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Tydligt ökat globalt virkesbehov till 2050

• Ökande befolkning (+ 37 %)

• Ökande välstånd i utvecklingsländer

• Från fossilberoende till bioekonomi

Framtiden ser ljus ut för svensk skogssektor 
med förmodligen bra efterfrågan och priser på 
världsmarknaden för trädbaserade produkter. 
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Scenarier i SKA15 – svensk skog 100 år framöver
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Virkesförrådets utveckling på virkesproduktionsmark
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Rundvirkesbalanser
Bruttoanvändning och Faktisk avverkning 2013 jämfört med 
Potentiell årlig avverkning i SKA 2020-2029
(tillägg för avverkning på andra ägoslag samt avverkning av vindfällen och död ved)



Skogsstyrelsens slutsatser –

Hållbar avverkningsvolym

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. 
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Faktisk (brutto-) avverkning

2013 2014 2015 Snitt

Miljoner m3sk 85,6 91,5 92,5 89,9

Miljoner m3f ub 69,6 73,3 74,3 72,4



Bioekonomins råvaruförsörjning
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• I grunden positiv bild av skogens framtida 
möjligheter

• Dock snävare marginaler. Möjligheterna att öka 
avverkningen inte lika stor som historiska ökningar 
vid nuvarande skötselnivå

• Som man sår får man skörda. SKA 15 = 
konsekvenser, inte prognoser. Framtiden kan 
påverkas! 

• Överväga olika faktorer/vägval framöver 
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Några tänkbara faktorer

• Ökad skogsproduktion (gödsling, förädling, bättre föryngring mm)?

• Mer kvantitet och/eller bättre kvalitet?

• Ökad avverkning? 

• Nyttja (del av) stubbar? – stor outnyttjad mängd

• Högre utbyte, mer tillvarata biflöden/avfall

• Ändrad åldersfördelning. Fördelning gallring-föryngringsavverkning. 
Lägsta slutålder?

• Mer naturvårdande avverkning i skyddade områden?

• Ökad import?

• Förbättra modellering av klimateffekter 
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