta är bl. a.:
–		 Gröna skogsbruksplaner.
–		 Skogscertifiering.
–		Traktdirektiv för generell hänsyn.
–		Planering för undvikande av körskador; familjeskogs-	
			bruket står bakom skogsbrukets gemensamma policy
			för att undvika allvarliga körskador.
• Skogen ska brukas så att samhällets långsiktiga klimat-	
belastning minskas. För den största delen av skogs-		
marksarealen görs detta genom hög tillväxt och ökad
substitution:
–		En hög tillväxt kräver god skogsskötsel baserad på
			vetenskap och beprövade metoder, anpassad till
			rådande och kommande klimat.
–		Att öka substitutionen, marknadsdrivet och genom styr-	
			medel, ger globalt och totalt den bästa klimatnyttan.
–		Speciella avsättningar för kolinbindning (s. k. kolreser-	
			vat) ger endast klimatnytta så länge de är växtliga och
			är alltid förenade med risk för brand och insektsskador.
–		Avsättningar och hänsyn som tas för andra mål, t. ex.
			miljö- och sociala mål i skogsbruket, kan på liknande
			sätt ge viss kortsiktig klimatnytta.

LRF Skogsägarnas

Handlingsplan
för optimal klimatnytta i skogen

• Genom god skogsskötsel, anpassad till ett nytt klimat,

kommer möjligheten att mildra förändringarna att
optimeras. Centrala delar är:
–		Skogsbruk som anpassas till markens förmåga, s. k. 		
			ståndortsanpassat skogsbruk, för bästa möjliga tillväxt
			och därigenom bästa möjliga inlagring av koldioxid.
–		Bra föryngringar och rätt val av proveniens och trädslag.
–		Hög investerings- och ambitionsnivå inom skogsvården.
–		Gödsling är en bra åtgärd för ökad tillväxt och koldioxid-	
			inbindning i både träd och mark på lämpliga marker.
–		Åtgärder för markavvattning föregås av god planering
			och utförs av speciellt utbildade entreprenörer.
–		Dikesrensning och skyddsdikning sker för att upprätt-	
			hålla skogsproduktionen.
–		Skogsskyddsarbetet ges hög prioritet för att förebygga
			skador av olika slag.
–		Näringscirkulation är viktigt och nödvändigt för en
			uthållig skogsproduktion
–		Riskspridning och riskminimering genom t. ex. träd-	
			slagsval respektive tidpunkt för gallring.
• Rådgivning, information och utbildning är viktiga in-	
strument för att markägare såväl som övriga i skogen
verksamma personer har tillräckliga kunskaper och
motivation för att göra klimatsmarta val i den dagliga
verksamheten (god vattenhänsyn, rätt plantval m. m).

www.lrf.se
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aktas i klimatarbetet. Skogsträdsförädling ges hög prioritet.
• Det finns betydande möjligheter att öka skogens klimat-	
nytta genom utveckling av skogsskötselmetoder, t. ex.
		behöver föryngringsmetoderna utvecklas för ökad
effektivitet och mindre markpåverkan.
• Det finns anledning att se över regelverket kring bl. a.
gödsling och främmande trädslag för att öka tillväxtmöjligheterna och ta hänsyn till förändrat klimat.
• Genom skogsägarnas egna beslut hur skogarna ska
skötas, inom lagens ramar, kommer skogsproduktionens
inriktning att skifta. Råvara från skogen kan nyttjas i allt
från trähus, pappersförpackningar och energi till nya
produkter i en biobaserad samhällsekonomi. Alla olika
användningsområden har betydelse för klimatet och
för skogsägare.
• Skogsbruket har en viktig roll för ökad resurseffektivitet
och vår klimatpåverkan minskar genom att:
–		Utsläpp från fordon begränsas, inom ramen för vad
			som är rimligt med hänsyn till teknik och lönsamhet.
–		Transporter minskas genom väl planerade drivningar
			och god logistik.
• Det finns stor potential att utveckla nya och bättre
		produkter från våra svenska skogar och vi samverkar
med forskare och industri för att förverkliga detta.
		Det är viktigt att allt skogsbruk är långsiktigt, hållbart
och ansvarsfullt. Vi verkar för en global utveckling i
denna riktning.
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• Resultat av nya rön från forskning och utveckling ska be-	

