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Noter till artikeln ”Tidsfaktorn talar för att använda skogen till kolinlagring”  

4) Vetenskapliga artiklar som visar hur avverkningar påverkar tillförseln av CO2 till atmosfären på 
kort sikt.  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa512/meta  

https://easac.eu/publications/details/forest-bioenergy-carbon-capture-and-storage-and-carbon-
dioxide-removal-an-update/  

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b00122  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116305500  

https://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/cjfr-2016-0525  

  

5)  Effekten av ett års avverkning på nettoflödet av CO2 till atmosfären 

Här beräknar vi nettoflödet av koldioxid till atmosfären från ett års avverkning. Vi utvärderar effekten 
som nettotillförsel över en 10-årsperiod. Vi väljer 10 år som utvärderingsperiod eftersom IPPCs 1.5-
gradersrapport rekommenderar att vi halverar nettotillförseln under det närmaste decenniet. Med 
en 10-årig utvärderingsperiod kan vi också göra en grov men rimlig förenkling - Att det kol som 
bundits i grenar och blad har återförts till atmosfären och att kolet i stubbar och rötter fortfarande är 
bundet efter 10 år.   

Vi baserar siffrorna på följande beräkningar:  

Årlig avverkning uppgår till ca 90 miljoner skogskubikmeter per år (Skogsdata 2018, figur 3.30). I 
denna siffra ingår stam och topp. För att inkludera även grenar, blad, rötter och stubbar använder vi 
faktorn 1.80 (Skogsdata 2018 tabell 3.29). Total volym biomassa som ”avverkas” blir då 1.8*90 = 162 
miljoner m3/år.   

Vi antar, något optimistiskt, att inget av det kol som bundits i stubbar och rötter tillförs atmosfären 
under de första tio åren efter en avverkning. Stubbar och rötter motsvarar ca 25% av 
avverkningsvolymen, alltså 0.25*162=41 milj. m3. Vidare antar vi, något pessimistiskt, att allt kol som 
bundits i grenar och barr, vilket motsvarar 32 milj m3, avgår till atmosfären inom 10 år.  

Av den årliga avverkningen blir ca 18.3 miljoner kubikmeter sågade trävaror. Av detta används 18 % 
till förpackningsmaterial och pallar, som antas ha en livslängd kortare än 10 år (Skogsstatistisk årsbok 
2014). Återstoden 18.3 x 0.82 = 15.0 milj. m3 antas ha en livslängd längre än 10 år. 

Den del av en årsavverkning vars kol snabbt återförs till atmosfären utgörs av grenar och barr (32 
milj. m3) och kortlivade produkter som biobränslen, svartlut, papper och hygienprodukter. 
Tillsammans motsvarar dessa 162-41-13.1 = 108 milj m3. Kolet i dessa produkter antas alltså avgå till 
atmosfären inom 10 år.  

För omräkning från kubikmeter skogsråvara till koldioxid har vi använt följande omräkningsfaktorer:  
Torrvikten för en kubikmeter sätts till 0.42 ton, viktandelen kol i torrt virke till 0.5, och för att 
översätta kol till koldioxid används en omräkningsfaktor om 3.67.  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa512/meta
https://easac.eu/publications/details/forest-bioenergy-carbon-capture-and-storage-and-carbon-dioxide-removal-an-update/
https://easac.eu/publications/details/forest-bioenergy-carbon-capture-and-storage-and-carbon-dioxide-removal-an-update/
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b00122
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116305500
https://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/cjfr-2016-0525
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Mängden koldioxid i en årsavverkning kan alltså beräknas enligt:  
162 miljoner m3 * 0.42 * 0.5 * 3.67 = 125 milj. ton CO2  

Mängden koldioxid i övriga poster beräknas på samma sätt.   

  

6) Beräkning av förlorad tillväxt på den yta som avverkats under ett år  

Vi antar att tillväxten i avverkningsmogna bestånd är lika med medeltillväxten för hela 
skogsbeståndet. Med en årlig stamtillväxt på 126 milj. m3 och en stående stambiomassa på 3400 milj. 
m3 får vi en relativ tillväxt på 126/3400=0.037 per år. Den relativa tillväxten för hela trädet (inklusive 
gren, barr, stubb och rot) antas vara densamma som stamtillväxten. Med en avverkad volym om 161 
milj. m3 blir den förlorade tillväxten under ett år alltså 0.037 * 161 = 6.0 milj m3  vilket motsvarar 4.6 
milj ton CO2. Tillväxten minskar med ökande trädålder, men sedd över en 10-års period är denna 
minskning försumbar. Summerad över 10 år motsvarar alltså den förlorade tillväxten 10*4.6= 46 milj 
ton CO2. 

 

7) Beräkning av substitutionseffekten av att ersätta betong med trä.  

De flesta substitutionseffekter kräver att den avverkade skogen tar tillbaka den koldioxid som släpps 
ut kort efter avverkningen. Eftersom det i regel tar 60-120 år har dessa inte räknats in i denna 
budget. Ett undantag är den omedelbara substitutionseffekt som uppstår då betong ersätts av trä. 
Här gör vi det förenklande antagandet att allt limträ, men inga andra sågvaror, används för att 
ersätta betong. Vi räknar också med substitution som uppstår i andra länder genom export av limträ. 
I Sverige används 4% av sågade trävaror till limträ (Skogsstatistisk årsbok 2014, sid 199). Den totala 
produktionen av sågade trävaror är 18.3 miljoner m3/år. Sålunda uppskattar vi den totala 
produktionen av limträ till 0.73 milj. m3/år, vilket utgör 0.31 milj. ton torrt trä. Ett ton limträ kan 
ersätta 8.3 ton betong (medelvärde för två typhus enligt Gustavsson et al. 2006. Carbon dioxide 
balance of wood substitution: comparing concrete- and wood-framed buildings. Mitigat Adapt Strat 
Global Change, 11 (2006), pp. 667-691). Vidare ger produktionen av ett ton betong ett utsläpp på 0.7 
ton CO2 (https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-
hallbarhet/koldioxidutslapp). Det utsläpp som sparas genom denna substitution är alltså 
0.31*8.3*0.7=1.8 milj ton CO2.  

 

https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/koldioxidutslapp
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/koldioxidutslapp

