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Kolet åter-
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tiotusentals 

till hundra-
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förs varje 

år!

Kolatomerna försvinner inte, de fördelas 
bara på olika sätt!



Upptag av CO2

(fotosyntes)

Förluster av CO2 (vid 

cellers andning och 
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organiskt material) + 

förluster av kol genom 

skörd efter averkning

+ förluster av löst kol i 

avrinnande vatten + 

skogsbrand

Nettoupptag av CO2

Skogens 

kolbalans är 

balansen mellan 

upptag och 

förluster

En del av detta 

kol lagras i 

produkter eller 

substituerar 

fossilt kol 



Länder som är anslutna till FN:s klimatavtal 
rapporterar upptag och utsläpp av koldioxid till 

klimatorganet UNFCCC varje år

• Man följer då UNFCCC:s regelverk och rapporterar nettouptaget
(lagerförändringarna) i skogarnas träd och i skogsmarken.
Siffrorna går tillbaka till 1990.

• Sverige och Norge använder data från rikskogsinventeringar för
att få en noggrann skattning på förändringen av mängden kol i
skogsträden.

• Sverige använder en unik Skogsmarksinventering baserad på
detaljerad provtagning i fält för att skatta förändringar i mängden
kol i marken. De flesta länder gör endast modellberäkningar.
Norge startar sin markinventering 2023!



Hur skiljer sig då kolbalanserna 

mellan obrukade och brukade 

boreala skogar?

Vi jämförde länder med mindre intensivt 

skogsbruk med länder med mer intensivt 

skogsbruk 1990 – 2017 (Högberg et al. 2021) 
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The map is a hybrid product 

by IIASA © 2021, modified 

after Kraxner et al., 2017, 

Ogle et al., 2018 and NFIS 

Canada.

Boreala skogar

Obrukade skogar

Brukade skogar



Land/delstat Areal skog, Mha Kolförråd i

levande träd

(2015 - 2017, 

men 2009 i

Alaska), Mt C

Medelförrådet av

kol i levande träd

per ytenhet, t C

per ha (2015-

2017, men 2009 i

Alaska)

Alaska (USA) 23* 800* 35*

Kanada 160** 7700** 48**

Norge 12 355 30

Sverige 28 1280 46

Finland 26 910 35

Ryssland 720-810*** 31000*** 37***

*Endast boreal skog; **Skött boreal skog, oskött boreal täcker ytterligare 120 Mha i Kanada, ***Olika estimat: det lägre är från IIASA

och det högre från den ryska rapporten; vilken också utgår basen för beräkningen av kolförrådet.

Kolförråd i boreala skogar fördelat per länder 



Land/delstat Kol i levande

träd, Mt C

Mängd kol

som skördats

per år, Mt C 

per år

Procent kol

som skördas

per år

Procent av

skogsmarken

som brinner

per år

Alaska (USA) 800 0* 0* 0,6

Kanada 7700 24 0,3 0,5

Nordiska

länder **

2545 37 1,4 <0,01***

Ryssland 31000 37 0,1 0,6

Mängden kol som skördats genom skogsbruk och 

arealen skog som påverkats av brand  

*Viss husbehovsavverkning förekommer; **Summan av (el. medelvärde för) Norge, Sverige och

Finland; ***Antar att % av arealen som brinner är densamma i Norge och Finland som i Sverige

(1996-2018)



Genomsnittlig areal som brinner per år i boreala skogar

Ovan: historisk utveckling av arealen som brann årligen i 

centrala Fennoskandien (Wallenius 2011, Silva Fennica

och våra data 1996-2018) och i Alaska, Kanada och 

Ryssland (våra data 1990-2017). Den prickade vertikala 

linjen visar 1850 och en tid då vedråvarans industriella 

värde ökade mycket påtagligt.

Vänster: Brunnen areal per år i de boreala skogarna 1997 

- 2014 (Gauthier et al. 2015, Science).



Kolförrådet i levande träd (mörkgrönt) och mängden kol i den 

ackumulerade skörden (gult). Skogar i Norge, Finland och 

Sverige 1990 - 2017.

Högberg et al. 2021

Kumulativ 

skördad 

mängd kol

Kol i levande träd
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Kolförrådet i levande träd (mörkgrönt) och mängden kol i den 

ackumulerade skörden (gult). Skogar i Alaska 1990 - 2009 

och i Kanada och Ryssland 1990 - 2017.

Högberg et al. 2021

I Kanada skördades 640 Mt C, 570 

Mt C förlorades i skogsbränder



Vad händer med kolet i skogsmarken?

• Kanada, Ryssland och de tre Nordiska länderna rappor-
terar små ökningar av mängden kol i mineraljordar 1990-
2017; ökningarna är störst i de tre Nordiska länderna.

• I Sverige där de flesta skogar brukas, är ackumulations-
hastigheten i medeltal 100 kg kol per ha och år i mineral-
jordar*. Detta är drygt 10 ggr snabbare än den genom-
snittliga koluppbyggnaden efter den senaste istiden (10 000
år).

• Från dikade kväverika organiska jordar sker förluster av 
lustgas och metan, vilka ger signifikanta negativa effekter på 
växthusgasbalansen (deras effekt omräknas till s.k. koldioxid-
ekvivalenter). Skogsmarkerna är i genomsnitt trots det en 
betydande sänka för koldioxid i Sverige och i Norge.

* 85 % av Sveriges skogsmarker



Sambandet mellan beståndsålder och kolmängden i 

marken, RA = relative age (ålder).

Beståndsålder

Stendahl 2017 Skogsdata

Götaland, 20 % av Sveriges 

skogsmark

Svealand och Norrland, 80 % av 

Sveriges skogsmark



kolsänka

kolkälla

Kolbalansens förändring över tiden i brukad 
boreal skog. Exempel från norra Sverige.

Löpande Kumulativt medel
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Peichl et al. 2022 Global Change Biology



Bruttotillväxt
Bruttoförluster (skörd + 
mortalitet)

Kauppi et al. 2022 Forest 
Ecology and Management

Skogstillväxt 
och –förluster i
Norge, Sverige 
och Finland 
1960 - 2017
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Storm Gudrun



Finns ej med: dragdjurs och människors 

muskelkraft

Andra världskriget





Skogsbruk kan minska mängden 

koldioxid i atmosfären genom att:
- Öka förrådet av kol i skogseko-

systemen

- Öka mängden kol i produkter med 

lång livslängd

- Förse oss med produkter som ersätter 

fossilt kol eller andra material vars

produktion leder till stora utsläpp av 

koldioxid (stål, betong)
Foto: Björn Hånell


