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INNEHÅLL



År 2019 presenterade Skogsindustrierna en  

rapport som beskrev hur den svenska skogsnä-

ringen bidrar i klimatarbetet.1 Resultaten visade 

på en mycket stor positiv klimateffekt som reduce-

rade samhällets klimat påverkan med -93 miljoner 

ton koldioxid ekvivalenter (Mt CO2e) för år 2017.  

Det kan jämföras med Sveriges totala territoriella 

utsläpp, som var 53 Mt CO2e under samma år. 

Den positiva klimateffekten åstadkoms genom  

en kombination av ett ökat kollager i skog och i 

träbaserade produkter, och ett minskat behov av 

fossilbaserade material och fossil energi. 

Denna rapport är en uppdatering av dessa  

beräkningar. Den inkluderar även ett historiskt  

perspektiv på hur skogssektorns klimatnytta  

utvecklats sedan 1990. 
1 Skogsindustrierna, 2019.
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Klimatnyttan har 
ökat med i genom-
snitt en miljon ton 
koldioxid ekvivalenter 
(CO2e) per år från 
åren 1990–2020.

1 2
Klimateffekten 
har varit starkt  
positiv för åren 
1990–2020.

År 2020 var 
den totala positiva 
klimat nyttan -93.5 
MtCO2e, vilket är 
betydligt högre än 
Sveriges territoriella 
utsläpp på 46.3 
MtCO2e.

4
De viktigaste  
faktorerna som bidra-
git till den positiva 
utveck lingen är: 
a) ett stadigt ökande 
kollager i Sveriges  
skogar och i de trä-
baserade produkter 
som är gjorda av 
svenskt virke. 
b) uteblivna fossila 
utsläpp då samhäl-
lets behov av mate-
rial och energi med 
stor klimatpåverkan 
har minskats.

SAMMANFATTNING
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Rapporten redovisar den totala påverkan som  
Sveriges skogsnäring har haft på det globala 
klimatet från 1990–2020. Resultaten visar att:

Beräkningarna är baserade på Sveriges officiella rapporter till Förenta Nationernas klimat-
konvention (UNFCCC) samt Sveriges officiella statistik. Antaganden har gjorts med avseende 
på hur mycket utsläpp från fossil energi och cement som undvikits tack vare träbaserade 
produkter. Dessa antaganden är försiktiga och har hållits konstanta för hela tidsperioden 
1990–2020.
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I klimatkonventionen från 1992 – United Nations Framework 
ConventiononClimateChange(UNFCCC)–definierastvåprincipiella
inriktningarförattminskavårklimatpåverkan2:

Dessa två inriktningar–minskautsläppenoch stärka inlagringen–
harsedan1992varitutgångspunktenförklimatförhandlingar,klima-
tavtalochklimatpolicy.PådenglobalanivånfinnsdemediKyotopro-
tokollet3 ochiParisavtalet.4 De utgör ett fundament för EU:s gröna giv, 
bådegenomEU:sklimatlag5 ochinationellklimatlagstiftning.6 Dessa 
tvåaspekterharalltsåformatklimatåtgärderpåallapolitiskaplan.
I klimatpolitiken beaktas oftast båda aspekterna,men i framtiden

äravsiktenatt,balanseraallakvarvarandeutsläppmedinlagring.Med
detta uppnås så kallade “netto-noll” utsläpp eller “klimatneutralitet”.
Denna tilltalande tankeär formaliserad iParisavtalet,EU:sgrönagiv
ochnationellaklimatmål,exempelvisiSverige.
TillexempelpresenteradeEUkommissionenettförslaginomramen

förEU:sgrönagiv,därmåletäratttill2030“ökaEU:smålförnettosän-
kantill-310miljonertonkoldioxidekvivalenter,vilketkommerattsätta
EUpårätt spårmotklimatneutralitet2050.”7 Detbetyderattutsläpp
somintekaneliminerasunderdetförstamåletskakompenserasmed
ökadinlagring–detmestaiEU:sskogar–underdetandramålet.
Inomdetta ramverk finnssedanpolicyssomspecifikt inriktaspå

inlagringiskogen.Ettexempel,kopplattillEU:sgrönagiv,ärEU:sreg-
leringavmarksanvändningssektorn(LULUCF8)somsyftartillattöka
inlagringen av kol i Europas skogar.9

Bevara och förstärk sänkor 
och inlagring av växthusga-
ser – särskilt avseende kol i 
landbaserade ekosystem.

Minska utsläpp från fossila 
bränslen och andra skadliga 
växthusgaser.

1 2

Skog, trä och 
klimatförändringar
Ursprung till policys 
för minskad klimatpåverkan

2 United Nations, 1992, artikel 4.1
3 UNFCCC, 1998, artikel 3.3
4 FN, 2015, artikel 4.1 and 5
5 EU, 2021, artikel 30

6 Svensk författningssamling, 2017, artikel 2.3
7 Europeiska kommissionen, 2022a
8 LandUse,LandUseChangeandForestry
9 Europeiska kommissionen, 2022
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FIGUR 1. Cirkulär skogsbaserad bioekonomi. Bidragen till de båda principiella målen för 
minskad klimatpåverkan är markerade i rött.
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Skogssektornbidrartilldebådamålenförminskadklimatpåverkan:

Träbaserade produkter och bioenergiminskarefterfrågan 
påfossil-ellercementbaseradealternativ,ochminskardär-
meddetotalaklimatutsläppen.10 

Ett långsiktigt och hållbart skogsbruk, inklusive av-
verkningar,ledernormalttillhögretillväxtiskogen(större
sänka)ochökandekollagerjämförtmedosköttaskogar,inte
minstidenborealaregionensomSverigetillhör.11

Eftersomskogssektornbidrartilldebådaprincipiellamålenförmins-
kad klimatpåverkanmåste ävenprestationenmätas gentemot båda
målen. Annars kommer inte den totala klimatnyttan från skogssek-
torn att klargöras.
Enkomplicerandefaktorärattträbaseradeprodukterminskarut-

släppsombokförsiandrasektorer,oftaäveniandraländer.Medandra
ordkopplasinteutsläppsminskningentillskogssektorn,trotsattdess
produkterharvaritförutsättningentillminskningen.Strukturernaför
bokföringochrapporteringavklimatutsläppgöralltsåattenstordel
avskogssektornsbidragintesyns,vilketkanledatillpolicysochkli-
matåtgärdersomärineffektiva,ellertillochmedkontraproduktiva.
Motbakgrundavdenbristfälligarepresentationenavskogssektorni

klimatpolicysharinitiativtagitsförattbättrebeskrivahelhetenavsek-
torns klimatpåverkan, exempelvis av  Circular Bioeconomy Alliance.12 

Konceptet “skogsbaserad cirkulär bioekonomi” har även använts av
EU-kommissionensgemensammaforskningscentrum(JRC)13 ochSkogs-
industrierna14.Konceptetärävenutgångspunktenfördennarapport,och
finnsillustreradiFigur1.

1

2

Skogssektorns  
bidrag i klimatarbetet

10 Skogsindustrierna, 2019
11Skogsstyrelsen,2021
12 European Forest Institute, 2021

13JRC,2021
14 Skogsindustrierna, 2021
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Sveriges skogssektor har genomgått betydande strukturella för-
ändringarochsettstoraförändringarpåmarknadenunderdesenaste
decennierna.Fokusfördennarapportärpåutvecklingenavskogsre-
sursernasamtkvantiteternaavträbaseradeprodukterochbioenergi
somlevereratstillandraanvändare.Dessafaktorerärcentralaföratt
bedömahursektornsklimatpåverkanutvecklats.
DeborealaochtempereradeskogarnaiSverigeväxerrelativtlång-

samt och slutavverkas normalt vid 70–120 års beståndsålder. Inves-
teringar i skogsskötsel måste därför ha en mycket lång planerings-
horisont. Dagens skogssituation beror i hög grad på lagstiftning om
skogsföryngringefteravverkningsominfördesundertidigt1900-tal.
Sedandessharskogsskötselochplantmaterialstadigtförbättrats.Sett
överdesenaste100årenhardärförsåvältillväxt,skogensvirkesförråd
ochavverkningsvolymerfördubblats.15 

Investeringarna i skogens skötsel har motiverats av en likaledes sta-
digochökandeefterfråganpåträbaseradeprodukter.Förattmötaden
efterfråganharävendensvenskaskogsindustrinutvecklatsochexpan-
derat. Idagharvienhögtintegreradvärdekedjadäralladelaravdet

Figur 2
Utveckling av virkes-
förrådet på svensk 
skogsmark (28 miljoner 
hektar), vänster skala, 
samt årlig avverkning, 
höger skala. Avverk-
ningsnivån 2005 var 
hög på grund av stora 
stormfällningar under 
det året. 
Källa: SLU (2021).

Den svenska skogs sektorns 
utveckling 1990–2020

Figur 3 
Sveriges skog: Jäm-
förelse mellan ökning 
av virkesförrådet, den 
ackumulerade avverk-
ningen 1990-2020, 
samt det ursprungliga 
virkesförrådet 1990. 
Källa: SLU (2021). 
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Figur 4
Produktion av träbaserade produkter och bioenergi i Sverige 1990–
2020. Trävaror och pappersmassa – vänster skala med olika mäten-
heter20 , samt total marknadsförd bioenergi – höger skala. Bioenergi 
är huvudsakligen producerad med biomassa från skogen samt dess 
restströmmar. I denna rapport räknas ingen klimatnytta för internt använd 
bioenergi i skogsindustrin utan enbart för utlevererad bioenergi i form av 
el och fjärrvärme, vilket uppgick till ca 50 TWh för år 2020.21 
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15 SLU,2021
16 SCA, 2021, p29
17 Sefigur2och3
18Skogsstyrelsen,2022

19 Sefigur4
20 FAO, 2021
21Skogsstyrelsen,2022a

avverkadevirkettastillvaraförträvaror,pappersprodukterochbioen-
ergi.Enannaneffektavdenstabilaefterfråganpåvirkeärattprisetpå
skogsmarkocksåharstigit.Settöverdensenaste60-årsperiodenhar
avkastningenpåinvesteringariskogsmarkigenomsnittvarit10pro-
centperår.16 
Denna rapport fokuserar på utvecklingen under de senaste 30

åren.Perioden1990–2020karakteriseradesavett fortsattökande
virkesförråd i skogen (+25 procent) och ökande avverkningsvoly-
mer(+40procent).17Denavverkadearealenperårförändradesdä-
remotinte.Ökningenavavverkningsvolymerperhektarärmöjliga
på grund av tidigare investeringar i skogsskötsel.18  Tillsammans 
medhögreavverkningsvolymersågviunderperiodenävenenök-
ningavlevereradeproduktmängder,särskiltträvaror(+55procent)
ochmarknadsfördbioenergi(+130procent).Dentotalaanvändning-
enavbioenergiiSverigeökadefrån60till140TWh/år,tillstörsta
delenbaseratpåinhemskarestprodukterfrånskogsbrukochskogs-
industri,ävenomimporteradebiodrivmedelbidragit tillökningen
desenastetioåren.Klimatnyttaförbioenergiberäknashärenbart
förutlevereradenergi i formaveloch fjärrvärme–alltså inte för
denbioenergisomanvändsinterntiskogsindustrin.Denutlevererade
skogligabioenerginuppskattashaökatfrån7.5TWhår1990till50
TWhår2020.19 
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Produktionen av skogsbaserad bioenergi har ökat kraftigt i Sverige 
underdesenaste30åren,vilketharbidragitstarkt tilldenövergri-
pandepositivaklimateffektenavskogssektorn.Utvecklingenärettre-
sultatavpolitiskabeslutsomharletttillbetydandeinvesteringar,som
i sin tur har omvandlat en stor del av Sveriges energisektor. Ökningen 
avbioenergikanintehärledastillökadavverkningförbioenergiända-
mål.Debakomliggandefaktorernaärföljande:

Utveckling av  
skogsbaserad  
bioenergi i Sverige 

1. En ökning med 40 
procent av avverknings-
volymen, utan att den 
avverkade arealen ökat. 
Tidigare investeringar i 
skogsskötsel har lett till 
allt högre virkesvolymer i 
de bestånd som avverkas 
idag. Ökningen av den av-
verkade volymen har även 
lett till motsvarande ökning 
av bioenergi från restström-
mar i värdekedjan.

2. Högre nyttjande av 
biomassan från avverkade 
träd, inklusive toppar och 
grenar (som genererar ca 
10 TWh/år), samt rest
flöden från bearbetning 
av rundvirke.

3. Högre effektivitet i 
skogsindustrins processer 
som lett till större restflö-
den för intern användning 
och även större försälj-
ning av värme, flytande 
biobränsle och elektricitet.

4. Investeringar i infra-
struktur för nyttjande av 
bioenergi, exempelvis 
fjärrvärmenät.
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Den snabba ökningen av bioenergi i det svenska energisystemet
berorfrämstpåbrettpolitisktstödochkraftfullaekonomiskainci-
tament.Det inbegriperdensvenskakoldioxidskattensominfördes
1991,grönaelcertifikat från2003,skattelättnader förbiobränsle i
transportsektorn, samt direkta investeringsstöd till kombinerade
kraftvärmeverk (CHP). Transformationen av fjärrvärmenätet har
varitpåtaglig.Vidslutetav1970-taletutgjordefossilolja90procent
avbränsletifjärrvärmesystemet.År2014varandelennereitvåpro-
cent.Biomassahadeersattolja,medenökningfrånnågraprocentpå
1970-talettillöver70procentår201422.
IdagärbioenergidenstörstakomponenteniSverigesenergisys-

temochgenererarmerän30procentavallenergisomanvänds.Av
detta kommer över 80 procent direkt eller indirekt från skogens
biomassa. Produktionen avbioenergi ökade från cirka90TWhår
1990till140TWh2020,samtidigtsomanvändningenavfossilener-
giminskademedomkring70TWhundersammaperiod.Dentotala
energianvändningen iSverige lågunderperiodenganskakonstant
påca360TWh.23 Tillsammans visar dessa trender att ökningen av 
bioenergiharvarithuvudanledningentillattSverigestotalaklimat-
utsläppharminskatmed35procentsedan1990(figur5).
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Figur 5
Andel bioenergi i det svenska energisystemet (energianvändning) 
1990–2020, jämfört med Sveriges territoriella klimatutsläpp. 
Källor: Energimyndigheten, Naturvårdsverket

22 Andersson, 2015
23Energimyndigheten,2022b
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År 2019 presenterade Skogsindustrierna en rapport som tog ett 
brettperspektivpåhurskogssektorninteragerarmedklimatet.24Re-
sultatenvisadeattskogssektorngerettmycketstortpositivtbidrag
tillklimatarbetetochminskadeantropogenklimatpåverkanmed-93
MtCO2e(miljonertonkoldioxidekvivalenter)underår2017.
Modellenmedtrekomponentersombeskriverdentotalaklimatef-

fektenavenskogssektorelleravindividuellaföretaginomskogsnä-
ringenpresenteradesförstavSCA,iderasårsredovisningför2018.25  
Modellenharsedananväntsavettflertalskogsföretagpåliknandesätt
ochpresenteratsiårs-ochhållbarhetsredovisningar.26 Positivaklima-
teffekterfrånskogssektornharocksåpåvisatspåeuropeisknivå.27 

Figur 6. Modell med tre komponenter som beskriver skogssektorns totala klimateffekt.

Skogssektorns  
klimateffekt 1990–2020
Modell och data

24 Skogsindustrierna, 2019
25 HolmgrenandKolar,2019;SCA,2019
26 BillerudKorsnäs,2021;Holmen,2021;
SCA,2021;StoraEnso,2021
27 CEPI,2020
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Modellens tre komponenter uttrycker 
klimatpåverkan enligt följande:

1. Förändring av kollagret  
i skogen och i träbaserade produkter 
KomponentenbyggerpåIPCC:setablerademetodsomanvändsföroffi-
ciellarapportertillFN:sklimatkonvention.28Merspecifiktanvändsrap-
porteringen förmarkanvändningssektorn (LULUCF), fördekolpooler
koppladetillskogochlageriträbaseradeprodukter(HarvestedWood
Products,HWP).Sverige,liksomallaEU:smedlemsländerlevererarin
nationellarapportervarjeår.29 ISverigeärdessadataendelavSveriges
officiellastatistik.30  

2. Lägre utsläpp av växthusgaser  
genom att träbaserade produkter och 
bioenergi används istället för mindre  
klimatvänliga alternativ 
Dennaeffektärinteexplicitiofficiellklimatrapportering,utanimpliciti
formavminskadeutsläppiandraekonomiskasektorerdärträbaserade
produkterellerbioenergianvänds.Hurmycketutsläppsomundanhålls
måstedärförberäknasbaseratpåtillgängligadatafrånforskningsresul-
tatellerlivscykelanalyser.
DennarapportanvänderdatafrånHolmgrenandKolar(2019),där

försiktigtskattadefaktorerangesförbredaproduktkategorier.Förträva-
rorangesenersättningsfaktor(displacementfactor,DF)på1.5tC/tC,det
villsägaetttonkolimarknadsfördaträvarorhållerigenomsnittundan
1.5tonkolavutsläppfrånfossilakällorochcement.För fiberproduk-

28 UNFCCC, 2022
29 EuropeanEnvironmentAgency,2021
30 SCB,2022

31t.ex.JRC,2021
32 SCB,2022
33 WorldResourcesInstitute,2021
34 Naturvårdsverket,2022

terochbioenergianges0.7 tC/tC.Dessafaktoreröverensstämmerväl
medbefintlig forskning31,menbör för framtidaberäkningar verifieras
ytterligare.Deanvändshärsomenungefärligochförsiktigskattningav
undanhållnautsläppfrånfossiltochcementsomskulleskettgenoman-
vändningavalternativamaterialochenergikällor.
Levererade kvantiteter av träbaserade produkter är hämtade från 

officiellstatistik.32 

3. Fossila utsläpp i  
skogssektorns värdekedja
Metoderförberäkningochrapporteringavfossilautsläppärväleta-
blerade i denofficiella klimatrapporteringen.Dessutomgörde flesta
företagegnarapporteringarförsinavärdekedjor,exempelvisiårsredo-
visningar,vanligengenomattanvändaGreenhouseGasProtocol.33  
Härharinkluderatsutsläppfrånskogsbrukochvirkestransporter,

fråndenprimäraskogsindustrinochfråntransportavproduktertill
kund.Uppströmsutsläppförproduktionavinsatsvaroriskogsindu-
strinär inte inkluderade,ochintehellernedströmsutsläppivärde-
kedjan,exempelvisibyggsektorn.
Data för industrins utsläpp hämtades från Naturvårdsverket.34 

Utsläppfrånskogsbrukochtransporterberäknadesbaseratpåut-
släppsfaktoreriBjörheden(2019)ochTrafikverket(2022).
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Resultat
Numeriska resultat för tidsserierna finns i Annex 1.

Nettosänka i skog och  
träbaserade produkter
Nettosänkan i svensk skog ochträbaseradeprodukterharvaritre-
lativtstabilgenomdesenaste30åren,medengenomsnittlignivåpå
-45.5MtCO2e/år.För2020lågnivånpå-45.7MtCO2e, av vilket -38.3 
i skogenoch -7.4 i träbaseradeprodukter.Förhelaperioden1990–
2020 lagradesdet innetto -1.41GtCO2 frånatmosfären iskogoch i
träbaseradeprodukter.Avdennanettoinlagringlagrades84procenti
skogenoch16procentiträbaseradeprodukter.

Detta visar även på:
• en uppbyggnad av kol i levande biomassa,  
dåavverkningarnaharvaritlägreäntillväxten 
(-1.03GtCO2e för perioden 1990-2020)

• en uppbyggnad av kol i död biomassa  
ochiskogsmarken(-0.16GtCO2e)

• en ökande mängd träbaserade produkter  
somäribruk(-0.22GtCO2e)

Iskogenvar87procentavnettoökningenilevandebiomassa,ochres-
tensomdödbiomassaochmarkkol.Ävenmindrenettoutsläpp från
gödsling,dikningochbränderärdåinräknade.Omkring60procent
avnettoinlagringen sker i den skog sombrukas aktivt, och resten i
avsattaproduktivaskogarsamtlågproduktivaskogar.35 

Uteblivna utsläpp  
från fossilt och cement 
Mängdenutsläppfrånfossilenergiochcementproduktionsomund-
veks ökade med 87 procent under perioden, från -27.8 MtCO2e år
1990till-52.1MtCO2eår2020.Förhelaperiodenuppgickdeutebliv-
nautsläppentill1.3GtCO2e.
Ökningenföljerdenallmännaökningenavvirkesproduktionunder

perioden1990–2020påcirka40procent,enökningsomalltsåintepå-
verkatnettoinlagringenavkoliskogenenligtovan.År2020varavverk-
ningsnivånpå89Mm3rundvirke,medettkolinnehållpåungefär80
MtCO2e.
Påproduktsidanförklarasökningenavuteblivnautsläpphuvudsak-

ligenavtvåfaktorer.Delsenökningpå43procentavträvaruproduktio-
nensom2021uppgicktill19Mm3sågadevaror.Delsenkraftigökning
avlevereradbioenergi(främstvärmeochelektricitet)frånskogsindu-
strin,somettresultatavhögreeffektivitetiindustriprocessernakom-
bineratmedsamhälletsinvesteringariinfrastrukturförbioenergi.Det
harisinturletttillenökningavanvändningavgrenarochtopparför
energiändamål.Kvantitetenavfiberprodukterhardäremotvaritrela-
tivtstabilunderperioden.

35Regeringskansliet,2019
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Figur 7 Klimateffekter av svensk skogssektor 1990–2020

Figur 8 Ackumulerade klimateffekter av svensk skogssektor 1990–2020.

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000
1990 1992 1994 1996 2000 2002 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Million m³/year

Mt Co2e

Fossila utsläpp från värdekedjan

Kollager i skog och träprodukter

Förnybart ersätter fossilt

Utsläpp i värdekedjan
Utsläppenivärdekedjanuppgicktill4.2MtCO2eförår2020.Detta
äristortenhalveringavutsläppenunder1990-talet,trotsdenbety-
dandeökningenavvirkesproduktionochproduktvolymer.
Utsläppeniskogsindustrinvar1.4MtCO2eunder2020,vilketär

entredjedelavutsläppen1990,tillstordelenföljdavinvesteringar
förövergångtillbioenergiiindustriprocesserna.
Transportutsläppen inkluderar virkestransport från skog till

industrisamttransportavproduktertillkunder,oftastpåexport.
Dessautsläppärhögreänindustrinsutsläpp.Äventransportutsläp-
penharemellertidminskatsedan1990tackvarehögreenergieffek-
tivitetilogistiksystemen.Utsläppenfråntransportervar2.9MtCO2e 
under 2020.

Total klimateffekt
Dentotalaklimateffektenberäknassomsummanavdetrekompo-
nenterna: 

• nettoökning av inlagrat kol
•uteblivnautsläppfrånfossilenergiochcementproduktion
•fossilautsläppivärdekedjan
Underperioden1990-2020hardenårligaklimateffektenavSveri-

gesskogssektorökatfrån-64till-93MtCO2e/år.Denårligaförbätt-
ringstaktenharalltsåvaritomkring1MtCO2e.
Denviktigastefaktorniförbättringenärdenökandereduktionen

avutsläppfrånfossiltochcementiandrasektorer.Tilldettakommer
attutsläppenivärdekedjanharhalverats,medannettosänkaniskog
ochträbaseradeprodukterharvaritrelativtkonstant.Skogssektorns
totalaklimateffektillustrerasifigur7och8.
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• Klimateffekten av svensk skogssektor har varit starkt positiv 
för perioden 1990-2020.

• Klimatnyttan har ökat med i genomsnitt en miljon ton 
koldioxidekvivalenter(CO2e)perårförperioden1990–2020.

• År 2020 var dentotalapositivaklimatnyttan-93.5MtCO2e, 
vilketärbetydligthögreänSverigesterritoriellautsläpppå
46.3MtCO2e.

• Under perioden 1990–2020 minskade Sveriges territoriella 
klimatutsläppfrån71till46MtCO2e/år,tillstordelgenom
ensatsningpåökadproduktionavbioenergisomharersatt
fossilenergi.Ävenskogssektornsegnaminskadeutsläpphar
bidragittilldennationellaminskningenavfossilautsläpp.

• De viktigaste faktorernasomharbidragittilldenpositiva 
utvecklingenär: 
»EttstadigtökandekollageriSverigesskogarochiträbase-
rade produkter gjorda av svenskt virke.  
»Uteblivnafossilautsläpp,dåsamhälletsbehovavmaterial
ochenergimedstorklimatpåverkanharminskats.

• Utsläppeniskogssektornsvärdekedjaharhalveratsunder
perioden1990–2020.År2020motverkadedeungefär4pro-
centavdepositivaklimateffekterna.

• BeräkningarnaärbaseradepåofficiellarapportertillUNFCCC
samtSverigesofficiellastatistik.Antagandenomersättnings-
faktorerförolikaproduktkategorierpåverkarresultaten.Fak-
torernasomharanväntsärförsiktigtbedömdaochharhållits
konstanta genom den studerade perioden 1990–2020.
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Figur 9 Minskande territoriella utsläpp i Sverige (vänster skala) jämfört 
med ökande positiv klimateffekt av skogssektorn (höger skala).

»Klimateffekten av  
svensk skogssektor  
har varit starkt positiv  
för alla 30 år i perioden.«
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Annex 1. 
Numeriska resultat
Resultat fördetrekomponenternabeskrivnaihuvudtexten, samt
skogssektorns totala klimateffekt för perioden 1990–2020. Alla re-
sultat uttrycks imiljoner ton koldioxidekvivalenter (MtCO2e). För
bioenergiberäknasuteblivnautsläppendastförutlevereradenergii
formavelochfjärrvärme–alltsåintefördenbioenergisomanvänds
internt i skogsindustrin.

År

Nettosänkaavkoli
skogochträbaserade
produkter(HWP)

Uteblivnautsläppfrån 
fossiltochcement(displacementeffect) 

per produktkategori Fossila 
utsläpp
ivärde-
kedjan

Total 
klimat-
effektSkog HWP Totalt Trävaror

Fiber-
baserade Bioenergi Totalt

1990 -39 -5 -43 -15 -10 -3 -28 7 -64

1991 -39 -4 -43 -14 -10 -3 -27 7 -63

1992 -38 -3 -41 -14 -10 -4 -28 7 -63

1993 -34 -5 -39 -15 -10 -4 -30 8 -62

1994 -34 -6 -40 -17 -10 -6 -33 9 -63

1995 -37 -6 -43 -18 -10 -7 -34 9 -68

1996 -39 -6 -45 -17 -10 -8 -35 9 -71

1997 -39 -7 -47 -19 -10 -8 -37 9 -74

1998 -41 -7 -48 -19 -10 -8 -37 9 -76

1999 -40 -7 -47 -18 -11 -8 -37 8 -76

2000 -41 -8 -49 -19 -11 -8 -38 8 -79

2001 -43 -7 -49 -18 -11 -9 -39 8 -80

2002 -41 -7 -49 -18 -11 -10 -39 8 -80

2003 -38 -8 -46 -19 -12 -10 -41 8 -79

2004 -31 -9 -40 -19 -12 -10 -41 8 -73

2005 -28 -10 -38 -21 -13 -14 -48 8 -78

2006 -36 -11 -48 -21 -14 -16 -51 8 -91

2007 -31 -12 -43 -22 -13 -16 -51 7 -87

2008 -38 -10 -48 -21 -13 -17 -50 6 -92

2009 -41 -7 -49 -19 -12 -18 -49 6 -92

2010 -43 -7 -51 -19 -12 -20 -52 6 -97

2011 -43 -7 -50 -19 -12 -18 -50 5 -94

2012 -44 -7 -51 -18 -12 -20 -50 5 -96

2013 -43 -6 -49 -18 -12 -20 -50 5 -94

2014 -41 -7 -48 -19 -12 -19 -50 5 -94

2015 -39 -7 -47 -20 -12 -19 -51 5 -93

2016 -38 -8 -46 -20 -12 -20 -52 5 -94

2017 -36 -6 -42 -20 -11 -20 -52 5 -90

2018 -36 -6 -42 -20 -11 -20 -51 5 -89

2019 -37 -6 -43 -21 -11 -21 -53 4 -92

2020 -38 -7 -46 -21 -12 -19 -52 4 -94
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