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Om Mistra-SWECIA
Mistra-SWECIA är ett forskningsprogram om hur klimat-
förändringar, ekonomi, effekter och anpassning hänger ihop 
globalt, regionalt och lokalt. De olika vetenskaperna knyts 
samman i avancerad modellering och fallstudier. Programmet 
förutses bli alltmer interdisciplinärt med tiden.

Utöver modellering av klimat, ekonomi och effekter, studeras
lokala anpassningsprocesser, med global inramning. Pro-
grammets mål är att skapa nya underlag, nya verktyg och 
bredare kunskap för samhällets klimatanpassning. Särskilt 
viktigt är att hantera osäkerheter i forskningen och att för-
medla dessa osäkerheter. 

•	 SWECIA står för Swedish Research Programme on 
Climate, Impacts and Adaptation.

•	 Programmet involverar SMHI, SEI, Lunds universitet
•	 och Stockholms universitet.
•	 SMHI är programvärd.

•	  Finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 
Mistra.

•	 Första programfasen är fyra år (2008–2011).
•	 Mer om forskningen, modellerna, deltagare och resultat 

finns	på:	www.mistra-swecia.se
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» För att komma tillrätta med klimathotet 

krävs ekonomiska verktyg. Samverkan 

mellan klimat och ekonomi är inte så väl 

utredd. Mistra-SWECIA är ett oerhört viktigt 

och omfattande program, vars resultat 

kan få stor betydelse för hur verktygen 

utformas «

Klas Eklund, senior economist, SEB
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Mistra-SWECIA HAR ÅTERIGEN blivit ett år mognare och vi är strax klara med vår första 
programfas. Vi hinner med ett år till, men redan nu kan vi konstatera att det har blivit mycket 
forskning och det med resultat. Det syns bland annat på vår publikationslista. De senaste resul-
taten har förstås inte hunnit med på den listan, men om en del kan man läsa i denna årsrapport. 
Utveckling gäller på alla våra forskningsområden, till exempel på klimatanpassning och skogen. 

Utöver forskningen, handlar det om dialog mellan forskare och avnämare. Och det handlar 
verkligen om en dialog. Att forskning ger resultat är en sak, men det är inte givet att det leder 
till ny kunskap i samhället eller att forskningens resultat kommer till användning. Stafettpinnen 
måste passera vidare för att laget kan komma till mål. I våra kontakter har vi haft tillfällen att 
lära oss om avnämarnas syn, behov och sätt att ta till sig ny kunskap. Det har gett oss värdefull 
kunskap och nya infallsvinklar för fortsatt forskning. 

Dessa tar vi gärna till oss, när vi snart ska växla över till programmets andra fas med början 
i 2012. Det går framåt…

Markku Rummukainen, programchef för Mistra-SWECIA

PROGRAMCHEFEN HAR ORDET

Stafettväxlingar
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PROGRAMSTYRELSENS ORFÖRANDE HAR ORDET

UNDER DET GÅNGNA ÅRET HAR ett fokus legat på att utveckla samarbete mellan olika 
vetenskapliga discipliner. Det finns många exempel på tvärvetenskapliga projekt, men långt 
ifrån alla lyckas få till stånd ett fruktbart samarbete mellan de olika ämnesområdena. För 
Mistra-SWECIAs del har det tvärvetenskapliga arbetet utvecklats väl, men det kan säkert bli 
ännu bättre.

Inom Mistra-SWECIA har vi ambitionen att vår forskning ska kunna bidra till den nöd-
vändiga klimatanpassningen. De problem och frågeställningar som ska lösas är ofta av en så 
komplex natur att kunskap från olika ämnesområden är nödvändig för att komma till bästa 
möjlig lösning. Ett bra exempel på detta finns i den här årsrapporten i artikeln ”Kopplingen mel-
lan vetenskap och praktik: Klimatanpassning inom det svenska skogsbruket.”
Här framhålls vikten av att förbättra kommunikation, kunskapsutbyte och dialog mellan forskare 
och användargrupper. 

Konferensen Nordic Adaptation 2010 fokuserade på att identifiera och diskutera användar-
nas behov av underlag, samspel mellan nationell och lokal nivå i det mera långsiktiga anpass-
ningsarbetet men också konkurrensen med mer omedelbara politiska prioriteringar.

Det här är värdefulla erfarenheter från det gångna året som vi ska bygga vidare på under 2011 
men också i arbete med planen för fas 2 i programmet.

Vi har under senare tid drabbats av väderfenomen som inte direkt kan kopplas till klimat-
förändringar men som påminner om effekter som kan uppstå i samband med klimatförändringar. 
Dessa har visat på det moderna samhällets sårbarhet när vi till exempel får svårt att upprätthålla 
viktiga samhällsfunktioner. Hur vi gör samhället mer robust mot den här typen av fenomen är 
en viktig lärdom för arbetet med klimatanpassning.

Det finns användare både inom offentlig och privat sektor som har behov av att göra sina 
verksamheter mer robusta mot olika typer av påfrestningar. Här kan de erfarenheter Mistra-
SWECIA gjort om samarbete mellan forskare och användare vara något man kan bygga vidare 
på.

Bengt Holgersson, ordförande i Mistra-SWECIAs styrelse

Samarbete för anpassning
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Klimatförändringar, deras effekter och val av anpassningsåtgärder är 
numera en angelägenhet för beslutsfattare på den skogliga sektorn. 
Forskning kan leverera viktigt underlag för beslut, men det krävs att 
resultat ger svar på rätta frågor. Detta kan underbyggas med en process 
med forskare och avnämare i dialog om vetenskap och praktisk kunskap. 
Resultatet ökar användbarheten av behövligt kunskap hos alla parter.

Kopplingen mellan vetenskap och praktik: 
Klimatanpassning inom det svenska 
skogsbruket   
KLIMATFÖRÄNDRINGAR, EFFEKTER AV dessa och 
val av lämpliga anpassningsåtgärder är något som allt 
oftare	 finns	 på	 dagordningen	 bland	 politiker	 och	 besluts-
fattare. Samtidigt som vetenskaplig kunskap ofta lig-
ger till grund för beslutsunderlag, förefaller det ofta oklart 
vilken kunskap som behövs och hur denna skall kunna till-
godogöras. Forskare vid Mistra-SWECIA undersöker dessa 
frågeställningar med fokus på det svenska skogsbruket. 

Klimatanpassning inom det svenska skogsbruket är 
av strategisk betydelse för Sverige. Mer än hälften av 
Sveriges yta används för skogsbruk och skogen är beroende 

av klimatet. Sektorn är bland de mest intensiva och tekniskt 
utvecklade i världen och står ensam för omkring 3 % av BNP  
(Skogsstyrelsen, 2010).

ANPASSNING TILL RISKER OCH MÖJLIGHETER  
Klimatförändringar, effekter på skogen och villkor för skogs-
bruket väntas vara av stort intresse för aktörer verksamma 
inom skogssektorn. År 2007 slog den svenska regeringens 
Klimat-	 och	 sårbarhetsutredning	 (SOU	 2007:60)	 fast	 att	
klimatförändringar kommer att öka skogens tillväxt i 
Sverige. För att dra full nytta av en sådan förändring kan till 

FORSKNING │Kopplingen mellan vetenskap och praktik
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exempel val av trädslag vid plantering behöva övervägas. 
Samtidigt som klimatförändringar kan innebära vissa fördelar 
och möjligheter, kan också andra, negativa effekter väntas. 
Dessa kan till exempel utgöras av förhållanden som ökad risk 
för vindfällning, skador på grund av torka, brand, insektsin-
vasion liksom svårare och dyrare avverkning och transport 
på grund av minskad tjäle. Många av dessa negativa effekter 
kan, åtminstone delvis, lindras genom anpassning av skogs-
bruket. 

”TROR DU PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGAR”  
En undersökning bland svenska skogsägare under 2004 
(Blennow	 och	 Persson,	 2009)	 visade	 att	 skogsägarnas	 tro	
på kommande klimatförändringar kan vara svagare än den 
svenska medborgarens i allmänhet. Även bland de som trodde 
på effekterna av klimatförändringar, visade sig ett fåtal ha gjort 
något för att anpassa verksamheten. Anledningen till detta 
tyder på en osäkerhet och bristande kunskap om hur man kan 
anpassa sin verksamhet, snarare än rådvillhet kring själva kli-
matförändringar. Detta är ett viktigt budskap till forskningen! 

Samtidigt som forskare arbetar fram ny kunskap och 
förståelse om klimatförändringar och dess effekter är det 
viktigt att lyfta “rätt” frågor utifrån de berörda parternas 
perspektiv. Vetenskapliga resultat bör också vara lättill-
gängliga och belysas på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt. 
Detta kan förhoppningsvis leda till ökad förståelse av hur 
vetenskap kan bidra till bättre förståelse av riskerna, vilket 
i sin tur kan leda till bättre anpassningsförmåga till kli-
matförändringar. Mistra-SWECIAs forskning har ett tvär-
vetenskapligt synsätt på dessa frågor och undersöker vilken 
roll klimatforskningen spelar i diskussioner kring anpassning 
till klimatförändringar i den svenska skogssektorn. 

DET FINNS OSÄKERHET  
Vetenskapliga klimatscenarier ger information om 
klimatförändringar, men dessa innehåller också osäker-
heter. Man behöver redovisa och ta ställning till många olika 
scenarier. Det ger en bild av spridningen mellan olika sce-
narier och kan på ett bättre sätt belysa osäkerheter, men även 
robusta rön kring det framtida klimatet. Denna typ av infor-
mation är därmed lämpad att hjälpa skogsbrukets aktörer att 
fastställa behov av och alternativ till anpassningsstrategier. 
Detta är emellertid en ganska komplicerad vetenskap och 
därav svår att kommunicera. Mottagarens uppfattningar är 
därför avgörande för att sträva efter förbättrad tillgänglighet 
och användbarhet.

Det är viktigt att forskare förstår vilken typ av vetenskap-
lig information som avnämarna i själva verket behöver 
och kan använda. När man till exempel studerar klimat-
påverkan med avnämare i åtanke, är det viktigt att veta 
vilka aspekter de anser vara viktiga när man fattar långsiktiga, 
strategiska beslut. Ser de överhuvudtaget någon möjlighet att 
minska den framtida risken för skador på skogen med hjälp 
av strategisk planering? Påverkar osäkerheten i forsknings-
resultaten skogsägarnas beslut om huruvida de vill använda 
dessa i planeringen av sina skogsbruk?

ATT GÖRA DET TILLSAMMANS  
Uppskattningar av klimateffekter och bedömningar av 
alternativa åtgärdsstrategier stärks genom att samman-
koppla fältstudier och ekosystemmodellering med nya klimat-
modeller och scenarier. För att säkra forskningens relevans för 
avnämargrupper är det därför av vikt att fasa in aktörernas egna 
kunskaper och värderingar i den vetenskapliga processen. 
Detta ger värdefull återkoppling till utvecklingen av klimat-
modeller och analyser. Aktörer kan i sin tur öka sin förståelse 
för klimatförändringar och deras betydelse för skogsbruket. 

Forskare inom Mistra-SWECIA har träffat aktörer inom 
skogssektorn	ett	flertal	gånger.	Vid	dessa	möten	presenterades	
information om förväntade klimatförändringar (till exempel 
om förändringar av temperatur och nederbörd) samt mer 
skräddarsydd information för deltagarna. Som ett exempel 
visar resultaten från regionala klimatscenarier att Sveriges 
vintrar kommer att bli mildare och fuktigare i allmänhet. 
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Detta innebär en ökad risk för stormfällning och träd 
som bryts på grund av snö och isbildning. Återkoppling från 
deltagarna gör det möjligt att på bättre sätt rikta och 
skräddarsy information som möter de berörda gruppernas 
behov. I förlängningen bör detta bygga en bättre grund för 
planering och beslutsfattande. 

Vid sidan av själva produktionen är ekosystemens åter-
hämtning och effektiviteten i alternativa förvaltningsstrat-
egier viktiga faktorer inom skogsbruket. Forskare kan 
studera dessa aspekter med hjälp av processinriktad  
ekosystemmodellering. Vår forskning omfattar stormskador, 
angrepp av granbarkborre och huruvida klimatförändringar 
kan öka intensiteten av dessa skador. Detta har utgjort ett steg 
att hitta bättre sätt att kommunicera resultat från modellerin-
gar med förändringar, osäkerheter och riskanalys som viktiga 
komponenter. 

Under träffarna med avnämare framhöll forskarna att 
gran, som är ett av de ekonomiskt viktigaste trädslagen i 
norra och centrala Europa, också är en av de arter som före-
faller mest känslig för klimatförändringar. Risken för ska-
dor påverkas av skogens struktur, vind samt faktorer som 
påverkar rötternas förankringskapacitet (till exempel tid 
sedan gallring och tjäle). Skogsbrukarna kan påverka dessa 
risker genom val av trädslag, gallring och omloppstid. Ska-
dor orsakade av svåra stormar är viktiga i termer av inte bara 
förlorad skog utan också genom att de gynnar förökning av 
granbarkborren.	Detta	kan	leda	till	fler	attacker	och	döda	träd.	
Risken för utbrott av granbarkborrar beror också på faktorer 
som reglerar mängden insekter, exempelvis kan ett varmare 
klimat medföra en ökad granbarkborrepopulation.

NÅGRA FÖRSTA RESULTAT  
Det	finns	lärdomar	att	ta	med	hem	från	studien.	Till	exempel:	

•	 I Västerbottens län föreföll delaktiga aktörer ha positiva 
förväntningar på en ökning av skogens produktivitet 
på grund av klimatförändringar. Vissa ansåg att val av 
trädslag var en tänkbar anpassningsåtgärd. Vidare var 
deltagarna i studien något bekymrade över svårigheter-
na med att transportera virke på otjälad, känslig mark. 
Deltagarna var i allmänhet inte speciellt oroliga för 
försämrad förankringskapacitet eller högre stormkäns-
lighet som en följd av mindre tjäle, även om detta är en 
möjlig konsekvens av klimatförändringar. Samverkan 
med deltagare från Kronobergs län, som nyligen har 
upplevt kraftiga stormskador på skogen, verkade dock 
ha gjort dem uppmärksamma kring skogens stormkäns-

lighet i allmänhet.
•	 I Kronobergs län visade sig de berörda deltagarna vara 

mer oroade över risken för stormskador, granbarkborrar, 
andra insekter och svampangrepp efter de kraftiga stor-
marna Gudrun i 2005 och Per i 2007. Dessa drabbade 
deras granskog hårt. I återbruket efter stormarna hade 
några av dem planterat nya trädarter, till exempel lärk. 

•	 Många av deltagarna uttryckte önskan om att klimat och 
effektforskningen presenteras på ett mer lättillgängligt 
och icke-tekniskt sätt. Vidare efterfrågades tydlig infor-
mation	som	är	specifikt	inriktad	på	närområdet.

Sammantaget pekar de preliminära resultaten på både ut-
maningar och möjligheter för att förbättra kommunikation, 
kunskapsutbyte och dialog mellan forskare och avnämargrup-
per. Dessa borde följaktligen utgöra bättre beslutsunderlag 
för klimatanpassning. I vissa fall belystes brister i forsknin-
gen.	 Till	 exempel	 visade	 resultaten	 från	 den	 vegetations-
modellen som används för studier av klimatpåverkan 
orealistiskt hög stormkänslighet, när den konfronterades med 
en ganska extrem förvaltningsmetod som föreslagits av de 
deltagande skogsaktörerna. 

ATT ÖVERBRYGGA KLYFTAN 
En av svårigheterna med att överbrygga kommunikations-
klyftan mellan vetenskap och avnämare är att förmedla och 
översätta resultat samt tillgängliggöra relevant information 
på bättre sätt. Även om informationen rörande klimat-
relaterade risker och effekter visat sig användbar och 
relevant	 för	skogssektorns	aktörer,	verkar	det	finnas	ett	gap	
mellan vad den gängse vetenskapen erbjuder avnämargrup-
per, och den typ av praktisk och lokalt relevant vetenskaplig 
information som dessa efterlyser. Från ett klimatmodellerings-
perspektiv är kanske skogsforskare den främsta avnämar-
gruppen snarare än enskilda skogsägare. Skogsforskare kan 
översätta klimatscenarier till tänkbara effekter på skogen och 
skogbruket, vilket ligger närmare beslutsprocesser. Detta 
kan liknas med en kedja som går från grundläggande klimat-
forskning först till forskning om effekter och påverkan på 
skog och därefter vidare till beslutsorienterad information.

EN “BRA-FÖR-ALLA” DIALOG 
Våra erfarenheter från möten med aktörer i skogssektorn 
visar på en positiv inställning bland dem som använder veten-
skaplig kunskap i sitt arbete med anpassningsbehov och stra-
tegier. Deltagarnas kommentarer och enkätsvar visade på en 
positiv upplevelse av mötet med forskarna, vilka i sin tur fått 
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värdefulla insikter om avnämarnas behov och förväntningar 
på tillhandahållande av kunskap om klimatförändringar. En 
återkommande uppfattning var att tvåvägskommunikation 
fungerar bäst vid kunskapsutbyte och lärande mellan forskare 
och aktörer. 

Sammantaget visar sig mötena mellan forskare och 
skogsbrukare vara ett användbart forum för utbyte av 
vetenskaplig, praktisk kunskap och perspektiv, med stor 
potential för förbättrad forskning och beslutsfattande pro-
cesser. 
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EN BETYDANDE DEL AV OSÄKERHETERNA kring stor-
leken av framtida klimatförändringar är förknippad med den 
terrestra kolcykeln. Idag verkar den som en väsentlig land-
sänka som tar upp omkring 25 % av de årliga antropogena 
utsläppen av koldioxid. Studier visar dock att det är san-
nolikt att denna sänka kommer att försvagas med klimat-
förändringar. Då kommer en större del av våra utsläpp att 
stanna kvar i atmosfären, vilket i sin tur kommer att spä på 
klimatförändringar, och leda till en ytterligare försvagning av 
landsänkan.

Det är fortfarande osäkert hur stor denna effekt kommer 
att vara. Osäkerheten handlar bland annat om hur de olika 
delprocesserna i kolcykeln kommer att påverkas.

ATT HEJDA KLIMATFÖRÄNDINGAR
EUs mål om att hejda klimatförändringar är att 
begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader  
relativt förindustriella nivåer. Detta mål har nu antagits 
också i de globala klimatförhandlingarna. Samtidigt är det 
dock fortfarande osäkert hur stora de regionala och säsongs-
mässiga förändringarna blir vid en 2 graders globala upp-
värmning. 

Troligen	 kommer	 de	 handla	 om	 en	 större	 uppvärmning	
över land än över havet i stort. Hur detta kommer att påverka 
samhället, till exempel genom förändringar av ekosystem-
tjänster är i sin tur osäkert. 

Det finns osäkerhet om hur stora fortsatta klimatförändringar blir. Hur de så kallade 
naturliga kolsänkorna på land påverkas av högre temperatur och ändringar i neder-
börd kan ha stor betydelse för hur mycket koldioxid som samlas i atmosfären framöver, 
eftersom ekosystemens upptag och utandning av kol påverkas olika. Dagens klimat- 
och ekosystemmodeller ger vid handen olika resultat. Denna osäkerhet behöver 
emellertid tas hänsyn till inför beslut om åtgärder. Mistra-SWECIA arbetar om bättre 
modellering för detta, med fokus på klimat, effekter och ekonomi.

Framtida kolbalans och klimatförändringar 

TEXT │ Anders Ahlström och Ben SmithFORSKNING │ Framtidens kolbalans och klimatförändirngar
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HUR BLIR NPP
Vi vet inte idag hur stora klimatförändringarna kommer att 
bli. Resultat från klimatmodeller är entydiga om att en ökning 
av atmosfärens koldioxidhalt driver en global uppvärmning. 
Dess storlek varierar dock mellan klimatmodeller och så visar 
modellerna även stora skillnader när det gäller den regionala 
fördelningen av storleken på förändringar i nederbörd och 
temperatur. Dessa regionala skillnader påverkar givetvis kol-
cykeln.	Till	exempel	så	kan	en	uppvärmning	i	kalla	regioner	
medföra ökad NPP medan samma uppvärmning i tropikerna 
och torra områden sannolikt kommer att minska NPP. Olika 
fördelningar i nederbördsförändringar i tropiska och torra 
områden, respektive kalla och redan våta delarna av världen, 
kan också leda till olika signaler i globalt NPP.

Vilken del av kolcykeln som kommer få huvudrollen är 
viktigt	på	fler	sätt	än	det	som	handlar	om	själva	landsänkan.	

Om det blir NPP, vilket till exempel antyds av en nyligen 
utkommen studie baserad på satellitbaserade mätningar 
av NPP, kommer detta inte bara att påverka kolcykeln och 
klimatet indirekt, utan också innebära en direkt förändring i 
växternas tillgång på kol, det första och fundamentala 
steget i all produktion av biomassa, såsom mat och skog.

FRAMÅTSYFTANDE MODELL
I Mistra-SWECIA är den vetenskapliga osäkerheten kring 

Figuren ovan visar (rött) omfånget av simulerade förändringar i 
ekosystemens kolbalans (kumulativ NEE) relativt år 1901. I grönt 
visas motsvarande förändringar i NPP. Simuleringarna har utförts 
genom att driva den globala ekosystemmodellen LPJ-GUESS 
med klimatdata från fyra olika klimatmodeller som i sin tur drivits 
av förändringar i växthusgaser i samband med utsläppsscenar-
iot A1b. Kumulativt NEE beskriver hur mycket kol som har lagrats 
i växter och mark över tid. Resultaten illustrerar hur de olika kli-
matprojektionerna medför stora skillnader i simulerat NEE och 
NPP, trots att banan för utsläpp av växthusgaser är densamma 
för alla klimatprojektioner och ekosystemsimuleringar.

kolcykeln relevant för klimat-, ekonomi- och effektmodeller-
na. Det arbete som redan bedrivits under programmets första 
fas och kommer att fortsätta i den andra fasen inbegriper bland 
annat den fullt kopplade atmosfär-hav-land-biosfärs-modellen 
EC-Earth. 

Återkopplingarna av förändringar i vegetation och kolbalans 
kommer att vara integrerade i modellen och deras påverkan på 
klimatet tas hänsyn till i scenarierna. Ett framåtsyftande spår i 
den gemensamma modelleringen är att utveckla en förenklad 
dynamisk kolcykel för Mistra-SWECIAs nya klimatekono-
mimodeller. Utöver förbättrad förmåga att simulera framtida 
klimat, kommer det även att öppnas upp för nya möjligheter att 
införa och analysera ekonomiska effekter av NPP inom ramen 
för en konsekvent beskrivning av förändringarna i klimatet, 
ekosystemen och ekonomi och kopplingarna dessa emellan.

» Sid 11

» FAKTARUTA:
Den terrestra kolcykeln kan delas upp i två 

huvudkomponenter, nettoprimärproduktion 

(NPP), som beskriver växternas nettoupptag av 

kol, som handlar om skillnaden mellan foto-

syntes och växternas respiration, och heterotrof 

respiration där kol släpps ut till atmosfären av 

mikrober och organismer som livnär sig på död 

och förmultnande biomassa i förna och markens 

organiska lager. Bränder står för ytterligare en 

process som släpper ut en betydande mängd kol 

till atmosfären varje år. 

Tillsammans omsätter dessa processer stora 

mängder kol. Varje år tas omkring 7 % av atmos-

färens nuvarande innehåll av koldioxid upp via 

fotosyntesen i terrestra system. Men efter respira-

tion och bränder som omsätter nästan lika stora 

mängder kol återstår bara ungefär 2 % av upp-

taget. Denna mängd lagras i växter och mark 

och betecknas som ekosystemens nettoutbyte 

av kol (på engelska: Net Ecosystem Exchange, 

NEE).
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UNDER 2009-2010 UTVECKLADES en version av EC-
Earth som nu används i det 5e ”Coupled Model Intercompari-
son Project” (CMIP5). CMIP5 är det främsta internationella 
projektet för utvecklingen av en ny omgång av globala kli-
matsimuleringar som stöd för FNs klimatpanels (IPCC) kom-
mande	 5e	 utvärderingsrapport.	 Det	 finns	 två	 huvudsakliga	
experiment inom CMIP5. Det ena handlar om 10-åriga kli-
matförutsägelser (dekadprediktioner) och det andra om hun-
draåriga klimatprojektioner. EC-Earth medverkar och bidrar 
i båda experimenten.

KLIMATPROGNOSER, UPP TILL 30 ÅR I FRAMTIDEN
Klimatprediktioner handlar om att förutsäga klimatets varia-
tioner och förändringar, typiskt för de närmaste 1 till 30 åren. 
Detta skiljer sig från vanliga klimatsmuleringar som görs för 
hela 2000-talet. I båda fallen används globala klimatmodeller. 
Utsläppens utveckling är avgörande för klimatförändringar 
på lång sikt. På kortare sikt, kanske upp till ett par årtionden, 
är klimatvariabiliteten i viss mån låst av de aktuella förhål-
landena. Speciellt antas ythavets tillstånd vara väsentligt.

Klimatprediktioner behöver därför initieras med observa-

Globala klimatmodeller har utvecklats sedan länge. Det har efterhand lett till 
både ökad förståelse av klimatsystemet och hur vår påverkan slår genom i 
klimatförändringar. För närvarande pågår ett stort internationellt samarbete som 
syftar till att konsolidera de senaste årens forskningsresultat, och skapa underlag 
till nya synteser. Mistra-SWECIA bidrar till detta genom medverkan i utvecklingen, 
utvärderingen och användning av en ny avancerad global klimatmodell EC-
Earth. Första resultat är lovande, men visar också på angelägna förbättringar.

Global klimatmodellering: Nästa generation 
av globala klimatscenarier på spåret

TEXT │ Colin JonesFORSKNING │ Global klimatmodellering
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Figur 1. Den simulerade och observerade temperaturens 
zonala medelvärden för 1961-1990.

Figur 2. Med EC-Earth modellerade, och observerade, tem-
peraturer över landområdena mellan 60°S och 70°N. Alla 
värden anges som avvikelser från 1961-90 medelvärdet.

tioner. Klimatprediktioner är i nuläget i ett tidigt utvecklings-
stadium, men kan på sikt leda till en förbättring i vår förmåga 
att erhålla värdefull information om klimatet fram i tiden, 
både dess interna variationer och människoskapad klimat-
förändring.

KLIMATPROJEKTIONER, FÖR 2000-TALET
Klimatprojektioner för 2000-talet inom CMIP5 följer en 
mer konventionell bana. Först körs klimatmodellerna med 
förindustriella växthusgashalter för en simulering av det 
förindustriella klimatet. Därefter körs modellerna med 
antropogena växthusgas- och partikelförändringar över den 
historiska	perioden	(1860-2005).	

Även information om markanvändning och solin-
strålningens variationer tas hänsyn till. Det tredje steget 
handlar om modellkörningar fram till 2100. Då används 
scenarier för växthusgaser, partiklar, ozonhalter och mark-
användningen framöver. Jämfört med de tidigare så kallade 
SRES scenarier, har forskarsamhället tagit fram upp-
daterade sådana antaganden. Dessa går under namnet 
“Radiative	 Concentration	 Pathways”	 (RCP).	 Namnet	
kommer från att scenarierna handlar om den strålnings-
pådrivningen, i Wm2, som utsläppen orsakar fram till 2100, 
jämfört	med	1860.	RCPs	2,6,	4,5	och	8,5	kan	liknas	med	låga,	
medelstora och höga utsläpp under de kommande årtiondena.

EC-Earth körs med alla de tre RCPs. Vidare, det körs en 
ensemble av 15 simuleringar som skiljs åt med valet av startår 
från den historiska simuleringen. Det ger en bättre bild av 
klimatets interna variationer som orsakas av inte minst atmos-
färens och havets växelverkan. 

ÄR EC-EARTH EN BRA KLIMATMODELL?
De ovan nämnda simuleringarna pågår för närvarande. Det 
är emellertid mycket viktigt att EC-Earth ger en realistisk 

simulering av det observerade klimatet, vilket ger ett mått 
på modellens kvalitet. Detta har givetvis studerats noga. Här 
nedan ges några exempel.

Temperaturen	 vid	 jordytan	 över	 land,	 efter	 medel-
värdesbildning längs en latitud runt jorden (ett zonalt 
medelvärde),	visas	i	figur	1	dels	från	EC-Earth,	dels	från	klimat-
observationer sammanställda vid Climatic Research Unit 
(CRU) i Storbritannien samt från en så kallad global 
meteorologisk återanalys vid ECMWF. Alla värden avser 
perioden	 1961-1990.	 De	 simulerade	 värdena	 är	 relativt	
korrekta, med undantaget av något för låga värden i de 
tropiska regionerna.

Utöver medelvärden, ska klimatmodeller även kunna 
reproducera observerade trender av över tid som till 
exempel	observerade	temperaturförändringar.	I	figur	2	visas	
simulerade och observerade årliga temperaturer. Från EC-
Earth visas två simuleringar som skiljs åt av detaljerna i 
initialiseringen. 

Före	 	1965	visar	EC-Earth	 lägre	 temperaturer	än	de	ob-
serverade, men därefter följer väl den observerade. Detta 
indikerar en realistisk respons av denna klimatmodell för 
växthusgaser, aerosoler och markanvändning.

Utöver medelvärden och trender, är det även viktigt att 
klimatmodeller simulerar variabiliteten och extrem-
er. Eventuella förändringar i dessa aspekter, till exem-
pel stormarna, kommer troligen att ha en stor betydelse 
för	 samhället.	 Resultat	 från	 EC-Earth	 visas	 i	 figur	 3.	

Det handlar om stormaktivitet på norra hemisfä-
rens mellanlatituder, det vill säga cyklonisk aktivitet. Ett 
vetenskapligt	mått	för	detta	är	en	6-dagars	högpasstids	filtre-
rad standardavvikelse av 500 hPa nivåns höjd i atmosfären.

Stora värden av det använda måttet anger höga nivåer av 
stormaktivitet, och låga värden det motsatta. Stormbanorna 
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Figur 3. Stormaktivitet på vintern för 1998-2008 från tre EC-Earth 
simuleringar och återanalyser från amerikanska NCEP/NCAR 
och det europeiska ECMWF. De tre olika EC-Earth simulerin-
garna har olika höga upplösningar, av vilka T159 är den lägsta 
och T511 den högsta.
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på Atlanten och Stillahavet syns tydligt som regioner med 
höga värden. Den atlantiska stormbanan sträcker sig in i 
nordvästra Europa. EC-Earth resultaten visar hur modell-
upplösningen påverkar simuleringarna. De horisontella upp-
lösningarna	som	använts	är	~100	km	(T519),	~50	km	(T319)	
and	~30	km	(T511).	I	varje	fall	fångar	modellen	upp	storm-
banans	intensitet	och	geografiska	läge.	

De två simuleringarna med högre upplösning visar ändå 
bäst hur den atlantiska stormbanan sveper in i Nordeuropa.

DÄRMED INTE SAGT
Denna forskning fortsätter, och handlar bland annat om att 
evaluera vilka fördelar en högre modelupplösning kan ge. 
Mistra-SWECIAs medverkan i EC-Earth samarbetet och 
bidrag till CMIP5 med historiska och framtidsstudier är en 
del av ett mycket större internationellt samarbete. Dessa 
resultat kommer att vara tillgängliga för Mistra-SWECIAs 
forskare för användning och analyser. Detta ger förbättrade 
förutsättningar för att studera och belysa regionala klimat-
förändringar och såväl de robusta dragen som de osäkerheter 
som är förknippade med scenarier.

» VIDARE LÄSNING:

EC-Earth: http://ecearth.knmi.nl/

CMIP5: http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/



SÅRBARHET OCH ANDRA FAKTORER
Den samhällsvetenskapliga forskning som presenterades vid 
konferensen	visar	att	klimatförändringar	i	sig	bara	är	en	flera	
faktorer som spelar in när organisationer, myndigheter och 
enskilda närmar sig frågan om hur ett förändrat klimat kom-
mer att påverka dem. 

Andra viktiga faktorer är förekomsten av ledare 
och	 förebilder,	 tillgången	 på	 finansiering,	 och	 konkur-
rensen med mer omedelbara politiska prioriteringar. De 
nordiska länderna ses ofta som mindre sårbara för kli-
matförändringar tack vare tillgången på ekonomiska 
resurser, utbildning, institutioner och teknik som kan un-
derlätta åtgärder för att möta ett förändrat klimat. Men den 

NORDISKA FORSKARE OCH AVNÄMARE utbyter 
erfarenheter om klimatanpassning vid det hittills största 
arrangemanget i Norden. På temat klimatanpassning är 
Climate	 Adaptation	 in	 the	 Nordic	 Countries	 ‒	 Science,	
Practice, Policy, en konferens som Mistra-SWECIA och SEI 
Stockholm Environment Institute arrangerade i november 
2010. Den samlade 180 deltagare från de nordiska länderna. 
De tre konferensdagarna hade tydliga inriktningar på just 
vetenskap, genomförande och policy, och de erbjöd 
möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan forskarvärlden och 
representanter för de myndigheter och organisationer som 
i sin verksamhet hanterar frågor som rör effekterna av ett 
förändrat framtida klimat.

Forskare och avnämare samlades på hösten 2010 vid den hittills största klimat-
anpassningskonferensen i Norden. Fokus låg på att identifiera och diskutera hur 
det står till avnämares behov på underlag, kunskapsläget, samspelet mellan 
nationell och lokal nivå, exempel på framgångsrika aktiviteter samt nya frågor 
som uppstått i och med arbetet hittills. Det visar sig att klimatanpassningen inte 
kan arbetas med utan hänsyn till andra frågor på dagordningen. Mycket kan 
vinnas genom ett mer integrerat arbetssätt.

Nordic Adaptation 2010

TEMA │ Nordic Adaptation 2010 TEXT │ Oskar Wallgren
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forskning som presenterades på konferensen visar att klimat-
anpassning också handlar om hur samspelet med sociala 
förändringar kan göra ett samhälle mer eller mindre sårbart. 

OKUNSKAP FINNS
Vid	 konferensen	 konstaterades	 att	 det	 fortfarande	 finns	
okunskap om klimatförändringarna, både bland allmänhet 
och bland beslutsfattare. På lokal och regional nivå leder 
detta ofta till att osäkerhet betonas istället för att fokus 
sätts på de risker där vi vet att samhället måste agera. Man 
förbiser att osäkerheten betyder att riskerna lika gärna kan 
vara underskattade som överskattade. Resultat från klimat- 
och effektmodellering kan spela en viktig roll som under-
lag för beslutsfattande, men måste kompletteras med lokal 
kunskapsuppbyggnad.

GODA EXEMPEL!
I	Norden	finns	ett	flertal	goda	exempel	på	lokala	initiativ	för	
klimatanpassning. Ofta drivs dessa av engagerade individer, 
utan formellt stöd från centrala myndigheterna. Ett tydligt 
budskap från konferensen är att vetenskaplig information om 
klimatförändringar måste kompletteras med kunskap som 
skapas i sådana lokala initiativ. 

Mycket av den forskning som presenterades pekar på att 
lokal anpassning ofta behöver politiska signaler från nationell 
nivå – incitament eller regleringar på nationell nivå som 
tydligt markerar att lokala åtgärder är nödvändiga. Intervjuer 
med lokala aktörer visar att de ofta väntar på att staten ska 
tala om vad de ska göra, samt tillhandahålla information, 
resurser eller styrmedel. Inte minst i glesbygd, där det inte är 
ovanligt med minskande folkmängd, snävt budgetutrymme 
och begränsad kommunal kapacitet, kan klimatanpassning 
hamna långt ner bland prioriteringarna.  

Det som också är typisk i dagens situation är att klimat-
anpassningsarbetet bedrivs i tidsbegränsade och fristående 
projekt.	Det	finns	 alltså	 en	utmaning	om	att	 komma	 till	 ett	
arbetssätt där frågor som rör ett framtida förändrat klimat 
integreras i existerande institutioner och beslutsprocesser. 
Många sådana steg kommer att behöv tas under de närmaste 
åren, både på nationell nivå och i hela Europa.

NYA FRÅGOR
Under konferensen togs ett antal nya frågor upp som behöver 
behandlas i såväl forskning som i praktiken och politiken, 
i takt med att samhällets klimatanpassningsarbete rör sig 
framåt. Exempel på sådana frågor är jämställdhet och makt-
relationer, orsakssambanden mellan klimatförändringar och 
specifika	 effekter	 (till	 exempel	 inom	 sjukdom	 och	 hälsa),	
betydelsen av ekonomiska incitament för anpassning, och 
hur	man	kan	 främja	 reflektion	och	 lärande	mellan	 forskare,	

tjänstemän och beslutsfattare. En annan viktig fråga är 
behovet av att koppla ihop politiken och åtgärderna för 
klimatanpassning med annan politik för att säkerställa 
bästa	resursutnyttjande.	Exempelvis	kan	det	finnas	konflikter	
mellan estetiska och funktionella ambitioner i stads-
byggandet, och de växande kraven på en stadsmiljö som är 
bättre anpassad till framtidens klimat. 

Den utmaning vi står inför ligger i att säkerställa att kli-
matanpassning bli en integrerad del av byggandet av ett ro-
bust och hållbart samhälle.

Utan tvekan var konferensen Nordic Adaptation 2010 ett 
efterlängtat arrangemang. Ett bestående intryck från de tre 
dagarna var det engagemang och den energi med vilka delta-
garna medverkade i diskussionerna. 

» FAKTARUTA
Nordic Adaptation 2010 gick av stapeln 8-10 

november 2010 och samlade 180 deltagare 

från Sverige, de nordiska länderna och resten 

av världen. Konferensen finansierades i första 

hand av Mistra-SWECIA tillsammans med the 

Nordic Climate Adaptation Research Network 

(NORDCLAD-Net, finansierat av det Nordiska 

toppforskningsinitiativet). Finansieringen kom-

pletterades med medel från SEI Stockholm, for-

skningsrådet Formas, och det norska forsknings-

projektet PLAN vid Oslo universitet. Som en 

del av NORDCLAD-Nets aktiviteter kommer 

en liknande konferens att arrangeras i Finland 

under 2012.
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SVARET PÅ DENNA FRÅGA KAN användas för att avgöra 
hur stort problem klimatförändringarna är i förhållande till det 
värde i form av energiproduktion som skapas genom förbrän-
ning av fossila bränslen. Det ger därigenom direkt vägledning 
vad	gäller	frågan	om	hur	en	global	klimatpolicy	ska	se	ut.	Till	
exempel kan man lätt visa att storleken på en optimal koldi-
oxidskatt är lika med den skada koldioxid-utsläppet orsakar 
på marginalen. Om skatten sätts lika med skadan tvingas den 
som orsakar en skada genom utsläpp också att ta kostnaden 
för skadan – “the polluter pays”.

DET BÄSTA SVARET
En exakt beräkning av den marginella kostnaden för
koldioxidutsläpp kan förstås inte göras. Det bästa svar 
forskningen kan ge fordrar ytterst komplicerade beräkningar 
som använder moderna dynamiska modeller för bland an-
nat klimat, kolcykeln och ekonomin. Fördelen med att an-
vända sådana modeller är att de använder maximalt mycket 

av den kunskap som genererats inom naturvetenskaplig och 
samhällsvetenskaplig forskning. Nackdelen är att modellerna 
är så komplicerade att det är svårt att förstå vad det är som 
driver resultaten och hur känsliga resultaten är för rimliga 
variationer	 i	 modellantaganden.	 Det	 finns	 därför	 behov	 av	
att konstruera förenklade modeller som på ett transparent sätt 
visar kopplingen mellan antaganden och resultat. Dessa i sin 
tur förstås löper risken att missa väsentliga aspekter av verk-
ligheten och kan därför bara komplettera, men inte ersätta de 
komplicerade modellerna.

EN ENKEL MODELL...
I ett av Mistra-SWECIAs projekt har vi konstruerat en sådan 
modell, som är tillräckligt enkel för att besvara frågan om den 
marginella kostnaden för koldioxid utsläpp på ett transparent 
sätt.	Till	de	centrala	förenklande	antagandena	hör:
•	 En andel av av den koldioxid som släpps ut stannar 

tusentals år i atmosfären. Av den resterande delen förs-

Hur stor är den globala samhällsekonomiska skadan nu och i framtiden av 
ytterligare ett ton fossilt kol som släpps ut i atmosfären idag? I ett av Mistra-
SWECIAs projekt har vi konstruerat en modell, som är tillräckligt enkel för 
att besvara frågan om den marginella kostnaden för koldioxidutsläpp på 
ett transparent sätt. Med en mer realistisk behandling av kolcykeln i klimat-
ekonomimodellering ernås resultat om att denna kostnad kan vara 
avsevärt högre än det som hittills antagits. 

Den globala skadan av att förbränna ett 
ytterligare ton fossilt kol

TEXT│ Michael Golosov, John Hassler, Per Krusell och Aleh TsyvinskiFORSKNING │ Den globala skadan av att färbränna
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vinner en del snabbt (inom ett decennium) till biosfären 
och ythaven, medan resten långsamt (med en halvering-
stid på några hundra år) sipprar ned i djuphaven. 

•	 De globala skadorna bestäms av hur mycket den globala 
medeltemperaturen ökat och temperaturökningen 
bestäms i sin tur av atmosfärens koldioxidhalt.

•	 Givet en viss koldioxidkoncentration (och därmed en 
given temperaturhöjning) är de löpande klimatskadorna 
per år uttryckta i pengar proportionella mot BNP.

...GER SVAR
Genom att inkludera dessa antaganden i en enkel global till-
växtmodell visar det sig att den marginella klimatskadan av 
ett ton fossilt kol som förbränns kan beräknas genom en enkel 
formel1.  Ett centralt resultat är att den marginella skadan och 
därmed den optimala koldioxidskatten exakt ska öka i takt 
med den globala BNP-tillväxten. 

Trots	att	skadeverkningarna	av	ett	utsläppt	ton	koldioxid	
är långlivade och påverkar ekonomin långt in i framtiden 
behöver dock inga antaganden om ekonomisk tillväxt göras. 
Intuitivt beror detta på att om tillväxten blir hög så blir å ena 
sidan skadorna större eftersom de slår på en framtida större 
BNP men å andra sidan är det marginella värdet av dessa ska-
dor lägre eftersom, när den framtida konsumtionen är hög på 
grund av hög tillväxt, så är värdet av ytterligare konsumtion 
lågt. Dessa två effekter tar faktiskt helt ut varandra och gör att 
dagens optimala koldioxidskatt är oberoende av framtida 
BNP-utveckling. 

Figuren nedan visar i ett kalibrerat exempel den margi-
nella skadan och därmed den optimala skatten uttryckt i dol-
lar per ton förbränt kol. Parametrarna är valda så att 20 % av 
koldioxidutsläpp stannar i atmosfären för evigt, hälften för-
svinner på ett decennium och resten sipprar ned i djuphaven 
med en halveringstid på 300 år. Skadeparametern är vald så 

att skadefunktionen i de välkända Nordhaus RICE och DICE 
modeller nästan exakt replikeras. Den återstående para-
metern, den subjektiva diskonteringsfaktorn, är mer svår att 
kalibrera eftersom den delvis beror på subjektiva övervägan-
den om värdet av framtida generationers välfärd. Vi visar där-
för den optimala skatten, uttryckt i dollar per ton fossilt kol, 
som en funktion av den årliga diskonteringsräntan. 

450 DOLLAR PER TON KOL
Den	lägsta	diskonteringsräntan	i	figuren	motsvarar	den	som	
valts i Stern-rapporten, 0,1 % per år. Då är dagens optimal 
koldioxidskatt 450 amerikanska dollar per ton kol. I Nord-
haus arbeten används istället en diskonteringsränta om 1,5 % 
per år. Då säger formeln att skatten ska vara cirka 55 dollar 
per ton. Båda dessa skattesatser är nästan dubbelt så höga som 
de som föreslagits av Stern respektive Nordhaus. De är dock 
inte höga jämfört med den svenska koldioxidbeskattningen. 
Dagens skatt om 1,05 kronor per kg koldioxid motsvarar med 
en	växelkurs	på	6,70	hela	570	dollar	per	ton	kol.	

Huvudskälet till att vår formel ger högre skatter än 
beräkningarna av Nordhaus och Stern är att samman-
fattningen av kolcykeln i vår modell avspeglar att en större 
andel av den koldioxid stannar i atmosfären under längre tid, 
än vad Stern och Nordhaus antagit. Denna alternativa bild 
har starkt naturvetenskapligt stöd och har vuxit fram som ett 
resultat av samarbetet mellan ekonomer och naturvetare. 

Andra antaganden om till exempel kolcykeln eller 
hur klimatförändringar påverkar ekonomin kan mycket 
enkelt inkorporeras i formeln utan att komplicerade modell-
beräkningar behöver göras. Därmed har vi ett komplement till 
mer avancerad modellering.

» Sid 19

» REFERENSER:
Golosov, M., Hassler, J., Krusell, P. and Tsyvinski, A., 
2011, Optimal taxes on fossil fuel in general equilib-
rium, IIES, manuskript.
Stern, N., 2007, The Economics of Climate Change. 
The Stern Review. Cambridge University Press, Cam-
bridge, the UK, 692 s.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Sk
at

t $
/to

n 
   

   
   

   
   

   
   

  

Diskonteringsränta i % per år

Marginell skada, eller optimal skatt
Marginell skada - optimal skatt

I formeln är S skadan, Y nuvarande BNP,  g  är parametern i skadefunktionen, jL är andelen 
koldioxid som stannar i atmosfären i tusentals år, j0 är andelen av återstoden som inte 
inom ett decennium försvinner till biosfär och ythav och j är djuphavens absorptionshasti-
ghet. Slutligen är r den subjektiva diskonteringsräntan.



FÖRSTA STEG MOT EN STRATEGI. Som resultat av riks-
dagens	godkännande	av	regeringspropositionen	2008/09:162	
”En sammanhållen klimat- och energipolitik”, har Skogs-
styrelsen tilldelats medel för att informera skogsägare om 
skogens sårbarhet och möjliga åtgärder för klimatanpassning 
under	2009-2011.	

Skogsstyrelsen	 antog	 en	 intern	 policy	 i	 november	 2009	
som bland annat syftar till att integrera klimatanpassnings-
frågan i all relevant verksamhet med fokus på rådgivning, 
informationsspridning och kunskapsutveckling kring klimat-
förändringarnas effekter på skogen. Den samhällsvetenskap-
liga Mistra-SWECIA studien visar att policyutvecklingen har 

sitt ursprung i en lång process som tog fart med en politisk 
debatt	om	klimatanpassning	inom	forskarkåren	på	1990-talet.

VIKTEN AV ETT HÅLLBART SKOGSBRUK
Skogsindustrin är en av Sveriges främsta näringar. Sver-
ige och Finland är ledande skogsproducenter inom EU. 
Klimatförändringar kommer att påverka skogsindus-
trin avsevärt även med globala utsläppsminskningar 
framöver.	 Det	 finns	 prognoser	 som	 tyder	 på	 att	 klimatför-
ändringar kommer att gynna skogsproduktionen i Sverige, men 
bidrar samtidigt till en ökad skaderisk på grund av till exempel 
sjukdomar och skadedjur och därmed produktionsförluster. 

Text │ Johanna UlmanenFORSKNING │ Klimatanpassning och skogen

Klimatanpassning och skogen är en av Mistra-SWECIAs fallstudier. En av 
studiens delar är en samhällsvetenskaplig analys av hur klimatanpassningsfrågan 
integreras i skogspolitiken och vilka möjliga steg det finns för fortsatt integrerings-
arbete. Klimatanpassningen har under de senaste åren börjat synas mer i policy-
dokument, men det återstår att röja fram mer utrymme för frågan. 
Stark ledarskap kan underbygga detta. 

Klimatanpassning och skogen
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I Sydeuropa väntas klimatförändringarna leda till 
minskad skogsproduktion. Därför är ett hållbart svenskt 
skogsbruk av intresse även utanför Sveriges gränser.

FINNS DET RÄTT OCH FEL?
Vare sig klimatförändringar ger förluster eller vinster för 
skogsindustrin så kan vi dra slutsatsen att ändamålsenliga 
anpassningsåtgärder gynnar den svenska skogsindustrin. Vad 
är då ”rätt” anpassningsåtgärd? 

Tyvärr	går	det	inte	att	fastställa	exakt	när	förändringarna	
kommer	att	inträffa	och	vilka	specifika	följder	de	kommer	att	
ha	för	enskilda	skogsbrukare.	Det	finns	osäkerheter	i	klimat-
scenarierna och om klimateffekterna. Osäkerheterna ökar när 
man går från den globala till den lokala skalan, bland annat på 
grund	av	lokala	skillnader	i	till	exempel	jordmån	samt	flora	
och fauna som påverkar skogens tillväxt. 

Den samhällsvetenskapliga studien belyser den ytter-
ligare komplexitet som tillförs av sociala faktorer. Att 
samhället är i ständig förändring gör att klimatförändringars 
påverkan på skogsbruket inte kan isoleras från faktorer som 
till exempel förändringar av skogsbruk, marknadskrafter, 
politiska och andra samhälleliga reformer. Vad som gör det 
ytterligare problematiskt för skogsbrukare är att tidsramarna 
är långa. 

Det	tar	 	60-100	år	från	investeringar	till	avverkning	och	
återbetalning. För skogsbrukssektorn innebär detta ett behov 
av längre framförhållning för klimatanpassning än för många 
andra sektorer. Studien pekar på att alla dessa faktorer leder 
till en hög osäkerhet om vad som är effektiva åtgärder, vilket 
är en möjlig förklaring till varför skogsbrukssektorn inte 
agerat tidigare. 

DEN POLITISKA PROCESSEN SYNAS
Trots	 denna	 komplexitet	 så	 kan	 forskningen	 hjälpa	 oss	
framåt. Den här Mistra-SWECIA studien fokuserar på inte-
greringen av klimatanpassning på den skogspolitiska dag-
ordningen. Den politiska processen kartläggs genom att 
studera relevanta lagändringar och hur den bakomliggande 
debatten förts över tid i media, policydokument, rapporter 
och vetenskapliga publikationer samt genom att intervjua ak-
törer. Processen analyseras genom att studera de hinder och 
möjligheter som institutioner – lagar, normer och det gängse 
sättet att betrakta samhället och berörda lärandeprocesser 
skapar för integrering av klimatanpassning i skogspolitiken. 

I	synnerhet	belyser	forskningen:	a)	vilka	de	centrala	aktörerna	
är i skogspolitikens Sverige samt hur deras perspektiv och 
intressen påverkar politikens riktning, och b) vilka externa 
fysiska och sociopolitiska faktorer som påverkat debatten.

GUDRUN SKAPADE UTRYMME
Studien kommer att slutföras sommaren 2011 och den för-
väntas leda till ökad förståelse om de hinder och möjligheter 
till att införliva klimatanpassning i skogspolitiken. 

Preliminära resultat visar att uppmärksamheten för 
klimatanpassning och skog i media och policydokument är 
näst	intill	obefintlig	till	och	med	2005,	trots	den	senaste	tidens	
klimatforskningsresultat. Det här tyder på begränsat lärande 
om klimatanpassning. Efter 2005 ökade rapporteringen, men 
i media är skog och klimatanpassning fortfarande starkt 
underrepresenterade i jämförelse med andra skogsrelaterade 
frågor som biologisk mångfald, produktion och kolsänkor. 
Den ökade uppmärksamheten kan främst härledas till 
stormen Gudrun som 2005 stormfällde 200 miljoner träd och 
därmed skapade utrymme för lärande på den skogspolitiska 
agendan. Därefter tillkommer stöd för klimatanpassning för 
skogen från ett bredare antal aktörer. 

RÖJNINGSARBETE KVARSTÅR
Faktorer som motverkar lärandet om klimatanpassning i sko-
gen är klimatanpassningsfrågans sena inträde i den svenska 
samhällsdebatten, dess komplexitet och att skogsbrukssek-
torn är en svagt reglerad samt starkt marknadsstyrd sektor 
utan givna politiska aktörer som ansvarar för frågan. Det 
senare kan även ses som ett hinder för organisering av fortsatt 
lärande och utformande av en lämplig anpassningsstrategi. 
Utan stark ledning och en heterogen grupp aktörer som stöd-
jer lärande om klimatanpassning blir det svårt att bryta den 
gängse skogspolitiska debatten som tenderar att betona frågor 
såsom produktion och skog som kolsänka. 
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TEXT│ Oskar WallgrenINTERVJU │ Kunskapsuppbyggnad pågår på skogssektorn

Klimatförändringar ändrar förutsättningar för skogsbruket i både positiv och 
negativ riktning. Mistra-SWECIA pratade med Clas Fries, skogsskötsel-
specialist på Skogsstyrelsen, för att sätta den forskning som Mistra-
SWECIA bedriver i ett bredare perspektiv. Skogsbruket är på rätt väg, men 
har fortfarande en bit att gå. 

Kunskapsuppbyggnad pågår på skogssektorn
DET ÄR VIKTIGT ATT SKOGEN SKÖTS så att den uthålligt 
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mång-
falden bibehålls. Att skogen som resurs brukas utan att för-
brukas är viktigt för hela samhället, och för att även framtida 
generationer kan ha nytta av skogen. 

Vi pratade med Clas Fries, skogsskötselspecialist på 
Skogsstyrelsen, för att sätta den forskning som Mistra-
SWECIA bedriver i ett bredare perspektiv. 

I sitt dagliga arbete fungerar Clas som stöd till verks-
ledningen och myndighetens fältorganisation, det vill säga 
de råd-givare som har direktkontakt med skogsägarna. Han 
är i grunden jägmästare och har under många år arbetat som 
forskare knuten till SLU.

Clas menar att insikten om att klimatet förändras i allmän-

het är tämligen utbredd i skogssektorn, i varje fall om man 
ser till den del av skogsägarna som lever nära sina skogar och 
aktivt deltar i skötseln av dem. För skogsägarföreningarna 
och de stora skogsbolagen är bilden mer blandad.

Rent generellt menar Clas att det inte är några drastiska 
åtgärder som behövs för att anpassa skogsbruket till ett förän-
drat klimat. Samtidigt betonar han att skogsbruk är en lång-
siktig verksamhet och att det vi planterar idag kommer att 
möta	en	annan	verklighet	än	den	som	vi	har	nu:

- Ett varmare klimat medför antagligen större problem 
med skador på skogen av svampar och insekter och då måste 
vi ha vitala träd i skogen, istället för stressade. Detta höjer i 
sin tur ytterligare kraven på en aktiv skogsskötsel med regel-
bunden röjning och gallring, för att få sunda bestånd, berättar 

» Sid 22



investering och lagt ut förvaltningen på entreprenad. Des-
sa informationssvårigheter är dock inte begränsade till 
effekterna av klimatförändringar, utan berör alla aspekter av 
skogsbrukets utmaningar och möjligheter. 

Clas Fries är en av de yrkesverksamma inom skogsbruket 
som under det gångna året medverkat i Mistra-SWECIAs in-
tervjuer och fokusgrupper för att kartlägga riskuppfattningar 
och lärande om klimatförändringar i skogssektorn. 

För Skogsstyrelsen som har en lång tradition av nära 
samarbete mellan näringen och forskningen, är detta ett väl-

bekant arbetssätt.
- Att knyta forskningen om klimatanpassning i skogen till 

de personer och organisationer som är aktiva i skogsbruket 
är alldeles nödvändigt. Vi från Skogsstyrelsens sida ser fram 
emot att fortsätta samarbeta med Mistra-SWECIA, säger 
Clas. 

» Faktaruta:
Skogsstyrelsen är den nationella myndi-

gheten för frågor som rör skog, med ans-

var för att den svenska skogspolitiken förs 

ut och förverkligas i praktiken av de som 

äger och brukar skogen. Skogspolitiken 

vilar på två jämställda mål, produktions-

målet och miljömålet. Som sektorsansvarig 

myndighet samarbetar Skogsstyrelsen 

med företrädare från skogsbruket och 

miljövården för en uthålligt god avkast-

ning och en rik och varierande skogsmiljö.
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Clas.
Ett befarat torrare klimat i södra Sverige skulle öka risken 

för torkstress på den dominerande granen. En långsiktig 
övergång till mer tall vore alltså motiverad säger Clas, men 
den hindras av de stora skador som älgen orsakar på unga 
tallar och som gör att många skogsägare idag är tveksamma 
till att öka föryngra med tall. Det varmare klimatet kommer 
också att innebära minskad tjäle vilket ökar risken för mark-
skador	från	maskiner.	Det	finns	därför	ett	stort	behov	av	att	
utveckla avverkningsutrustning som är mer skonsam. 

Trots	 att	 klimatfrågan	 funnits	 på	 den	 politiska	 kartan	
under mer än ett årtionde är det först under de senaste fem 
åren som frågor som rör anpassning på riktigt gjort entré i 
debatten. 

- För skogsbruket blev stormen Gudrun 2005 något av en 
språngbräda för nytt kunskapsuppbyggande, menar Clas.

Även om stormen i sig inte kunde knytas till klimat-
förändringar så fäste den uppmärksamheten på de stora 
effekter som till och med enskilda väderhändelser kan ha på 
skogen. Stormens effekter varierade lokalt med vilka träd-
slag som dominerade och hur skogen skötts. För många blev 
detta en tydlig illustration av hur valet av skötselstrategier 
och plantor vid återplantering kan få direkt genomslag på 
skogens sårbarhet.

-	 Gudrun	 fick	 många	 skogsägare	 att	 tänka	 igenom	 sin	
skogsskötsel, och väckte också krav på ny och mer kunskaps-
baserad rådgivning utifrån hur ett förändrat klimat kan 
påverka skogen, säger Clas vidare.

Att det förändrade klimatet kommer att påverka skogs-
bruket står tämligen klart. Skogsstyrelsen har konstaterat att 
en förväntad klimatförändring medför längre växtsäsong med 
ökad tillväxt, men också ökad risk för negativa händelser 
eller olyckor. I underlaget för myndighetens strategi för 
hållbar skogsproduktion konstaterar man vidare att ”en än-
damålsenlig anpassning av skogsbruket till rådande och 
troligt framtida klimat måste inledas” och att myndigheten 
därför ”bör se till att medvetenhet om klimatförändringar och 
deras möjliga effekter genomsyrar rådgivning, information 
och	annan	utåtriktad	verksamhet.”	Myndighetens	600	skogs-
konsulenter har alla genomgått en heldagsutbildning om 
klimatförändringar och skogsbruk, och med medel från 
det	 EU-finansierade	 landsbygdsprogrammet	 driver	 skogs-
styrelsen projektet Skogsägaren och klimatet.

Skogsstyrelsen och de tidigare skogsvårdsstyrelserna 
har historiskt stått i nära kontakt med landets skogsägare. 
Det	 finns	 etablerade	 kanaler	 för	 att	 sprida	 ny	 kunskap	 och	
demonstrera nya metoder. En utmaning är dock att nå den 
ungefärliga tredjedel av de privata skogsägarna som inte 
aktivt medverkar i skötseln av sin skog, exempelvis för att 
de ärvt sin skog eller förvärvat skogsmark enbart som en 



Arbetet i programmets fallstudie med 
fokus på skogssektorn går vidare
» Utvecklingen av modeller för att beskriva riskerna för ökade 
angrepp av skadegörare i skogen under ett förändrat klimat 
har fortgått under hela året. 
Samverkan	med	ett	annat	Mistra-finansierat	program,	Future	Forests,	har	fördjupats.	Bland	annat	har	
klimatforskare	från	Mistra-SWECIA	medverkat	på	workshops	och	presenterat	aktuella	klimatscenarier.	
Som en del av arbetet med att undersöka hur de förväntade klimatförändringarna hanteras i skogsbruket 
idag genomfördes under våren 2010 fokusgrupper med skogsägare och representanter för myndigheter 
och rådgivare i Västerbottens och Kronobergs län. Även uppföljningsintervjuer har genomförts. I maj 
2011 planeras ett heldagsseminarium i Lund där Mistra-SWECIAs samlade forskning på skogsområdet så 
här långt presenteras.

Stockholmsstudien avslutas
» Slutseminariet i Mistra-SWECIAs stockholmsstudie anordnades 
i november 2010 i samband med konferensen Nordic 
Adaptation 2010 (se sid. 16). 
Drygt 30 externa deltagare från kommuner, statliga myndigheter och forskningsinstitutioner samlades en 
förmiddag och i gruppdiskussioner behandlade frågan om hur forskningen och forskarna bäst kan vara till 
nytta	i	samhällets	klimatanpassning:	när,	var	och	hur	kommer	forskningen	till	nytta,	och	hur	ska	framtida	
forskningsprogram av Mistra-SWECIAs karaktär läggas upp för att kunna möta samhällets behov på 
bästa sätt?

Seminariet satte punkt för drygt två års forskning inom Mistra-SWECIA som på olika sätt berört 
frågan om hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Stockholmsregionen och vad som görs för att 
möta de nya utmaningarna. Under resans gång har programmets forskare kommit i kontakt med ett stort 
antal personer som på olika sätt bidragit till forskningen med sin kunskap och erfarenhet. Ett av huvud-
syftena	med	seminariet	var	att	återkoppla	till	alla	dessa	personer	och	erbjuda	ett	tillfälle	för	reflektion	och	
erfarenhetsutbyte mellan forskare och yrkesverksamma om frågor som rör anpassning till ett förändrat 
klimat i Stockholmsregionen. 

En rapport på svenska som handlar om resultaten från Mistra-SWECIAs arbete i Stockholmsregionen 
kommer att ges ut under första halvan av 2011.
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PROGRAMMETS EKONOMISKA OMFATTNING

Från Mistra          39 000

Från SMHI            4 330

Från Stockholms universitet          3 200

Från Lunds universitet              490

Övrigt                430

TOTALT:           47 460

BEVILJADE INTÄKTER (TKR) DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

KOSTNADER (TKR) ANVÄNDS ENLIGT FÖLJANDE:

      ÅR 2008 2009 2010 2011 TOTALT

       (utfall) (utfall) (prel.) (budget)

PROJEKT 1: Klimatmodellering    1 510 2 430 2 600 3 190 9 740

PROJEKT 2: Klimat-ekonomimodeller   1 440 1 760 2 030 2 220 7 460

PROJEKT 3: Effektstudier och tillämplingar  1 830 2 940 2 650 2 480 9 900

PROJEKT 4: Klimatanpassningsprocesser   1 420 2 070 1 800 2 050 7 340

PROJEKT 0: Kommunikation, syntes och integration    230    400    720 1 130 2 480

Programledning      1 990 2 290 1 980 2 780 9 040

Strategisk reserv          1 510

TOTALT PER ÅR      8 420   11 890   11 790   13 840  

TOTALT 2008-2011         47 460

FAS 1 (PERIODEN 2008-2011)
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Not 1. Varje belopp är avrundat till närmaste 10 tkr.
Not 2. Programledningen omfattar programsekretariatet, kommunikationsaktiviteter och hemsida, gemensamma 
arbetsmöten, workshops och seminarier samt koordinering av fallstudierna.
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Mistra investerar i forskning som löser morgondagens miljöproblem
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar 

utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för 
Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen ska medverka till att viktiga miljöproblem löses och till en miljöanpassad 

samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.
Mistra investerar i forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Stödet uppgår till ca 200 miljoner kronor per år och Mistra investerar i ett tjugotal stora forskningsprogram, som vart och ett 
kan löpa mellan sex och åtta år.

Mistras övergripande mål är att resultaten från forskning på högsta vetenskapliga nivå ska komma
till praktisk användning inom företag, förvaltningar och frivilligorganisationer.

På det sättet kan Mistras forskningsinvesteringar bidra till en lösning på miljöproblemen.
För	mer	information,	besök	Mistras	hemsida:

www.mistra.org
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