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Välkomna! 



Skogsbruk klimat & miljö  



Urskogar täckte en gång över 
hälften av all bebolig mark på 
jorden, idag växer urskog på 

mindre än 10%. 

5,1 miljarder hektar åker & betesmark               3,9 ”FN-skog”     varav endas 0,8 är urskog

Det grundläggande problemet, både vad gäller klimatkrisen och pågående 
6e massutdöende är att vi har förändrat för mycket, på för stora arealer 
och bränt för mycket kol, olja och gas. 







Av alla däggdjur på jorden utgörs idag 96% av 
boskap och människor. Endast 4% vilda däggdjur.

The world’s 7.6 billion people represent just 
0.01% of all living things. 

Yet since the dawn of civiliza@on, humanity has 
caused the loss of 83% of all wild mammals and 
half of all plants. The Guardian, 21May 2018 

The biomass distribu/on on Earth, PNAS 2018 
Yinon M. Bar-On et al. 



Sverige



De senaste 100 åren har nära 80% av Sveriges produktiva skogsmark 
kalhuggits varav merparten omvandlats till gran- och tallplanteringar.  

I Sverige utförs årligen 
200.000 hektar kalhyggen 
150.000 hektar markberedning (bilden till höger) 
150.000 hektar plantering 
250.000 hektar röjs 
300.000 hektar gallras 
Källa: Skogsstyrelsen Skogsdata 2020 

Stapeldiagram från: Skoglig konsekvensanalys 2015, Skogsstyrelsen, sidan 65
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Arter & naturtyper  
i habitatdirektivet
– bevarandestatus i Sverige 2013

ArtDatabanken

Det har för med sig att ingen skoglig naturtyp 
där skogsbruk bedrivs har idag god bevarande-
status. 

Källa: ArtDAtabanken, SLU arter och naturtyper i habitatdirektivet 
2013, sidorna 16-17. 



När en skog huggs ner skog så är den borta. 

Utan skog inget hem för de djur, växter, 
svampar och fåglar som bodde där. 

FCS godkänt kalhygge





När sedan en plantage 
anläggs  blir det någon helt 
annat som växer fram. FSC godkänt plantage



Källa: ArtDatabanken SLU 
Tillståndet i skogen, sidan 13



Källa: Skogsstyrelsen Skoglig konsekvens-
analys 2015
Stapeldiagram från figur 31, sida 65

Kartorna till vänster är från framsida av 
samma rapport.

Och det är planerat att bli värre



Det grundläggande problemet, både vad gäller klimatkrisen och pågående 
6e massutdöende är att vi har förändrat för mycket, på för stora arealer 
och bränt för mycket kol, olja och gas. 

5,1 miljarder hektar åker & betesmark               3,9 ”FN-skog”     varav endas 0,8 är urskog

Urskogar täckte en gång över hälften av all bebolig mark på jorden, 
idag växer urskog på mindre än 10%. 
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m3/ha 

1 m3 virke innehåller motsvarande ca 1 ton koldioxid. 



Idag finns 5,1 miljarder hektar åker- och betesmark på jorden. Det kan vara lä? tro a? all 
jordbruksmark behövs för a? mä?a jordens växande befolkning. 

Men faktum är a? över 60% av allt protein och så mycket som 80% av alla kalorier odlas på
bara drygt 1 miljard hektar, i from av majs, ris, säd, frukt och grönsaker. Mindre än hälJen av 
all mat kommer från 4 miljarder hektar i form av kö?- och mejeriprodukter, tro? a? nära 
fyra gånger så mycket mark används.

Genom a? äta mindre kö? och mer grönsaker kan vi återbeskoga över 1 miljard hektar och 
ändå få mer mat än idag. 

Potentialen är enorm 
*klimat *biologisk mångfald *produktion 



Klimatkompensation

Bluff eller lösning? 





Hyggesfritt eller hyggesfritt? 



----------------------------------------------- Hyggesfritt skogsbruk -----------------------------------------------
------------------------------------------- Kontinuitetsskogsbruk -------------------------------------------

------------------------ Kalhyggesbruk -------------------------

------------------ Blädning -------------------

------------------- Natur Kultur ------------------------

----------------- Plockhuggning -------------------
------------------ Luckhuggning --------------------

-

---------------------- Ekosystembaserat skogsbruk ---------------
----------------------- Ecoforestry ------------------------------------

----------------------- Trakthyggesbruk -----------------------

Lübeckmodellen 
Prozessschutz

Plantage Skog

-------- Naturnära skogsbruk ------------------



Processkydd Att skogsbruket utformas så att skogen 
naturliga processer värnas.  

PNV  Potentiell Naturlig Vegetationstyp 
Att arbeta med för platsen naturlig skogar som förebild. 

MI  Minimum Interferens
Innebär att tillämpa försiktighetsprincipen och påverka det 
naturliga ekosystemet minimalt.

Lübeckmodellen är en väl definierad form av Ekosystem-
baserat skogsbruk där målet är att den brukade skogen skall 
vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. 

























Att ta ut en ny riktning 
Ekosystembaserat skogsbruk







Om skogsägare som ställde om till ett ekosystembaserat skogsbruk fa ̊ betalt for̈ de många 
miljarder ton kol som skogarnas kollager därigenom skulle öka med skulle omställningen 
kunna ske fort och i stor skala.

Det som står i bok ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” ar̈ tillra ̈ckligt for̈ att bor̈ja 
idag. Omställning av skogsbruket ar̈ mycket enklare och gar̊ snabbare an̈ vad man̊ga idag 
tror. Det handlar om att ta ut en ny riktning och bor̈ja arbeta med i stal̈let fo ̈r mot naturen.



Träd kan 
bli stora! 



Härjedalen - söder om sjön Messlingen



Kvill eken  - 13 meter i omkrets! 
diameter! 
Bild från  www.jattetrad.se



FRÅGOR

Funkar klimatkompensa0on?



Inom FNs ramar finns Nagoya-
överenskommelsen, konventionen om 
biologisk mångfald, Paris-överenskommelsen 
och de Globala hållbarhetsmålen. De globala 
hållbarhetsmålen är undertecknade av 
samtliga FN´s 193 medlemsländer. 

Idag finns ambitiösa överenskommelser med viktiga 
mål som alla visar vikten och betydelsen av 
hållbarhet och friska ekosystem. 



Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och 
hållbart använda ekosystem på land och i 
sötvatten och deras ekosystemtjänster, 
särskilt skogar, våtmarker, berg och torra 
områden, i enlighet med de skyldigheter som 
anges i internationella överenskommelser.

15.2 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.

En grundläggande förutsägning för att återställa 
utarmade skogar är att den brukade skogen blir så 

lik en för platsen naturlig skogs som möjligt 
avseende arter, struktur, dödved och kontinuitet. 

PLANTAGE SKOG



På www.konstenatt.se finns

• Boken som PDF 
• Kan du beställa ett signerat exemplar 
• Beställa större mängd till rabatterat pris 

Boken finns även på Adlibris & Bokus 

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar   

http://www.konstenatt.se/


Om Mikael Karlsson 

Se föreläsningar & skogsklipp                                                  
www.youtube.com/c/mikaelkarlssonforest

Bli en supporter www.liberapay.com
Sökord: EcoForestry

Boka en föreläsning på: info@konstenatt.se

https://www.youtube.com/channel/UCbzysMP3jKBMgtwVb4tmr9g
https://liberapay.com/
mailto:info@konstenatt.se


Låt Sverige bli ett föregångsland som visar hur det 
går att få tillbaka naturen där den tidigare trängts 
undan, bygga upp skogens kollager och samtidigt 
bedriva ett aktivt ekosystembaserat skogsbruk! 

Tillsamman formar vi framtiden!

Med vänliga hälsningar, 
Mikael Karlsson 

Ps. Viktigt att tillägga är att inget skogsbruk hur bra det än är 
ersätter behovet av naturreservat. Ds. 

Avslutningsvis 



Tack! 

mikael.karlsson@ecoforestry.se


