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Syfte med detta underlag

Detta underlag har tagits fram genom projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och 
klimatpåverkan – fokus skog” som pågick under år 2021 till 2022 och finansierades av RUS och LEKS. 

Syftet med underlaget är att bidra med kunskap gällande biologisk mångfald och klimatpåverkan och vilka 
synergier och målkonflikter som finns mellan dessa områden. Detta ska vara underlag och stöd för interna 
dialoger inom länsstyrelserna i frågorna. Det sker mycket forskning inom områdena och denna rapport ger 
därav ingen fullständig bild av området men förhoppningsvis kunskap om var delar av forskningen är idag.

På varje sida finns ett par punkter och till dem finns text i anteckningarna om man vill ha lite mer 
bakgrundsinformation. Varje stycke motsvarar en punkt.  

Foton av: Joakim Svensson. Dessa ska inte användas i annat syfte än i detta underlag.



Bakgrund



Projektet

Delar som inkluderas 
• Återvätning
• Uttag av skog

• Substititutionsfrågan
• Kontinuitetsbruk
• Trakthyggesbruk 

Relevanta områden som inte kommer vara i fokus
• Risker, ex: bränder, barkborre etc. 
• Vilt i skogen
• Nya trädslag och förädling
• Kantzoner kring vatten
• Turism/friluftsliv/kulturmiljöer

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Både klimatpåverkan och biologisk mångfald är breda fält. Därför gjordes denna avgränsning i början av projektet. Genom denna beslutades det att fokus skulle ligga på skogen och hur uttag av skog samt återvätning i skogsmark påverkar biologisk mångfald och klimatet. Ett högaktuellt område där det finns både synergier och målkonflikter mellan klimat och biologisk mångfald är skogen. Det finns flera olika intressen och syn på hur skogen ska förvaltas. Även i andra landskapstyper är frågan om målkonflikter och synergier aktuella och ökande.  



Målgrupp för projektet:
De som arbetar med följande områden på länsstyrelserna:  

• Naturvård 
• Energi/klimat
• Grön infrastruktur 
• Miljömål
• Regionala skogsprogrammen
• Landsbygd
• Kulturmiljö
• Vatten

• Skogsstyrelsen
• Akademi 
• Naturvårdsverket

Projektet

Viktiga aktörer att få inspel från: 
• SKR/Kommuner
• Skogsägarföretag/markägare
• Intresse- och ideella organisationer
• Sametinget
• Energimyndigheten
• HaV

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Förutom att bygga samverkan och kompetens inom länsstyrelserna var det också viktigt att få med Skogsstyrelsen i projektarbetet. De har god kunskap om det nationella arbetet inom området samt om de regionala skogsprogram som har eller ska tas fram och kan ge värdefull insyn i det arbetet. De har också ansvaret för miljömålet Levande skogar på regional nivå. De kan även ta del av projektresultatet och ha nytta av det. Att ha en akademisk koppling behövs för att få med den senaste kunskapen om vad som sker inom områdena och för att sprida korrekt fakta. Det förekommer olika och vinklade argument i den allmänna debatten för olika typer av åtgärder vilket gör det komplicerat att ha en balanserad helhetssyn. Naturvårdsverket är också en viktig aktör eftersom de bland annat följer upp arbetet med de nationella miljömålen och har många uppdrag som berör skogsbruk och annan markanvändning. 



Bakgrund
Projektet

Genomförande

1. Kartlägga nuvarande 
kunskap/behov

2. Sprida kunskapen –
engagera/involvera 

LEKS NT 
21/10-22/10

Tydlig 
problemformulering

Delta på 
nätverksträffarDialogmöten

Dialog och 
kunskapsträffar 

10/12, 28/1

3. Sammanställa och 
vidareutveckla

Vad kan vi göra på 
Länsstyrelserna?

Vem gör vad?

Hur kan vi lösa det?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Projektet har genomförts i tre steg och under tiden har även träffar, seminarium och workshops arrangerats för att sprida och få kunskap om ämnet. 



Kunskapsunderlag



Biologisk mångfald och klimatpåverkan
• Planetära gränserna – två av de högst prioriterade

• Stark koppling mellan områdena 

• Kraftfulla åtgärder krävs för att vända detta

• Klimatförändringar sker naturligt – men nu för snabbt

Ekosystemen hinner inte anpassa sig

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vår planet står inför en rad olika utmaningar skapade av mänsklig aktivitet. Två av de fyra största utmaningarna är enligt Stockholms universitet klimatförändringar och biologisk mångfald [2]. Det är också två områden som Naturvårdsverket anser bör prioriteras de närmsta åren i sin rapport ”Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019” [3]. Det behövs omedelbara och kraftfulla åtgärder för att snabbt vända den negativa utvecklingen när det gäller biologisk mångfald och klimat. Det är därför viktigt att de åtgärder som genomförs för att minska mänsklig negativ påverkan på klimatet och biologisk mångfald så lite som möjligt motverkar varandra. Åtgärder som skapar synergieffekter och gynnar båda områdena är de som bör prioriteras framgent. Naturliga förändringar sker i klimatet vilket ekosystemen hinner anpassa sig till eftersom det sker sakta. Det som sker nu går allt för fort och ekosystemen hinner inte anpassa sig till detta vilket stressar hela systemet. 



Biologisk mångfald och klimatpåverkan?
• Skogen – ett område med målkonflikter och synergier

• Viktigt att få med helhetsperspektiv i exempelvis:
• skogsprogram, 
• livsmedelsstrategi,
• energi- och klimatstrategi, 
• åtgärdsprogram för miljömålen, 
• Handlingsplan för klimatanpassning, 
• regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ett högaktuellt område där det finns både synergier och målkonflikter mellan klimat och biologisk mångfald är skogen. Det finns flera olika intressen och syn på hur skogen ska förvaltas. Även i andra landskapstyper är frågan om målkonflikter och synergier aktuella och ökande.  Under de senaste åren har det förts en diskussion om hur resurser från skogen bör nyttjas på bästa sätt. Främst för att minska vår negativa klimatpåverkan utan att påverka biologisk mångfald för mycket negativt. Idag finns det olika synsätt när det gäller hur skogen ska nyttjas som resurs kopplat till klimatfrågan och biologisk mångfald. Det är därför bra att de nationella och regionala planer och strategier som berör områdena så som exempelvis skogsprogram, livsmedelsstrategi, energi- och klimatstrategi, åtgärdsprogram för miljömålen, handlingsplan för klimatanpassning, regionala handlingsplaner för grön infrastruktur med fler har ett helhetsperspektiv och synliggör dessa olika synsätt och målkonflikter. Vidare bör de lyfta åtgärder som skapar synergier och nytta för både klimatet och den biologiska mångfalden. Många av dessa planer har tagits fram relativ nyligen och i några län pågår arbete med att ta fram nya planer och strategier som berör båda områdena. 



Biologisk mångfald och skogen



Biologisk mångfald och skogen
• 2 249 av 21 740 arter hotade i Sverige – Skogsbruk en del av 

anledningen.

• Miljömål för området nås ej enligt Naturvårdverkets utvärdering 2019

• Orsaker till hot mot biologisk mångfald i Sveriges skogar:
• Skogsbruk som skapar fragmenterade skogslandskap och förlust 

av livsmiljöer
• Likformig skogsvårdslagstiftning – trots varierande 

skogsfastigheter
• Otillräcklig hänsyn, tillsyn och uppföljning
• Olika ambitionsnivåer i de närliggande författningarna har skapat 

ett oförutsebart, motstridigt och svårtillämpat regelkomplex

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Enligt artdatabanken bedöms 1 miljon arter i världen hotas av utrotning på grund av utarmning av ändringar i livsmiljöer och påverkan från mänsklig aktivitet. I Sverige är 2 249 arter av 21 740 hotade främst på grund av skogsbruk och igenväxning [8]. I Sverige finns många skyddsvärda arter och livsmiljöer i våra skogar. För att värna dessa har Riksdagen antagit miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Enligt Naturvårdsverkets utvärderingar kommer dock varken detta eller andra riksdagsmål om naturskydd nås inom utsatt tid med dagens styrmedel [9]. I en rapport framtagen av Naturvårdsverket [10] så är ett skäl till den bristande måluppfyllelsen att den svenska skogsförvaltningen inte tillräckligt beaktar förutsättningarna i skogslandskapet.I en rapport framtagen av Naturvårdsverket [10] så är ett skäl till den bristande måluppfyllelsen att den svenska skogsförvaltningen inte tillräckligt beaktar förutsättningarna i skogslandskapet. I stället är förvaltningen fragmenterad genom att fokusera på de enskilda skogsfastigheterna och skogsbestånden. Kraven på naturhänsyn i skogslagstiftningen riktas till den enskilde skogsägaren och dennes åtgärder på fastigheten. Det gör också kraven i samband med certifiering av skog, även om det ska tas viss hänsyn till landskapets ekologi. Ett annat problem är att kraven i skogsvårdslagstiftningen i väsentlig utsträckning är likformiga, trots att förutsättningarna vid de olika skogsfastigheterna kan variera mycket. Kraven har också visat sig följas dåligt och resurserna för tillsyn och rådgivning har förmodligen varit underfinansierade [11] [12]. En grundbult i den svenska skogspolitiken är att skogsägare har en grundläggande frihet att förvalta sin skog under eget ansvar. Denna ordning gäller för skogsvårdsförfattningarna men utmanas idag av de mer strikta regler som gäller enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande författningar, främst artskyddsförordningen (2007:845). De olika ambitionsnivåerna i de närliggande författningarna har skapat ett oförutsebart, motstridigt och svårtillämpat regelkomplex [10]



Biologisk mångfald

• Grön infrastruktur – ett viktigt sätt att arbeta med biologisk mångfald

• Skapar förutsättningar för att artrika ekosystem genom ett 
nätverk av livsmiljöer av tillräckligt hög kvalitet 

• De regionala handlingsplaner för grön infrastruktur - information 
om var det finns värdefulla mark- och vattenområden samt 
tydliggöra naturens behov

• Gamla skogar – extra viktiga att skydda och restaurera

• Produktionsskogar – kan också bidra till biologisk mångfald om 
de förvaltas rätt

• Viktigt med landskapsperspektiv i arbetet med biologisk mångfald

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ett område att arbeta med när det gäller biologisk mångfald är grön infrastruktur. Det skapar förutsättningar för att artrika ekosystem genom ett nätverk av livsmiljöer av tillräckligt hög kvalitet och stor areal för djur och växter. Gemensamt för alla växt- och djurarter är att de behöver ha tillräcklig mängd livsmiljö av tillräckligt god kvalitet för att kunna leva, föröka sig och sprida sig i landskapet. Människans brukande av naturen är nödvändig och kan bidra till både ökning och minskning av den biologiska mångfalden. I de regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som länsstyrelserna tar fram finns information om var det finns värdefulla mark- och vattenområden. Syftet med dessa är att tydliggöra naturens behov, så att de som arbetar eller lever i landskapet kan göra val som gynnar arter och naturtyper. Gamla naturskogsliknande skogar som inte har kalavverkats har en lång kontinuitet utan avverkning. Sådana skogar utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen och har kvaliteter som tar lång tid att utveckla eller återskapa. Det behövs därför mer kunskap om var dessa skogar finns. Delar av dessa skogar kan behöva stärkas med restaureringsåtgärder, anpassat skogsbruk eller undantas från skogsbruk. Även produktionsskogar bidrar till den gröna infrastrukturen om naturvårdshänsyn tas Det bör finnas ett landskapsperspektiv för att öka den biologiska mångfalden i skogen. En landskapsplanering behöver inte innebära mer avsättningar än i dagens skogsbruk, men när sammankopplingen mellan naturmiljöer ökar blir naturvårdsnyttan större, och naturvårdsarbetet blir mer proaktivt. 



Klimatpåverkan och skogen



Klimatpåverkan och skogen
• Högre temperaturer kan gynna skogens tillväxt

• Kan även få negativa effekter – skogen behöver klimatanpassas

• Skogen har klimatnyttor

• Kolinlagring i växande träd samt i skogsmark

• Exakt hur mycket är svårt att beräkna – beror på många faktorer

• Enligt vissa studier är klimatnyttan störst om skogen står kvar, 
andra påstår att nyttan är större om skogen ersätter fossila 
produkter etc. medan andra menar att störst nytta om biomassan 
används och ersätter fossila bränslen

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att skogen påverkas av ett förändrat klimat råder det ingen tvekan om. Skogsbränder, skadeinsekter, rotröta, körskador är bara några exempel på hur skogen påverkas av negativt av ett ändrat klimat. Samtidigt kan ett ändrat klimat också ge positiva effekter på skogens tillväxt eftersom dess säsong förlängs [14]. En mindre del av den ökade tillväxten kan bero på koldioxidhaltens ökning i atmosfären och den globala uppvärmningen [15] [16] [17]. Samtidigt finns det forskning som tyder på att snabbare växande träd påverkas av ökad trädmortalitet, vilket i så fall kan ta udden av en del av en tillväxtökning. Detta skulle kunna hänga ihop med att trädens livscykel accelererar eller att trädens snabbare tillväxt tar resurser från deras motståndskraft mot störningar [18] [19]. Exakt hur stor påverkan blir på skogen på grund av ett förändrat klimat är svårt att avgöra idag. Det är därav viktigt att arbeta med klimatanpassning i skogen för att mildra de negativa effekterna av ett ändrat klimat [21].Enligt Markku Rummukainen [22] råder det ingen tvekan om att skogen, genom kolinlagring i marken, levande biomassa, och långlivade produkter, liksom genom biomassa för energi och substitution av fossilintensiva material ger klimatnyttor. Hur skogens klimatnyttor beskrivs, värderas och kvantifieras varierar dock. Det komplicerar både jämförelser mellan olika ansatser, och svar på frågan om vilka klimatnyttor skogen ska leverera. Olika beräkningar och beskrivningar hyser olika antaganden, olika val av systemgränser, olika tidshorisonter och olika förhållningssätt till det större sammanhanget när det gäller praktik och styrning.Skytt (2021) med flera har i en studie beräknat klimatnyttan i skogen på kort sikt (50 år) och konstaterar att den största nyttan uppstår om skogen står kvar enligt deras beräkningsmodeller [23]. Ökad avverkning utifrån nuvarande nivåer är kontraproduktivt för klimatnyttan på kort och lång sikt enligt studien. Andra menar att nyttan är störst om biomassa används för att ersätta fossila bränslen. 



Återvätning



Återvätning
• Skapar positiva effekter för klimatet och biologisk mångfald

Biologisk mångfald och återvätning

• Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – alltid positiv 
effekt

• Utformningen av våtmarken påverkar vilka arter som gynnas

• Tiden det tar att etablera en våtmark beror på dess status innan 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att återväta mark är ett sätt att öka den biologiska mångfalden i landskapet men det skapar också andra positiva effekter, exempelvis kolinbindning om det sker på torvmarkVåtmarker är artrika miljöer och de hyser ett stort antal växt- och djurarter som är i behov av såväl generell hänsyn som riktade åtgärder. Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Jönköping genomförde år 2016 en studie kring att skapa våtmarker och hur de utformas. De konstaterar att oavsett syftet eller utformningen av en våtmark så har de alltid en måttlig till hög positiv effekt på biologisk mångfald [26]. Ska man till exempel gynna groddjur ska våtmarken vara fri från fisk och får inte torka ut under sommaren. Ska man gynna vissa våtmarksfåglar är det relevant att våtmarken hålls fri från träd, som fungerar som utkiksposter för kråk- och rovfåglar. Generellt ger våtmarker med stora variationer i livsmiljöer också förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Grunda våtmarker med naturlig vattenståndsfluktuation bidrar till biologisk mångfald. Tiden det tar att etablera en god biologisk mångfald i en våtmark beror till stor del på dess status innan den restaurerades samt hur våtmarken utformas. För att hitta den bästa utformningen för biologisk mångfald behöver man vara flexibel och se på våtmarken i ett landskapsperspektiv [27].



Återvätning
Klimatpåverkan och återvätning

• Svenska organogena jordar – dränerad torvmark släpper ut lika mycket 
koldioxidekvivalenter som biltrafiken i Sverige

• Mest torvmark i skog

• Återvätning är ett sätt att minska utsläpp från torvmarker – dock inte alla

• Återvätning – också bra klimatanpassningsåtgärd, skydd mot bränder och torka

• Optimal återvätning – vattennivå några decimeter under markytan, endast 
mossor 

• Har betydelse om marken är näringsrik eller näringsfattig – näringsfattiga jordar 
avger inte lika mycket växthusgaser

• Regeringens mål: år 2045 skapa 100 000 hektar återvätad torvmark i skog och 
10 000 hektar organogen jordbruksmark

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att återväta mark är ett sätt att öka den biologiska mångfalden i landskapet men det skapar också andra positiva effekter, exempelvis kolinbindning om det sker på torvmark. Organogena jordar, det vill säga jordar med mycket organiskt material i sig, speciellt dikad torvmark släpper ut en stor andel koldioxid. Enligt Sveriges klimatrapportering år 2019 stod utsläppen från torvmark i skog för 7,4 miljoner ton och jordbruksmark 4,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Tillsammans motsvarar det utsläppen från personbilstrafiken i Sverige [1]. Sverige är ett av världens mest torvtäta länder då denna marktyp finns på cirka 15 procent av landytan. Den mest betydande användningen av denna torvmark är idag inom skogsbruket. En effekt av att dränera torvmark är att utsläppen av växthusgaser, så som koldioxid, metan och lustgas, från marken ökar genom att syre kommer ner i den och bakterier börjar bryta ner torven jämfört med när det är inte längre är fylld av vatten. Fast skogen binder viss andel kol så balanserar det inte mängden växthusgaser som avgår från en dränerad torvmark [7]. Det finns mätstudier som pekar på att magra, skogbeklädda och dränerade torvmarker i Finland exempelvis ofta har en neutral kolbalans i marken, vilket innebär att de inte förlorar kol som annars kan anses förväntat. Detta bör rimligtvis gälla även för många magra torvmarker i Norrland. Förutom att återvätning av torvmark har en positiv klimateffekt så är en annan positiv effekt att återvätningen också skapar naturliga barriärer mot skogsbränder. Istället för träd är mossor att föredra. Mossorna fungerar även som skydd för att marken ska torka ut under extra torra somrar. När det gäller vattennivån i marken så får den inte bli för hög eller för låg, helst ska den ligga några decimeter under markytan. Är den för hög finns det risk för metanutsläpp när organiskt material täcks av vatten [7]. Vidare är det också av vikt att avgöra om marken är näringsrik eller näringsfattig. Detta eftersom näringsfattiga torvmarker inte avger lika mycket växthusgaser jämfört med de näringsrika. Därav bör det näringsrika torvmarker prioriteras när det gäller återvätning. Regeringen har som mål att till år 2045 skapa 100 000 hektar återvätad torvmark i skog och 10 000 hektar organogen jordbruksmark. Idag har runt 4 promille av dränerad torvmark i landet återställts vilket motsvarar runt 5 000 hektar mark [7]. Det har även satsats statliga medel för att öka andelen våtmarker i landet där återvätning av dränerad torvmark är en del av det.



Uttag av skog



Uttag av skog
• Under 1990-talet har fokus ökat på biologisk mångfald

• Behovet av skogsråvara ökar

Biologisk mångfald och uttag av skog

• Biologisk mångfald missgynnas oftast av trakthyggesbruk, men kan i 
vissa fall gynnas

• Att lämna god hänsyn såsom kantzoner, högstubbar och död ved 
med mera kan mildra de negativa effekterna

• Brist på gammal skog

• Hyggesfritt – ett alternativ till trakthyggesbruk
• Plockar ut enstaka träd istället för att göra hyggen
• Liknar en naturlig skog
• Svårt att avgöra vad effekterna blir om all skog sköts enligt denna 

metod

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Under 1990-talet har fokus ökat på frågor om biologisk mångfald och skogsbruk, bland annat genom skogsvårdslagen som infördes 1994 som jämställer hög virkesproduktion med bevarad biologisk mångfald. Även certifieringar så som FSC bidrog till detta [30].Behovet av produkter från skogen fortsätter att öka, exempelvis genom byggnation i trä, som bränsle eller användning av kartong för att transportera produkter medan det minskar exempelvis för produktion av tidningar. Nya användningsområden för skogsråvara tas kontinuerligt fram genom forskning. Det finns ett stort intresse för produkter baserat på exempelvis cellulosafibrer [30]Vanligast i skogsbruket är trakthyggesbruk vilket har en påverkan på biologisk mångfald. Att optimera skogsbruket för att öka uttaget av biomassa, exempelvis genom att endast ha en typ av träd i en skog och röja all undervegetation i den ökar också de negativa effekterna på den biologiska mångfalden enligt Nordiska ministerrådets rapport från år 2021 [27]. Enligt denna så har många arter, både växter och djur, får svårt att överleva på trakthyggesavverkade områden eftersom deras hemmiljö bland annat blir för solig och för torr. Det finns dock arter som gynnas av torrare och soligare förutsättningar, exempelvis vissa gräs eller hallon. En del arter lyckas ta sig tillbaka i takt med att ny skog växer upp, men en ny avverkning när skogen väl är mogen gör att de återigen missgynnas. Det gäller t.ex. död ved som exempelvis många skalbaggar och mossor behöver för att överleva. Att lämna högstubbar och vissa träd kvar på ett kalhygge kan minska den negativa påverkan på den biologiska mångfalden [31].  En annan orsak till att trakthyggesbruket och dess kalhyggen påverkar den biologiska mångfalden negativt är att flera arter är beroende av gammal skog och de egenskaper som gamla skogar kan bidra med. Ett alternativ till trakthyggesbruket är hyggesfritt skogsbruk. SLU sammanställde år 2017 kunskapsläget kring hyggesfritt skogsbruk i en rapport. De konstaterar att det hyggesfria skogsbruket i många avseenden liknar en naturlig skog och att det därav innehåller en större mångfald av arter än ett traditionellt kalhyggesbruk. En intakt sammanhängande skog underlättar för arter att sprida sig och återkolonisera områden i skogen. Potentiellt negativa konsekvenser av hyggesfritt skogsbruk på biologisk mångfald innefattar sämre förutsättningar för markvegetationen och föryngring av pionjärträdslag av löv. Slutsatserna som man drar i rapporten är att en ökad användning av hyggesfria metoder är positivt för den biologiska mångfalden genom att det ökar mängden tillgängliga substrat. Detta förutsätter dock att hyggesfritt används på en förutsägbar andel av skogsarealen. Om all skogsmark skulle skötas utan hyggen skulle resultaten bli annorlunda eftersom både tidiga successionsarter och markvegetation skulle missgynnas. [32]. Även i hyggesfria metoder är miljöhänsynen viktig.



Uttag av skog
Biologisk mångfald och uttag av skog

• Skogar med naturliga störningar – bäst för biologisk mångfald

• Restaurering av brukade skogar – får positiva effekter 

• Andelen skyddad skog behöver öka för att nå miljömål ”Levande 
skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv” 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att bruka skog har en påverkan på biologisk mångfald men varierar som nämnt ovan beroende på vilka metoder som används. Konsensus inom forskningen är att gammal skog innehåller den mest intakta biologiska mångfalden av denna anledning är en av de mest accepterade och effektiva åtgärderna för biologisk mångfald att skydda den här typen av skogar. Även restaurering av och omställning av tidigare brukade skogar är en åtgärd som kan få mycket positiva effekter på den biologiska mångfalden [27]. För att nå miljömålen om Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv behöver den skyddade arealen skog öka.



Uttag av skog
Klimatpåverkan och uttag av skog

• Låta skogen stå eller ta ut råvara?

• Fossilfritt Sverige - Biostrategi
• Ett stort behov av bioråvara för att branscherna ska kunna bli 

klimatneutrala till 2045

• Bioråvara som är restprodukter från sågverk – del av 
lösningen

• Nyttja spill och restvärme istället för bioenergi – del av 
lösningen

• Substitution: bioråvara där kol är inbundet

• Komplext att beräkna nyttan – hur används produkterna?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Enligt Fossilfritt Sveriges färdplan för skogsnäringen [40] så bidrar skogsnäringen till klimatarbetet på tre övergripande sätt; genom substitution där biobaserade produkter ersätter fossilbaserade produkter eller produkter som orsakar stora fossila utsläpp när de tillverkas, genom kolbindning i biobaserade produkter och i skogen samt genom att minska den egna användningen av fossil energi. Kolinlagring kan bestå över tid i långlivade träprodukter. Därtill kan en så kallad ”substitutionsnytta” uppstå om biomassan ersätter material eller bränslen baserade på fossila råvaror med ett stort klimatavtryck, exempelvis cement eller stål.Substitutionsnyttan är komplex att beräkna eftersom den bland annat beror på vad som ersätts, hur den totala konsumtionen av råvaror, material och färdiga produkter utvecklas, vad som händer efter att den substituerade produkten använts klart, och eventuella fortsatta användningsområden av det som en gång har lagts in i produkten/kretsloppet. Många beräkningar av substitutionseffekten kritiseras också för att de inte hanterar problematiken kring tiden det tar för ny biomassa att leverera utsläppsneutralitet, förändringar i konsumtion, och hur klimatnyttan från substitution minskar när mindre fossilintensiva processer och produkter ersätter det som substitueras I Nordiska ministerrådets rapport ”Synergy in conservation of biodiversity and climate change mitigation Nordic peatlands and forests” [27] konstateras det att uttag av skog kan ha en positiv effekt på klimatet om det byter ut fossila produkter. Detta beror dock på hur produkterna används. Är det exempelvis till biobränsle eller engångsprodukter så kommer det bundna kolet från bioråvaran ut till atmosfären relativt snabbt och ger därmed en lägre klimatnytta. Används däremot bioråvaran till byggnader exempelvis eller andra mer långlivade produkter så fungerar de som en kolinlagring vilket ger än högre klimatnytta. 



Uttag av skog
Klimatpåverkan och uttag av skog

• Tidsaspekter avgör vad som är bäst – låta skogen stå eller ta ut 
råvara

World resource institute: Forests absorb twice as much carbon as they
emit per year

• Skogen som kolsänka: globalt 7.6 miljarder ton CO2 per år

• Gammal skog bör inte avverkas: många år av bundet CO2 som tar 
lång tid att binda i ny skog

• Ny skog planterad de senaste 19 åren representerar endast 5 % av 
kolsänkan för skog

• Skillnad med odlad skog som inte växt lika länge, inte lika mycket 
inbundet kol

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att avgöra vilket av dessa alternativ som är bäst är svårt men mycket beror på vilka tidsaspekter som man har [27]. Ser man på kort sikt, runt 10 år, så lutar forskningen åt att det är bättre att låta skogen stå kvar än att hugga ner den eftersom det kol som är bundet i den uttagna bioråvaran inte hinns tas upp av den nya skogen som växer upp under den tiden. Därav får uttaget en negativ påverkan på klimatet. Ser man under en längre period så hinner den nya skogen växa till sig mer och kan därigenom kompensera för kolet som var bundet i den uttagna skogen. Återigen så beror detta också på vad den uttagna bioråvaran används till.  Dessutom orsakar avverkning på kort sikt nettoutsläpp från både marken och avverkningsrester som lämnas i skogen [22]. Till och med gamla skogar kan fortsätta att utgöra en viss kolsänka under flera hundra år.World resource institute skriver de att skogar på jorden tar årligen upp 7,6 miljarder ton koldioxid och att ny planterad skog de senaste 19 åren endast står för 5 procent av detta [45]. Så även fast avskogning bidrar till ökade koldioxidutsläpp så konstaterar de att det på totalen binds in mer kol än vad det släpps ut årligen från skogar. Vidare ser de en skillnad i odlad skog och naturskogar då det är mindre kol bundet i den odlade skogen kontra den naturliga. De anser därav att det är en viktig åtgärd ur ett klimatperspektiv att skydda skogar som för att binda kol, speciellt de som är orörda sedan tidigare. Värt att notera med denna artikel är att den är skriven ur ett globalt perspektiv. 



Uttag av skog
Klimatpåverkan och uttag av skog

• Skogen – en del av kolets kretslopp

• Vid avverkning ökar utsläppet av växthusgaser från marken
• Påverkar markkolet i årtionden

• Mykorrhizan (del av kolcykeln) påverkas av avverkning – kan 
påverka utsläppen

• Åtta till tretton år för avverkad och återplanterad skog att återuppta 
utsläppt koldioxid

• Produktiva skogar blir snabbare kolsänkor – kortare omloppstider

• Att avväga om att ta ut skog eller ej är svår och flera värden bör 
vägas in – bör vara en balans mellan att låta skogen stå och uttag

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Under de senaste åren har en diskussion förts kring skogens påverkan på klimatet och hur man på bästa sätt nyttjar denna naturresurs för att reducera mänsklig klimatpåverkan. Mer specifikt så handlar denna om huruvida skogen ska stå kvar som kolförråd eller om vi ska bruka den mer för att ersätta fossila produkter för att minska klimatpåverkan från dem. Skogen är en del av kolets övergripande kretslopp där den växande skogen tar upp koldioxid genom fotosyntesen. Drygt hälften av det upptagna kolet återförs till atmosfären genom cellandning. Av resterande kol (så kallad nettoprimärproduktion) stannar en del i levande träd och en del (barr, grenar, rötter och hela träd) dör och bildar förna. Förnan bryts i sin tur ned varvid även kolet i förnan successivt återgår till atmosfären. Upptaget i ett skogsbestånd varierar över dess livstid, men den resulterande kolinlagringen kan kvarstå under en lång tid även efter att skogen har vuxit till sig bortom de idag vanliga avverkningsåldrarna.Vid avverkning ökar nettoutsläppen från marken, utöver de utsläpp som hänger ihop med hur den uttagna skogsråvaran kommer att användas. Klimatutsläpp sker kontinuerligt även från dränerade organogena jordar (torvmarker) som används för skogsbruk, motsvarande drygt en tredjedel av kolupptaget i skogliga mineraljordar. Klimatpåverkan från förändrad markanvändning har varierat över tid, men det finns olika möjliga åtgärder för att minska relaterade utsläpp och till och med möjliga åtgärder för negativa utsläpp. Markrelaterade åtgärder är också väsentliga i världens länders nationella klimatplaner som föranleds av Parisavtalet, även om det finns osäkerhet om hur effektiva dessa åtgärder kommer att vara. Avverkning kan också störa marken och leda till förluster av markkol och därmed leda till ökade klimatutsläpp. Skogsmarkens utsläpp kommer dels från dränerade torvmarker, som nämnt tidigare, som används för skogsbruk, dels från naturlig nedbrytning och vissa andra faktorer [22]. Avverkning har konstaterats påverka markkolet under flera årtionden inte minst nära markytan och speciellt när avverkningsrester tas till vara, men eventuellt också i djupare jordlager, för vilka studierna dock är betydligt färreAtt avverkning påverkar mikroklimatet i och med att trädens skuggande effekt uteblir gör vidare att en högre lokal temperatur också kan bidra till ökad nedbrytning. Den viktiga mykorrhizan som verkar i kolcykeln [37] och innehåller organiskt materialpåverkas också, men effekten ter sig än så länge som ganska osäker [38] [39].Linnéuniversitetet har forskat på hur lång tid det tar för skogar i mellersta och södra Sverige att binda in kol [46]. Enligt den forskningen så tar det mellan åtta till tretton år för att avverkad och återplanterad skog återigen ska ta upp mer koldioxid än vad den släpper ut beroende på var i Sverige det är. Vidare konstaterar de att mer produktiva skogar blir kolsänkor snabbare och har i regel även kortare omloppstider än mindre produktiva skogar och att kolbalansens återhämtning tar cirka 15 procent av omloppstiden, oavsett produktivitet.Frågan om vilken kombination av klimatnyttor man bör sikta på vad gäller förvaltningen av skog är debatterad och har flera dimensioner. Det är inte möjligt att samtidigt använda skogen både för maximal kolinlagring i mark och stående träd och för största möjliga utnyttjande av biomassa för substitution. Ingen av de två ytterligheterna skulle nödvändigtvis heller leverera den optimala klimatnyttan, utan frågan handlar snarare om vilken balans som ska eftersträvas mellan de två. Ett bra svar ska dessutom rimligen även ta hänsyn till andra samhällsnyttor förknippade med skogen, såsom virkesproduktion, biologisk mångfald och en rad sociala värden. 



Synergier och målkonflikter



Synergier och målkonflikter

• Ett första steg: vad är viktigast att använda skogsråvara till?
• Går det att effektivisera nyttjandet av energi och råvaror samt 

minska konsumtion?

• Vindkraft – kan vara negativt för biologisk mångfald men positivt för 
klimatet

• Kreotoper kan vara en lösning för att minska påverkan på 
biologisk mångfald

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ett första steg kan vara att analysera vad som är de viktigaste prioriteringarna i arbetet med biologisk mångfald och klimatet. Frågor som är viktiga att ställa för att hitta dessa prioriteringar är exempelvis enligt Torbjörn Skytt på Mittuniversitetet Östersund om vi kan effektivisera bort produkter eller minska vår konsumtion istället för att allt ska ersättas med råvaror från skogen. Idag är överkonsumtion ett stort problem som vi behöver hantera om vi ska nå satta klimat- och miljömål. Här behövs det prioriteras vad vi använder dessa råvaror till [6]. Genom detta är det högst troligt att skogsmark kommer behöver nyttjas för att bygga fler vindkraftverk vilket har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden samt för rennäringen i de områden där den bedrivs. En åtgärd som går att genomföra för att minska den negativa påverkan på den biologiska mångfalden är nyskapande naturvårdsåtgärder, att göra så kallade ”Kreotoper” där vindkraften etableras. En kreotop handlar om att konstruera en småskalig naturmiljö för att öka den biologiska mångfalden genom att fungera som boplats, skydd, födosöksplats eller uppehållsplats för flera arter. De kan även anläggas för att koppla samman olika naturmiljöer och på så sätt fungera som spridningskorridorer [49]. 



Synergier och målkonflikter
Slutsatser från IPCC/IPBES
• Markanvändning – centralt för biologisk mångfald och klimatet

• Krävs kraftfullare åtgärder och ökad kunskap

• Viktigt att hitta synergier mellan klimatåtgärder och naturvård - systemperspektiv
• Var och när kan vi få ”win-win”-situationer?

• Fokusera på åtgärder med korta och långa perspektiv parallelt

Rapporten: https://www.smhi.se/publikationer/klimatforandringar-och-biologisk-mangfald-slutsatser-fran-ipcc-och-ipbes-i-ett-svenskt-
perspektiv-1.163954

Presentation av rapporten: https://www.youtube.com/watch?v=dAt-rmXD8xA

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Något som lyfts i rapporten ”Klimatförändringar och biologisk mångfald - Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv” är att markanvändningen och vårt nyttjande av naturresursen har en central påverkan på både biologisk mångfald och klimatet [50]. Med den globala uppvärmningen försvinner eller krymper till exempel livsmiljöerna för flera arter, även i Sverige, medan andra arter kan få utökade utbredningsområden.De viktigaste åtgärderna för att hitta synergier mellan biologisk mångfald och klimatåtgärder är enligt rapporten att identifiera ekosystembaserade naturbaserade lösningar, öka kunskapen om frågorna och bryta ner den på regional och lokal nivå samt att ha ett systemperspektiv när man arbetar med frågorna [50]Just system- och landskapsperspektivet är något som lyfts återkommande i litteraturen när det gäller att både gynna biologisk mångfald och klimatet. Genom att utveckla och skapa acceptans för ett landskapsperspektiv när det gäller mark- och vattenanvändning skulle målkonflikter och synergier kunna identifieras och hanteras i en samordnad ansats. Det är fördelaktigt att åtgärder som fokuserar på det korta och det långa perspektivet diskuteras parallellt, eftersom det som görs (eller inte görs) på kort sikt både vad gäller klimat och biologisk mångfald är avgörande för behovet av och möjligheterna till att bygga på med fler åtgärder längre fram i tiden.

https://www.smhi.se/publikationer/klimatforandringar-och-biologisk-mangfald-slutsatser-fran-ipcc-och-ipbes-i-ett-svenskt-perspektiv-1.163954
https://www.youtube.com/watch?v=dAt-rmXD8xA


Synergier och målkonflikter
Synergy in conservation of biodiversity and climate change mitigation in Nordic
peatlands and forests. Eight case studies.

Policy rekommendationer för att hitta synergier:
1. Återställa natur – ett sätt att möta mål och gynna biodiversitet samt klimatet genom 

naturbaserade lösningar
2. Stoppa dränering av våtmarker
3. Återvät våtmarker (speciellt torvmarker)
4. Skydda gammal skog
5. Återställ skog så att den kan utvecklas att bli gammal skog
6. Kompletterande åtgärd: bevarandeinsatser i produktionsskog 
7. Bättre dokumentation av utsläpp från och biodiversitet i skogar – mer informerade 

beslut
8. Bättre översiktlig planering av landskapet för att hitta övergripande synergier
9. Stärkt nationella mekanismer för att kunna ge råd och stöd samt kommunicera 

forskning till beslutsfattare och i den allmänna debatten
10. Tvärsektoriell policies som kan facilitera en bredare och kostnadseffektivare 

naturbaserade lösningar 

Tillgänglig här: https://www.norden.org/en/publication/synergy-conservation-biodiversity-and-climate-change-
mitigation

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I det Nordiska ministerrådets rapport som fokuserar på synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan anger de några policyförslag som de anser bör prioriteras i vidare arbete med frågorna [27]. 

https://www.norden.org/en/publication/synergy-conservation-biodiversity-and-climate-change-mitigation


Slutsatser och resultat



Slutsatser och resultat – Länsstyrelsens vidare arbete

• Problemformulering: ”Helhetssynen mellan biologisk mångfald och 
klimatpåverkan saknas till viss del idag och målkonflikter uppstår och 
synergier nyttjas inte”.

Intern samverkan

• Varför saknas helhetssyn:
• Komplext och inte så enkelt att jobba tvärsektoriellt 
• Inget uppdrag att titta på helheten
• Ettåriga budgetar gynnar inte långsiktiga samarbeten
• Motstående uppdrag, ex. tillståndsgivning/främjande uppdrag, 

förnybar energi/miljömål
• Saknas tydlig styrning och lagstiftning

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I denna del delges de slutsatser och resultat som har kommit fram genom projektet. En övergripande problemformulering togs fram i början av projektet vilket har varit utgångspunkten för vidare arbete under det. Denna är: ”Helhetssynen mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan saknas till viss del idag och målkonflikter uppstår och synergier nyttjas inte”.Problemen för att kunna arbeta med synergier och målkonflikter mellan de två områdena har identifierats i workshops genomförda under projektet. På frågan om varför det saknas en helhetssyn i det interna arbetet. För att sammanfatta dessa punkter så innebär Länsstyrelsens breda uppdrag med många olika ansvarsområden en utmaning när det gäller intern samverkan. Ändringar i politisk ledning på nationell nivå, lagstiftning och ettåriga budgetar är också något som gör det svårare att skapa en bättre helhetssyn mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan. 



Slutsatser och resultat
Intern samverkan

• Var uppstår målkonflikter?
• Olika konflikterande stöd
• Klimatfrågan vägs inte in i alla uppdrag
• Ex. mellan kulturmiljö och klimat

• Varför uppstår målkonflikter
• Brist på kunskap
• Liten eller inge påverkan på uppdrag/bidrag etc. 

• Hur kan det bli bättre?
• Tydligare funktion som ser till att helhetssyn finns
• Tvärsektoriell grupp
• Arrangera kunskapshöjande seminarium exempelvis inom ramen 

för regional skogsprogrammen
• Grön infrastruktur kan ge bra underlag

• Nästa steg: utreda mer konkreta arbetssätt

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
När det gäller frågan om var det uppstår målkonflikter inom de två områdena så har följande identifierats under projektet. Stöd som exempelvis Klimatklivet främjar bioenergi vilket också ökar uttag ur skogen. Det kan vara positivt för klimatet men kan även få negativa effekter på biologisk mångfald. Om skogsråvaran används som förnybar energi så uppstår också målkonflikter mellan miljömål och andra mål.Ett annat problem som har identifierats är att klimatfrågan generellt vägs in dåligt i länsstyrelsernas övriga uppdrag. Även mellan kulturmiljö och mål om att begränsa klimatpåverkan kan det uppstå målkonflikter, exempelvis vid etablering av vindkraft och den påverkan som det har på landskapsbilden och närliggande kulturmiljöer. Dessa problem uppstår generellt antingen på grund av brist på kunskap eller i tid och resurser för att kunna samverka kring frågorna. Några av problemen kan vara svårare att direkt påverka inom den egna organisationen eftersom de är beroende av nationell styrning, exempelvis Klimatklivet.  För att få en bättre helhetssyn i arbetet och skapa en tvärsektoriell samverkan i frågorna så är ett förslag att utse en funktion som är ansvarig för att hålla i ”helheten” när det gäller biologisk mångfald och klimatpåverkan samt definiera syfte och målbild för samverkan. Låt klimat-, miljömåls- eller grön infrastrukturfunktioner hålla samman frågorna och ge ett tydligare uppdrag och resurser för att de ska ha en helhetssyn. En del i detta uppdrag skulle vara att arbeta för att frågorna lyfts in i verksamhetsplanering  hos de enheter/funktioner där det är relevant. Ett vidare steg är att knyta ihop olika strategier som skogsstrategin, grön infrastruktur, miljömål, klimat, våtmarksuppdraget och klimatanpassning. En möjlighet är att starta en ny, eller lyfta in frågorna i en befintlig tvärsektoriell grupp för att få en enhetlig intern samsyn som sedan kan kommuniceras externt. Exempel på enheter/funktioner att bjuda in till en sådan grupp är: landsbygd, naturvård, energi- och klimat, grön infrastruktur, miljömål, klimatanpassning och Agenda 2030. En sådan grupp skulle exempelvis kunna genomföra åtgärder som interna kunskapshöjande aktiviteter i form av frukostworkshops och samrådsforum.Vidare även kunskapshöjande seminarier till exempel gällande vindkraftens påverkan på biologisk mångfald kontra klimatnytta. Där kan man även koppla in rennäringen i de län där det är relevant. Kunskapshöjande seminarier om uttaget av bioråvara från skogen och dess påverkan på biologisk mångfald och klimatpåverkan är också ett bra tema att börja med. Exempel på relevanta föreläsare för kunskapshöjande tillfällen finns nedan under ”Extern samverkan”. Arbetet inom grön infrastruktur med värdetrakter och landskapsanalyser kan ge underlag som behövs för att prioritera var i landskapet det finns goda möjligheter för synergier och var det behövs insatser för att hantera målkonflikter. Med kartläggning av de ekosystemtjänster som skogen producerar kan vi ge samhället bättre underlag för prioriteringar och förståelse för vilka möjligheter till synergier som finns. Nästa steg är förslagsvis att utreda hur länsstyrelserna kan arbeta med de två områdena och ge konkreta förslag på detta utifrån de regeringsuppdrag som myndigheten har. 



Slutsatser och resultat
Extern samverkan

• Var uppstår målkonflikter?
• Frågan om uttag av bioråvara kontra klimatpåverkan komplicerar 

arbetet utåt
• Vindkraft, markanvändning och elnätsutbyggnad av olika slag 

kontra biologisk mångfald
• Rennäring och samebyar kontra vindkraft och uttag av 

skogsråvara

• Varför uppstår målkonflikter
• Samverkan mellan olika myndigheter behöver förbättras
• Komplexa samband gör även samverkan mer utmanande
• Brist på kunskap om frågorna 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
När det gäller frågan om var det uppstår målkonflikter inom de två områdena så har följande punkter identifierats. För att få en bättre bild av hur länsstyrelserna kan arbeta så identifierades först vilka problem som finns gällande att få en bättre extern samverkan i frågorna. Sammanfattningsvis så är ökad samverkan med externa aktörer en utmaning att hantera. Länsstyrelsens breda uppdrag gör inte bara intern samverkan komplex utan påverkar även det externa arbetet kopplat till biologisk mångfald och klimatpåverkan. En fördel med uppdrag som är tvärsektoriella och samordnande är dock att länsstyrelserna har potential att nå ut och påverka väldigt många olika aktörer. Vindkraftens påverkan på biologisk mångfald är en fråga som bör diskuteras vidare. Kunskapen inom myndigheter kan generellt förbättras gällande hur biologisk mångfald och klimatpåverkan hänger samman och hur exempelvis skogsägare kan arbeta med frågorna. 



Slutsatser och resultat
Extern samverkan

• Hur kan det bli bättre?
• Driva frågorna på nationell nivå med:

• Skogsstyrelsen
• Naturvårdsverket
• Sametinget
• Naturskyddsföreningen 
• Skogsägarorganisationer/företag (ex. LRF eller Södra). 
• Elnätsbolag
• Trafikverket
• Kommuner
• Regioner
• Akademin
• Företag som använder råvaror från skogen 

(Pappersmassaindustrin, möbelföretag, 
förpackningsindustrin m.fl.)

• Miljömålsrådet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Följande del innehåller förslag på hur man som Länsstyrelse kan arbeta vidare med frågorna utanför den egna organisationen. Dessa är generella och det kan så klart variera mellan olika länsstyrelser i vilken grad de går att implementera. Mycket av det utåtriktade arbetet kräver också en bra intern samordning. Av den anledningen bör den första prioriteringen vara att koordinera sig internt innan man arbetar mer med de externa delarna. Både på nationell och regional nivå behöver samverkan kring frågorna utvecklas mer. På den nationella nivån kan exempelvis LEKS och RUS driva arbetet och utveckla frågorna med exempelvis:Detta kan genomföras genom att arrangera gemensamma nationella träffar på ämnet eller att diskutera frågorna med dessa för att underlätta arbetet på regional nivå. På regional nivå är det också viktigt att ha en god dialog med aktörer. I dialog med skogsbranschen gällande uttag av bioråvara och koppling till biologisk mångfald/klimatpåverkan är det viktigt att få med tidsaspekten som är nämnt i ovanstående kunskapsunderlag. Även dialog med elnätsägare är bra att ha för att bygga upp kunskap och samverkan med dem. Diskutera och påbörja åtgärder för en omställning av skogsbruket till att leverera mer långlivade produkter som ersätter fossila källor och öka kolinlagringen i skogen. Detta för att hitta andra inkomstkällor för de som nu är beroende av trakthyggesbruket. Frågan om hur vi kommer åt den grundläggande drivkraften med för hög konsumtionsnivå och resursintensitet är också viktig att hantera. 



Slutsatser och resultat
Extern samverkan

• Hur kan det bli bättre?
• Bjud in aktörer till energi- och klimatråd eller liknande, ex:

• Skogsstyrelsen regionalt/lokalt
• LRF och andra intresseorganisationer för skogsägare 
• Skogsbolag
• Naturskyddsförening 
• Elnätsbolag
• Svenska samernas riksförbund (i de län där renskötsel 

bedrivs)
• Kommuner
• Regioner
• Akademin
• Företag som använder råvaror från skogen 

(pappersmassaindustrin, möbelföretag, 
förpackningsindustrin med fler)

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Om det finns ett energi- och klimatråd eller liknande i länet så kan det vara bra att bjuda in regionala aktörer så som: Detta för att få en bättre dialog med dem. Om det inte finns en sådan gruppering så kan ett första steg vara att kalla till ett seminarium/workshop med dessa aktörer för att dels öka kunskapen kring frågorna men också diskutera vilka behov dessa har och hur länsstyrelsen bäst kan stötta i arbetet kring frågornaFlera länsstyrelser har etablerat samrådsgrupper kring naturvårdsfrågor som också kan användas för att starta dialogen. Där dessa forum finns parallellt kan det vara en fördel att sammanföra dessa aktörer till ett gemensamt forum för att hitta nya lösningar på att få till synergier och lösa målkonflikterna som finns lokalt, regionalt eller nationellt.På nationell nivå kan det vara att tydligare peka på vilka områden som ska prioriteras och på regional nivå behövs en ökad kunskap om vilka målkonflikter som finns samt tydlighet från myndigheter i vad man prioriterar 



Slutsatser och resultat
Extern samverkan

• Hur kan det bli bättre?
• Nyttja samrådsgrupper

• Öka kunskapen hos aktörer

• Prioritet att finna lösningar för hållbar omställning av skogsbruket

• Höj kunskapen internt för att kunna kommunicera externt 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Flera länsstyrelser har etablerat samrådsgrupper kring naturvårdsfrågor som också kan användas för att starta dialogen. Där dessa forum finns parallellt kan det vara en fördel att sammanföra dessa aktörer till ett gemensamt forum för att hitta nya lösningar på att få till synergier och lösa målkonflikterna som finns lokalt, regionalt eller nationellt.På nationell nivå kan det vara att tydligare peka på vilka områden som ska prioriteras och på regional nivå behövs en ökad kunskap om vilka målkonflikter som finns samt tydlighet från myndigheter i vad man prioriterar Prioritet bör läggas på att finna lösningar kring omställning av skogsbruket, konsumtionsnivån och få till åtgärder för att nyttja de synergier som finns, samt vilket kunskapsunderlag som krävs för att göra bra avvägningar mellan olika samhällsnyttor.Att höja kunskapen internt kring frågorna är också en bra åtgärd för att kunna ge råd och stöd till exempelvis skogs- och markägare så att de genomför åtgärder som både gynnar biologisk mångfald och klimatpåverkan. 



Sammanfattning och vidare arbete



Sammanfattning och vidare arbete

• Fortsatt öka kunskapen i frågorna

• Driva projekt med fokus på tre områden:
• Uppdraget på länsstyrelserna
• Kunskap
• Samverkan externt

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Projektet har påvisat ett behov att driva frågorna vidare inom länsstyrelserna för att fortsatt utveckla kunskapen och arbetet med frågorna.En projektidé är att i ett fortsättningsprojekt utgå från de tre problemområden; uppdraget på länsstyrelsen, kunskap samt samverkan externt. Arbetet inom dessa områden skulle kunna drivas vidare genom följande förslag:Uppdraget på länsstyrelserna: Arrangera en interaktiv kurs med flera träffar där tre utvalda länsstyrelser deltar för att genom förändringsledningsteori utveckla de processer som man har för att samverka mellan områdena. Syftet med detta är att deltagande länsstyrelser kan förbättra sin interna dialog och hitta arbetssätt för att hitta synergier och en fungerade arbetsstruktur för att få in frågorna i de olika verksamheterna. Tjänstepersoner för energi och klimat, natur, miljömål, plan inklusive underliggande områden och funktioner bör delta från respektive område. Kunskap: Efter kurserna sprids de metoder för ökad samverkan och helhetssyn och erfarenheter som har kommit fram till andra länsstyrelser. Det görs genom planerade träffar exempelvis LEKS nätverksträff och RUS årliga Nobelmöte. Kombinerat med detta tas även föreläsare in för att delge den senaste forskningen och kunskapen inom området. Exempel på områden att höja kunskapen om är l vindkraft till havs, och de utmaningar som finns kopplat till det. Samverkan externt: Dialogmöten med andra myndigheter för att diskutera hur samverkan inom frågorna kan förbättras. Ett liknande upplägg som har genomförts för de tre länsstyrelserna körs på träffen men i mer koncentrerad form då detta endast är ett tillfälle. Detta för att tillsammans komma fram till hur vi kan förbättra vår samverkan. Syftet med denna träff är att delge hur länsstyrelserna arbetar med frågorna och erfarenheter från det.



Förslag till diskussionsfrågor för intern dialog



Förslag till diskussionsfrågor för intern dialog

• Hur samverkar ni kring biologisk mångfald och klimatpåverkan idag internt/externt?
• I det externa arbetet var behöver ni verka för att komma vidare i arbetet, på 

lokal, regional, nationell eller internationell nivå?

• Vilka forum deltar ni i och är det några ni saknar för att kunna arbeta med 
områdena och få en bättre helheltssyn? 

• Är det några aktörer som ni saknar?

• Hur använder ni dessa forum och aktörer idag och hur skulle ni kunna utveckla 
arbetet mot dem?

• Hur fångar ni upp näringslivet i frågorna?

• Vad behöver ni prioritera för att komma vidare med en förbättrad samverkan kring 
områdena?



Kontaktuppgifter projektledning

Projektledare: Joakim Svensson, energi- och klimatstrateg
E-post: Joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2235465

Projektstöd: Martin Sjödahl
E-post: martin.sjodahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 91
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