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Denna bok vänder sig till alla skogsbrukare
och beslutsfattare. Jag vill ge en tydlig bild av
tillståndet idag, och samtidigt beskriva en ny
väg framåt för skogsbruket.
Denna bok är även skriven för dig som rätt och
slätt, liksom jag, älskar skogen.
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Avser de 10,4 miljarder hektar som räknas som beboelig
mark, på engelska kallat
habitable land. Resterande
4,3 miljarder hektar utgörs av
klippor, öknar, stränder och
glaciärer.
1

Så fort något som innehåller
kol (C) eldas, bildas koldioxid
(CO2). Koldioxid kallas för den
reglerande växthusgasen och
står näst vatten för den största delen av växthuseffekten.

2

Att arter dör ut och försvinner är en naturlig del av
evolutionen. Men idag sker
artutdöendet upp till 1 000
gånger fortare än normalt.

3

FÖRFATTARENS TILLÄGG INFÖR
ANDRA TRYCKNINGEN
Det har blivit allt tydligare för mig att de grundläggande
skälen till två av vår tids största kriser kan sammanfattas i en enda mening: Vi har förändrat för mycket på
för stora områden.
Urskogar täckte en gång över hälften av all mark1 på
jorden. Idag växer urskog på mindre än 10%. Varje
vecka använder vi så mycket fossilenergi att bara
tomfaten från all olja staplade på varandra skulle nå
hela vägen till månen. Och ju mer kol2 som hamnar i
atmosfären, desto kraftigare blir växthuseffekten. Och
ju mer skogar som huggs ner, desto mer krymper utrymmet för naturen. Detta är två av de grundläggande
orsakerna till klimatkrisen och det nu pågående sjätte
massutdöendet3 av arter. Vi har helt enkelt förändrat
för mycket på för stora områden.

Fram till idag har vi människor i stor uträckning tillgodosett våra
behov genom att tränga undan naturen (röd pil) för att odla, anlägga
och bygga det vi för stunden vill ha.
Längst till vänster är naturen maximalt förändrad där vi ersatt natur
med städer, oljefält och öppna gruvor. I urskogen längst till höger är
naturen minimalt förändrad. I mitten syns åker, betesmark, kalhyggen
och plantager.
Hälften av all odlingsbar mark, över 5 miljarder hektar, är idag åker
och betesmark. I de knappt 4 miljarder hektar FN räknar som skog
ingår både kalhyggen och plantager. Endast omkring 0,8 miljarder
hektar urskog finns kvar. Resterande 3,1 miljarder hektar består av
mer eller mindre utarmade skogar, kalhyggen och plantager. Vi har
idag brett ut oss och förändrat så mycket att det bara finns rester av
orörd natur kvar.
12

Kapitel 1 - Författarens tillägg inför andra tryckningen

Träd är levande kollager som till hälften består av rent kol. En kubikmeter virke
motsvarar omkring 1 ton koldioxid. På ett kalhygge finns inga träd och därmed
inget kol, vilket gör kalhyggen och uppväxta plantager till i genomsnitt halvfulla
kollager, sett till det kol som finns lagrat över mark.

Fyrahundraårig tall,
Värmderåsens naturreservat
i Dalarna.
Kalhyggen tömmer skogens
kolförråd. I planteringen
till vänster är träden unga
och små. I skogen till höger
är träden gamla, grova
och höga. Där är de största
träden omkring fyrahundra
år, sjuttio centimeter grova
och tjugofem meter höga.
I planteringen till vänster
finns motsvarande omkring
50 ton koldioxid lagrat i
träden, i skogen till höger
över 300 ton.
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Ekosystembaserat skogsbruk är ett samlingsnamn för
skogsbruk som arbetar med
naturen som förebild. För att
det skall fungera för så många
arter som möjligt är det av
avgörande betydelse att det
sker utifrån principerna för
prozessschutz. Se kapital 5.2
om hyggesfritt skogsbruk.

1

20GtCO2-e står för tjugo
miljarder ton koldioxidekvivalenter. Olika gaser bidrar
olika mycket till växthuseffekten. Metan har till exempel
omkring 20 gånger så stark
växthuseffekt som koldioxid. För att göra jämförelser,
beräkningar och ersättningsmodeller enklare har man valt
att använda koldioxid som
referens.

2

Nu finns ett sätt att både minska koldioxidhalten i
atmosfären och hejda pågående artutdöende. Det kallas
ekosystembaserat skogsbruk1. I september 2017 kom
rapporten Natural Climate Solutions som beskriver
hur det är möjligt att öka skogens kollager med över 20
GtCO2-e2 extra varje år, genom att ställa om skogsbruket och restaurera världens skogar och mossmarker.
20 GtCO2 motsvarar nästan hälften av hela världens
antropogena3 koldioxidutsläpp. Gör vi detta i kombination med att i närtid fasa ut fossila energikällor har
vi fortfarande en möjlighet att nå Parisavtalets 1,5
graders mål4.
Ekosystembaserat skogsbruk går att tillämpa överallt
där skog växer eller kan växa naturligt. Målet är att
den brukade skogen skall vara så lik en för platsen
naturlig skog som möjligt. Tillväxten skördas bland de
största träden på ett sådant sätt att skogen hela tiden
finns kvar.

Genom att ställa om skogsbruket ökar skogens kollager och naturen får möjlighet att komma tillbaka (grön pil). I kombination
med viss återbeskogning på åker och betesmark är det möjligt
att flytta hundratals miljarder ton koldioxid från atmosfären till
träden under kommande decennier.
Av den mat vi äter kommer över 60% av alla proteiner och över
80% av alla kolhydrater från bara 1,1 miljarder hektar i form
av spannmål, bönor, ris, majs, frukt och grönsaker. Genom att
halvera köttproduktionen och fördubbla växtodlingen skulle
vi få möjlighet att återplantera över 1 miljard hektar skog och
samtidigt producera nästan dubbelt så mycket mat som idag.

Antropogena utsläpp betyder utsläpp orsakade av
människor.

3

Parisavtalet anger att ansträngningar skall göras för
att hålla den globala medeltemperaturökningen under
1,5 grader Celsius, jämfört
med förindustriell nivå. Trots
Parisavtalet har utsläppen
hittills fortsatt öka.

4

Där plantagen slutar börjar
djungeln. Se plantagebild på
nästa sida. Trädet jag står
vid är ett par meter i diameter, över 40 meter högt och
innehåller motsvarande omkring 100 ton koldioxid.
14

Träden i teakplantagen är omkring 20-30 centimeter i diameter och 25 meter höga. Plantagen ligger i Panama och kommer att kalhuggas om cirka fem år.
I regnskogar finns det allra mesta kolet över mark, lagrat i
träd och växtlighet. I de boreala skogarna på norra halvklotet
finns det mesta kolet lagrat i marken, men även det påverkas
negativt av kalhyggen.
Kapitel 1 - Författarens tillägg inför andra tryckningen
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240-årig ek i norra Tyskland. Eken är närmare
fyrtio meter hög och en meter i diameter.

EKONOMISKA ASPEKTER AV ATT
STÄLLA OM SKOGSBRUKET
Målet är levande skogar på landskapsnivå med
gott om timmer och stora träd. Men de senaste
50 åren har vi huggit ner halva1 Sverige och
det finns mindre än 10 % skog äldre än 140
år. Eftersom det tar allt från hundra till flera
hundra år för träd att växa sig verkligt stora,
beroende på trädslag och växtplats, handlar den
närmaste tiden mycket om att hugga mindre
och låta skogarna växa till sig.
Ekonomiskt innebär det ett minskat kassaflöde
för skogsägaren tills skogen vuxit till sig. Samtidigt innebär omställning en möjlighet att varje
år öka kollagret med i storleksordningen femtio
till hundra miljoner ton koldioxid extra, bara i
den svenska skogen.
Att restaurera jordens skogsekosystem innebär
tyvärr ett streck i räkningen för de som tänkt
ersätta fossilenergi med bioenergi från skogen.
Men det är å andra sidan en tanke som inte är
möjlig ens i teorin. För även om allt virke som
avverkas i hela värden skulle gå till bioenergi,
skulle det räcka till att ersätta mindre än 10%
av all kol, olja och gas som idag används2.
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Tills skogen vuxit till sig behöver vi hugga
mindre än idag. Om skogsbrukare3 som ställde
om fick ekonomisk ersättning4, skulle omställningen ske fort och i stor skala och vi skulle
kunna lämna över framväxande skogar i stället
för kalhyggen och plantager till kommande
generationer. För att långsiktigt kvalitetssäkra
skogsbruket behövs en uppdatering av skogsvårdslagen, så att endast skogsbruksmetoder
som uppfyller de globala hållbarhetsmålen5 är
godkända.
Kapitel 1 - Författarens tillägg inför andra tryckningen

I Sverige finns omkring 23 miljoner hektar produktiv skogsmark,
varav hälften har huggits ner de
senaste 50 åren.
1

2020 användes globalt omkring
175 PWh energi. 85% av den
var fossilenergi. Världens årliga
avverkning av rundvirke är omkring 2 miljarder kubikmeter, vars
energiinnehåll motsvarar omkring
10 PWh. Det motsvarar mindre än
en tiondel av all fossilenergi. PWh
står för petawattimmar, En PWh är
1 000 000 000 000 000 Wh.

2

Ekosystembaserat skogsbruk ger tillsammans med
skydd en unik möjlighet att restaurera jordens
skogsekosystem och samtidigt fortsätta med ett aktivt
skogsbruk, som har möjlighet att förse både oss och
kommande generationer med råvaror för att bygga hus,
tillverka kläder, batterier, mediciner och mycket annat.
Det som står i denna bok är tillräckligt för att börja
idag, resten är upp till oss.
Tillsammans formar vi framtiden.
Mikael Karlsson
Sörmland, 2021

Visst har dagens skogsbrukare
också ett ansvar. Men Sverige tömdes på timmer redan på 1800-talet
och beslut att börja anlägga plantager i stället för skogar togs på
statlig nivå för omkring hundra
år sedan. I stället för att leta efter
vem som bär skulden, låt oss ta
fram en lösning som ställer misstagen till rätta.

3

Klimatkompensation är ett sätt.
Dagens koldioxidskatt om ca 1,2
kronor per kilo koldioxid skulle
räcka mer än väl till både utbildning och ersättning för skogsbrukarna. Avgörande för att hejda
klimatkrisen är att en utfasning
av fossilenergi sker parallellt med
den klimatkompensation som sker,
annars skjuter vi bara problemet
framför oss.

4

Utdrag ur SDG 15.2, som alla FNs
193 medlemsländer skrivit under –
att till 2020 främja genomförandet
av hållbart brukande av alla typer
av skogar och återställa utarmade
skogar i hela världen.

5

300- till 400-åriga tallar i
Norrlands inland vid förra
sekelskiftet. Skogshögskolans
fotoarkiv, SLU Umeå.
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”Som skogsförvaltare behöver jag flera olika
skogsbruksmodeller för att kunna skräddarsy
skogsbruket, så att skogarna passar både
till rekreation och produktion samtidigt som
naturen värnas. I mitt arbete utgör Lübeckmodellen en värdefull tillgång. Mikael Karlsson
beksriver på ett lättfattat sätt Lübeckmodellens grunder.”
Xavier de Maupeou
Skogsförvaltare Göteborgs Stad
”Att vi skyddar mer skog är viktigt. Lika viktigt är det att införa alternativ till kalhyggesbruket. Mikael Karlsson beskriver
på ett enkelt och konkret sätt både varför
kalhyggesbruk inte längre fungerar och hur vi
kan göra istället. Därför välkomnar jag med
glädje denna handbok som innebär slutat
förbrukande till fördel för hållbart brukande
av skogen.”
Lina Burnelius
Ansvarig för skogsfrågor Greenpeace Sverige
”Hur vi utformar skogsbruket har en
avgörande roll för klimatet och kalhyggen utgör
i detta sammanhang ett stort problem. Konsten
att hugga träd och ha skogen kvar beskriver
ett klimatsmart och miljövänligt skogsbruk.
Lübeckmodellen kan vara svaret på flera av de
konflikter som idag ofta råder mellan miljö och
produktion.”
Anders Linderoth Professor em vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap,
expert skogens kolbalans
”Ökad variation inom skogsbruket behövs
för att möta klimatförändringar och den
mångfald av mål och intressen som finns
bland landets skogsägare. Hyggesfria metoder kan många gånger vara bra för att möta
dessa behov.”
Carl Appelqvist,
Skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen

