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SKA (15) och virkesbalansutredningarna är mycket bra och 
viktiga underlag för skoglig planering.
Något för svenskt skogsbruk att vara stolt över.

Men även solen har 
sina fläckar…..

Jag vill idag diskutera två saker

1. Utvecklingen av skogens ålder

2. Hållbar avverkningsnivå



Hur utvecklas skogens ålder enligt SKA?

Från rapporten: kap. 3.4.2.

Som tidigare redovisat sjunker den genomsnittliga åldern vid föryngringsavverkning

kraftigt i scenarierna.



Hur utvecklas skogens ålder enligt SKA?

Nya beräkningar gjorda i samband med Nationella skogsprogrammet. 

Skogens ålder är något annat än ålder vid föryngringsavverkning.
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Skogens ålder, utveckling enligt SKA

Dagens skogsbruk Differentierad omloppstid

”Dagens skogsbruk”

Ålder 2010 64 år

Ålder 2110 77 år
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Hur utvecklas skogens ålder enligt tidigare SKA?
Överdriven oro för sjunkande ålder

SKA08 För hela landet sjunker den genomsnittliga åldern 

vid föryngringsavverkning från 106 år under perioden 

2010-2019 till 85 år för perioden 2100-2109, figur 3.17.

SKA03 Genomsnittsåldern sjunker därefter successivt 

under hela 100-årsperioden till 92 år i den sista perioden

SKA 15 Som tidigare redovisat sjunker den 

genomsnittliga åldern vid föryngringsavverkning

kraftigt i scenarierna.



Hållbar avverkningsnivå
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Avverkning SKA15, ”Dagens skogsbruk”
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Avverkning SKA15, ”Dagens skogsbruk”

Skogsstyrelsen bedömer att med nuvarande 
förutsättningar kommer den högsta hållbara 
avverkningsvolymen för perioden 2020-2029 att 
ligga i intervallet 95-100 miljoner m3sk per år. 

Hållbar avverkningsnivå



Hållbart skogsbruk, enligt Södra
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Strategisk inriktning Målområde Mål

Hållbart skogsbruk

Södras skogsbruk 

säkerställer ett uthålligt och 

långsiktigt brukande av 

skogen, samt tar hänsyn till 

naturvärden, sociala värden 

och kulturvärden.

Aktivt skogsbruk

Södra avverkar inom 

rekommenderad, hållbar 

avverkningsnivå. ± 10 % i 

förhållande till SKA 15

Hänsyn i skogsbruket

År  2020 har hänsynen vid 

slutavverkningar utförda av 

Södra uppnått nivån 95% 

godkänt.*

Naturvård

År 2020 har 

arealen utförda 

naturvårdande 

skötselåtgärder av Södra 

uppnått nivån 3000 ha/år.

*) Hänsyn avser hänsyn till biologisk mångfald, sociala värden och kulturvärden.



Södra definierar hållbar avverkningsnivå så att 
avverkningspotentialen nyttjas, men ej överutnyttjas.
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Södras mål: Avverkningsvolymen ska ligga inom ± 10 % i 

förhållande till SKA 15 ”Dagens skogsbruk”. 

Översatt till landet som helhet skulle detta innebära en 

avverkning på minst 84 miljoner m3sk/ år och maximalt 103 

miljoner m3sk/år under perioden 2020-29
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Hållbarhet
Ekonomi, miljö och social hänsyn

2016-06-14_136



Sammanfattning

• Skogens ålder ökar enligt SKA15 scenario ”Dagens skogsbruk”.

• De slutavverkade träden blir yngre enligt SKA 15-analysen, men 
den historiska utvecklingen visar att trädens ålder varit tämligen 
konstant. Överdriven oro?

• Vi bör utveckla våra tankar om vad en hållbar avverkningsnivå är. 

• Är det hållbart att inte skörda det som produktionsskogen ger 
oss?  


