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Klimatförändringen är en av mänsklighetens stora utmaningar.  
Det är ett faktum att koncentrationen av koldioxid i atmosfären 
ökar. I maj passerade koncentrationen 400 ppm vid Mauna Loa- 
observatoriet på Hawaii. Före industrialiseringen var värdet 280 ppm.

Det råder inte fullständig enighet mellan forskare om de exakta 
konsekvenserna, men mycket pekar på att ökande koldioxidhalt leder 
till bland annat högre medeltemperatur och surare havsvatten.  
Var och en av dessa effekter påverkar hela biosfären. Tillsammans  
gör de att miljön som vi känner den förändras oförutsägbart.

Lagra kol i form av trämaterial

Kaarlo Niskanen
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Den takt med vilken koldioxiden ökar i atmosfä
ren kan förenklat påverkas på två sätt: genom att 
minska utsläpp av koldioxid och genom att öka 
skördning och lagring av koldioxid. Utsläpp beror 
på vilka energisystem och teknologier som används. 
Den industriella tekniken Carbon Capture and 
Storage (CCS) har föreslagits som ett sätt att både 
skörda och lagra koldioxid, särskilt vid kraftverk 
som använder fossila bränslen. De teknologiska 
problemen är dock stora, och då processen för CCS 
i sig själv kräver energi, minskar det kraftverkens 
verkningsgrad. Nettoeffekten är därmed osäker. 
Man bör fråga om det finns mera effektiva sätt att 
skörda och lagra koldioxid på andra håll. 

Produktionen av träd i våra skogar ger låga ut
släpp av koldioxid, samtidigt som den har en stor 
roll i skördning av koldioxid. Klimatverkan beror 
på vad som händer därefter, om kol lagras eller 
släpps tillbaka till atmosfären. Denna frågeställning 

är strategiskt viktig för skogssektorn. Samtidigt är 
klimatförändringen i sig en allvarlig utmaning för 
skogarnas framtid i hela världen. Skärskilt gäller 
detta i områden som Sverige där trädens livstid är 
lång. Det kan hända att klimaten förändras snab
bare än träden kan anpassa sig. Då kan miljön 
längs Norrlandskusten få samma utseende som 
Medelhavets stränder. Därför reflekterar jag i  
denna artikel över vad skogssektorn kan göra för 
att bromsa klimatförändring och därigenom bidra 
till sin egen framtida existens.

Växande skogar skördar koldioxid
Det är välkänt att koldioxid binds i växter i form 
av kolhydrater och lignin som bildas under fotosyn
tesen. Där stannar kol tills växtmaterial antingen 
brinner upp eller bryts ned biologiskt av insekter, 
svampar och bakterier. Ur ett klimatperspektiv 
är det då självklart att vi borde se till att skogarna 
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växer så snabbt som möjligt och skördar så mycket 
koldioxid som möjligt. Detta betyder till exempel 
att avverkningen inte skulle avgöras av ekonomiskt 
värde utan av tillväxt per areal (mera specifikt kg 
kolintag per kvadratmeter och år). 

Man borde inte heller låta gamla träd stå och 
förfalla. Tvärtom borde all biologisk nedbrytning i 
skogarna minimeras utan att för den skull negativt 
påverka tillväxten. Till detta bidrar man genom att 
samla upp grenar, toppar och rötter efter avverk
ning innan de börjat ruttna. Att dessa sedan används 
som bränsle förstör inte helt klimatnyttan då man 
undviker koldioxidutsläpp från bränslet som på 
detta vis ersätts. 

Mot dessa målsättningar kan man naturligtvis 
argumentera att naturen inte ska förändras. Emel
lertid är ett sådant bevarande en lyx som vi ännu 
har, men den lyxen har inte de kommande genera
tionerna. Att naturen kommer att förändras med 
klimatet är klart. Frågan är då snarare vilka för
ändringar som kommer att äga rum i ekosystemet. 
Att bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären kan 
ge ekosystemet mera tid att anpassa sig. Kanske  
är detta trots allt bättre än att för tillfället försöka  
bevara naturen som den är idag? 

Ett liknande resonemang kan föras om inställ
ningen till för och emot genteknologi i skogsför
ädlingen. Är det rätt att inte utveckla och ta vara 
på alla möjligheter att fördröja klimatförändring? 
Med klimatet förändras i vilket fall mål för föräd
ling av träd. Trädarter och varianter som i dag  
växer snabbast kanske inte gör det i de okända 
förhållanden som kommer att råda om hundra år. 
Med detta sagt är det klart att utvecklingen av  
skogarnas tillväxttakt inte kan frikopplas från  
utvecklingen av deras anpassningsförmåga. Vill vi 
ha skogen som en hållbar resurs i klimatarbetet,  
så måste vi se till att skogen kan anpassa sig till 
framtidens nya förhållanden. 

Trämaterial lagrar kolhydrater 
och lignin
Efter att växande träd har skördat koldioxiden och 
förvandlat den till kolhydrater och lignin, måste 
dessa sedan hållas lagrade i trämaterialet om man 
ska uppnå klimatnytta. Man borde använda eller 
lagra trämaterial så att kolhydraterna inte förstörs, 

inte äts upp av mikrober. Det enklaste är att lagra 
avverkat trä i torra förhållanden, där trämaterialet 
kan finnas kvar i århundraden utan att biologisk 
nedbrytning inträder. Det gör vi efter bästa för
måga när vi bygger i trä. Teknologier borde dock 
utvecklas som gör trämaterial biologiskt uthålliga 
även under våta och varma förhållanden. Då kunde 
trämaterial få bredare användningsområden för 
bygg och konstruktionsändamål.

I klimatarbetet kunde det till och med vara värt 
att undersöka investering i ”träbanker” där mate
rialet lagras för framtidens behov och för klimatets 
bästa. I stället för att skörda koldioxid från avgaser 
och lagra i gamla gruvor (som i tilltänkta CCS 
processer) så kunde man helt enkelt föra dit trä
stockar eller träflis för samma effekt.

För att öka skogens roll i klimatarbetet bör 
skogssektorn också eftersträva att använda träfibrer 
som strukturella komponenter eller träets kolhydra
ter och lignin som polymerer i många fler sam
manhang än hittills. Främst inte för att undvika 
användning av olja eller mineraler, utan för att 
hålla kol lagrad. Strävan efter biologiskt nedbryt
bara och komposterbara material motverkar därför 
klimatnyttan. Problemen med plastpåsar i haven är 
verkliga, men ur ett klimatperspektiv är biologiskt 
nedbrytbara material inte svaret. 

”Bioraffinaderi” är ett begrepp som ibland  
används för att beskriva industriella processer där 
biomassa, inklusive trämaterial, används som råvara 
i stället för olja. Om man direkt försöker att an
vända biomassa i petrokemins befintliga processer 
blir resultatet att biomassan endast kan konkurrera 
med priset. Tekniskt kan den inte vara överlägsen 
då processerna har utvecklats just för oljan. Men 
en låg prissättning av skogsråvaran är inte bra för 
uthålligt skogsbruk – och därför är det inte bra för 
klimatet. Det som behövs är att utveckla ”bioraf
finaderier” som från början till slut bygger på bio
massan som råvara, det vill säga kolhydraters och 
lignins kemi i stället för petrokemin.

Men betraktar man trämaterial som ”bara” bio
massa så konkurrerar trä också med andra växter 
som råvara. Lantbrukets årsväxter är en annan 
källa för biomassa. Det som skiljer mellan årsväxter 
och trämaterial, är att årsväxter i regel bryts ned 
och ruttnar eller eldas upp efter varje sommar. Det 
är inte praktiskt att lagra årsväxter så att biologisk 
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nedbrytning förhindras. Ur ett klimatperspektiv 
är därför årsväxter och inte trämaterial det första 
alternativet att använda i bioraffinaderier. Däremot 
kan avfall, sidoströmmar och restmaterial från 
skogsindustrin vara intressanta råvaror till ett bio
raffinaderi – men de uppstår bara om merparten av 
trämaterialet kan förädlas till högt värde.

Jämförelsen med årsväxter påvisar trämateria
lets unika egenskaper, nämligen att trä och trä
fibrer som strukturella material är uthålliga. De 
har bra mekaniska egenskaper. Jämfört med års
växter är det därför i princip förmånligare att lagra 
kol speciellt i trämaterial. För att detta ska lyckas 
ekonomiskt behövs det nya effektiva tillverknings
processer som förvandlar trä eller träfibrer till slut
produkter. Om det enda alternativet var att alltid 
bryta ned trämaterial till kolhydrater, eller till och 
med ned till enskilda monomer, då skulle svenska 
skogar direkt utsättas i global konkurrens med alla 
andra källor av biomassa. Detta skulle minska eko
nomiska motivationen till att odla skog och arbeta 
för klimatets bästa.

Tre strategiska frågor
Framför komplexiteten av klimatförändring är det 
lätt hänt att även målsättningar för politisk styr
ning blir komplexa. Biobränslen är ett exempel av 
detta. Att räkna fram klimatnyttan av biobränslen 
är väl lika svårt och kontroversiellt som att räkna 
fram hur koldioxidhalten i atmosfären kommer att 
utveckla sig. Jag har därför fokuserat på skogarnas 
roll i skördning och lagring av koldioxid, eller CCS, 
som direkt minskar koldioxidhalten i atmosfären. 
I skogar händer skördning ”automatiskt” när träd 
växer.  Uthållig lagring däremot kräver att kolhy
drater och lignin som byggts in i trämaterial inte 
förstörs. 

Mitt budskap kan sammanfattas i form av tre 
strategiska frågor:
1. Vad behövs för att skogarna ska överleva när 

klimatet förändras?

2. Vad behövs för att kolskördning i skogarna 
växer?

3. Vad behövs för att mera kol lagras uthålligt i 
form av trämaterial? 

Med detta vill jag framföra att skogen kan vara en 
mycket större resurs för grön omställning än vad 
den är i dag.


