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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Fokus för denna uppsats ligger i möjligheten för skog och mark att användas som 

verktyg i klimatarbetet. Syftet är att analysera funktionen av kol bundet via skogsprojekt 

inom handelssystem för koldioxid, samt kalkylera kostnaden att binda ett ton kol i 

svensk skogsmark. Ökad efterfrågan på skogsresurser ur produktion och miljöaspekt 

kräver åtgärder som ökar virkesvolymen i skogen. Nya möjligheter att reducera 

koldioxid i atmosfären har gjort kolsänkor till en viktig del i internationella 

Kyotoprotokollet. Uppsatsen diskuterar möjligheter och hinder för koldioxidkrediter 

skapade inom skogsbruk att inkluderas i ekonomiskt effektiva handelssystem såsom EU 

ETS, vilket kan bli aktuellt inom en snar framtid. Resultaten visar att kostnaderna för att 

binda ett ton koldioxid via intensivgödsling av Sveriges granskog ligger mellan 13,4-

20,6 kronor och vid traditionellt skogsbruk hamnar kostnaderna kring 14,3-17,6 kr 

beroende på diskonteringsränta. Enligt slutsatserna skulle kolbindande projekt i skog 

kunna vara ett kostnadseffektivt alternativ till att reducera växthusgaser i atmosfären. 

  



ABSTRACT 

 

 

 

 

The possibility of forestry to reduce the environmental effects is the focus of this essay. 

The purpose is to analyze the possibilities and difficulties of including carbon 

sequestration projects from forestry in carbon trading systems. Further a calculation of 

the cost of sequestering one tonne of carbon in Swedish forests is conducted. Increased 

demand for wood in production and as a substitution for fossil fuels requires measures 

within forestry that increase the growth and biomass. Increasing pressure to reduce 

greenhouse gases in the atmosphere has led to the inclusion of carbon sinks in the Kyoto 

protocol. Main conclusions show that the cost of sequestering one tonne of carbon 

dioxide through fertilization of Norway spruce in Sweden range between 13,4-20,6 

SEK, for traditional forestry the cost range between 14,3-17,6 SEK depending on the 

discount rate. The results show that carbon sinks possibly could serve as a cost-effective 

tool to reduce greenhouse gases in the atmosphere.
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1 INTRODUKTION 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Skog är en förnybar resurs med många användningsområden. En ökad efterfrågan på de 

produkter och tjänster som skogen erbjuder är i framtiden sannolik. Ur miljöaspekt skall 

skogsråvara bland annat substituera fossila bränslen och skog skall agera verktyg i 

klimatprojekt (Larsson m.fl., 2009). För att kunna möta en ökande efterfrågan kommer 

utbudshöjande åtgärder krävas såsom intensivodling och nyplantering, för att undvika 

alltför kraftiga prisökningar.  

Sverige har goda förutsättningar att öka produktiviteten av produkter och tjänster inom 

skogsbruket (Larsson m.fl., 2009). Målkonflikter kan uppstå kring hur vi på bästa sätt 

hushåller med skogsresurserna då Sveriges skogspolitik jämställer målen för produktion 

och miljö (Regeringen proposition 2007/08:108). Skogen har också ett värde som hem 

åt växt- och djurliv och ett brukar- och existensvärde för oss människor och framförallt 

krävs skogsråvara i produktion. Samtliga användningsområden, både ur miljö- och 

produktionsaspekt, påverkar marknaden för skogsråvara (Lundmark och Söderholm, 

2004). Konkurrensen om skogen leder till frågeställningar kring vilken användning som 

är samhällsekonomiskt optimal utifrån effekterna av en ökad efterfrågan samt uttag och 

utnyttjande av skogen som förnybar resurs.  

Skog anses ha en viktig roll i klimatarbetet, eftersom den naturligt binder kol vilket 

reducerar koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Även skogsskötsel är ett viktigt steg i 

processen för att reducera koldioxidutsläppen då denna kan påverka mängden koldioxid 

som binds (Larsson m.fl., 2009). Kolbindning sker genom växande träd och gröna 

växters fotosyntes, vilket bildar kolsänkor då mängden bunden koldioxid överstiger den 

utsläppta mängden. En kolsänka är alltså naturens nettoupptag och förvaring av 

koldioxid och kan förutom skog och mark även bildas av hav och sjöar. En växande 
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skog och ökade investeringar i skogsbruket har den största förmågan att binda kol i 

relation till en skog som slutat växa och som inte brukas, vilken istället avger kol när 

den förmultnar. För att nettoeffekten av bundet kol i skog skall bevaras krävs en större 

andel växande skog och ett ökat virkesförråd. Bundet kol i skog och mark påverkas 

negativt av yttre faktorer. Exempelvis förändras kolbalansen i skogen när den avverkas, 

markbereds eller utsätts för annan yttre påverkan (storm och bränder) (Eklund, 2009). 

Utifrån potentialen att binda koldioxid via skogsbruk har kolsänkor introducerats i det 

globala miljöarbetet mot växthuseffekten. 

Sverige bokför sin kolbalans i skog och mark och figur 1 illustrerar hur sektorer från 

markanvändning i Sverige påverkar nettoupptaget av koldioxid genom förändring i 

kolbalansen. Till Sveriges nettosänka 2010 beräknades 38 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter.
 1

 Skogsmark binder mest kol av samtliga sektorer. 

 

Figur 1 Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändningssektorn 

(LULUCF) 1990-2010 

Källa: Naturvårdsverket (2012). 

Det är dock bara en liten del av den totala nettosänkan som Sverige får tillgodoräkna sig 

vid beräkning av landets totala påverkan på miljön när det kommer till de globala 

                                                 

1
 Mängden växthusgas förklarat i mängd koldioxid som skapar samma miljöeffekt (Naturvårdsverket, 

2012d). 
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klimatavtalen.
2
 Kyotoprotokollet är ett internationellt miljöåtagande där bidrag från 

kolsänkor inkluderats och där de har en roll att spela för framtida utsläppsmål. För att 

möjliggöra projekt med koldioxidbindande åtgärder krävs att nettoinbindningen av 

koldioxid kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (Konjunkturinstitutet, 2012).  

För att optimera användningen av skogen som miljöverktyg ur ett samhällsperspektiv är 

det också viktigt att lämpliga åtgärder för skogsbruket inkluderas i ekonomiskt effektiva 

handelssystem, exempelvis ett handelssystem med koldioxidkrediter. För att skapa ett 

handelssystem med koldioxidkrediter, där en kredit betyder ett ton inbundet kol, krävs 

utvärdering av de faktorer som spelar in på en sådan marknad. En aktör som köper en 

koldioxidkredit erhåller rätten att släppa ut ett ton koldioxid eftersom detta blivit 

kompenserat för i form av ett ton bundet kol i ett skogsprojekt (Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket, 2012). 

Sveriges skogsbestånd är en konkurrensfördel gentemot andra länder och ekonomiskt en 

viktig faktor. Kan skogen och skogsbruket integreras i klimatarbetet, och till vilken 

kostnad? Vilka problem och möjligheter är förknippade med kolbindande projekt inom 

skog och mark? Dessa frågeställningar är viktiga att analysera. Under lämpliga 

förutsättningar kan skogen utgöra en tillgång för Sveriges klimatarbete 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva hinder och möjligheter med 

koldioxidkrediter från skogsbruksprojekt, samt att uppskatta värdet av skogen som 

kolsänka genom att beräkna kostnaden för att binda ett ton kol via intensivåtgärder i 

Sverige. 

1.3 Metod 

För att analysera de möjligheter och hinder som finns vid inkludering av kolbindande 

skogsbruksprojekt i handelssystem och miljömål presenteras och utvärderas tidigare 

forskning och befintliga ekonomiska teorier. Tillämpad metod bygger på Moulton och 

Richards (1990) studie som uppskattar kostnaden att binda kol vid plantering och 

skogsskötsel. För att applicera beräkningarna på Sverige och dess potential att binda kol 

i skog genomförs beräkningen utifrån olika skogsbruksscenarion, med och utan 

intensivåtgärd. Den intensivåtgärd som valts ut är behovsanpassad gödsling (BAG) då 

                                                 

2
 3.5 procent av Sveriges utsläpp år 1990 (Konjunkturinstitutet, (2012). 
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den bedöms som en av de mest effektiva åtgärderna för att öka virkesvolymen och 

biomassan i skogen (Skogsstyrelsen, 2013). Befintliga och lämpade arealer för denna 

åtgärd baseras på studier inom forskning för möjligeter till intensivodling av skog 

(MINT – utredningen, SLU) på uppdrag av Regeringen (Larsson m.fl., 2009).
 3

   

Data kring BAG:s potentiella effekter på tillväxt samt lämpliga skogsbruksaktiviteter är 

baserade på studier kring intensivodling av gran utförda av temaforskningsprogrammet 

Fiberskog (Bergh, 2004) samt Skogsstyrelsens årliga skogliga konsekvensrapport 

(Skogsstyrelsen, 2008). För att utskilja den additionella effekten på kolbindning vid 

intensivgödsling används ett referensscenario som innebär en traditionell skötsel av 

granskog. För att uppskatta kostnaderna i ett bestånd kommer ett ”bottom-up synsätt att 

användas och medelförrådssmetoden används för att beräkna kostnaden att binda ett ton 

kol. Medelförrådssmetoden nuvärdesberäknar framtida kostnader inom skogsskötseln 

och antar ett årligt medelvärde för kolflödet i skogen under projektet (Richards, 2004). 

Förutom att beräkna kostnaden per bundet ton kol genomförs en känslighetsanalys. 

1.4 Avgränsningar 

Identifiering av koldioxidbindande projekt utgår ifrån Sveriges möjligheter och hinder. 

Vid kostnadsberäkning används forskningen kring möjligheter till intensivodling av 

skog (MINT- utredningen, SLU), vilken endast utreder potentiell produktionsökning i 

det fall 15 procent av Sveriges produktiva skogsmark tas i bruk med hjälp av 

intensifierade skötselåtgärder. I dagsläget finns det restriktioner kring utförandet av 

behovsanpassad gödsling och övriga intensivåtgärder på grund av bristande kunskap 

kring effekten av dessa på kringliggande natur samt risken för kväveläckage (Larsson, 

m.fl., 2009). Beräkningarna är baserade på ett antagande att en typ av specifika 

markegenskaper och potentiell medeltillväxt, vilket troligtvis är mer varierande vid 

intensivåtgärder på större arealer. 

Modellen som ligger till grund för de kostnadsberäkningarna bygger på vissa 

avgränsningar. Beräkningarna kommer inte att vara uppdelade i region och marktyp 

utan tillämpas på nationellt plan. Därför är beräkningarna inte justerade för olika 

ståndortsindex, utan det antas att gödsling sker på likvärdiga markegenskaper 

                                                 

3
 Lämpliga arealer klassas utefter arealer med låga markvärden 
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motsvarande ett ståndortsindex G24.
4
 Att 15 procent av den produktiva skogsmarken i 

Sverige är lämplig för intensivåtgärder är ett antagande som tidigare forskning bygger 

på. Slutresultaten av kolbalansen efter avverkning är inte med i kostnadsanalysen. I 

dagsläget föreligger restriktioner kring behovsanpassad gödsling och resultaten skall 

tolkas som ett potentiellt utfall då intensivåtgärder genomförs. 

I denna rapport är behovsanpassad gödsling den intensivåtgärd som kommer att 

utvärderas för lämpliga bestånd av befintlig granungskog i Sverige. Resultaten av BAG 

blir ett bestånd med kortare rotationstid och en accelererad fotosyntes vilket ökar 

biomassan i beståndet (Skogsstyrelsen, 2013).  

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till de policys som påverkar Sveriges 

klimatarbete, de miljömål Sverige åtagit sig, några existerande målkonflikter samt 

vikten av skogsbruk i dessa i kapitel två. Därefter, i kapitel tre, ges en introduktion till 

Sveriges skogsbruk i sin helhet och som kolsänka samt till områden där skogsråvara 

efterfrågas. Kapitlet avslutas med en presentation av vad intensivåtgärder inom 

skogsbruket innebär med fokus på behovsanpassad gödsling. Kapitel fyra beskriver kol 

bundet i skog utifrån ett teoretiskt perspektiv där den betraktas som en kollektiv vara. 

Kapitlet ger också exempel ur ett nationalekonomiskt perspektiv för hur ett 

handelssystem med utsläppsrätter fungerar.  Problemdiskussionen, med start i kapitel 

fem, kartlägger de faktorer som påverkar en marknad för koldioxidkrediter med hjälp av 

tidigare forskning. Kapitel sex analyserar teorin kring tidigare kvantifieringar av skogen 

som kolsänka. Kapitel sju presenterar den valda metoden för att besvara resultatet av 

kostnaden att använda skogen som kolsänka i Sverige. Modellen och data för att 

beräkna kostnaden att binda ett ton kol i Sverige presenteras och kostnadsfaktorer 

relevanta för landet väljs ut.  I kapitel åtta redogörs för resultaten i olika scenarion och 

även en känslighetsanalys genomförs. Avslutande kapitel sammanfattar uppsatsen och 

ger förslag på vidare forskning. 

  

                                                 

4
 G24 innebär markegenskaper där gran uppnår en övre höjd om 24 meter på 100 år (Skogsstyrelsen, 

2012). 
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2 ÖVERGRIPANDE POLICY OCH RAMVERK 

 

 

 

 

2.1 Sveriges miljömål nationellt och internationellt 

Förenta nationernas klimatkonvention är grunden till det internationella miljöarbetet 

med strävan att reducera människans negativa inverkan på miljön. Detta genom ett 

aktivt arbete för att motverka klimatförändring. Kyotoprotokollet är ett resultat av detta 

arbete och är ett bindande åtagande under klimatkonventionen (Naturvårdsverket, 

2012e). Genom EU har Sverige godkänt Kyotoprotokollet. I detta kapitel presenteras 

och diskuteras bakgrunden till de miljöåtaganden som Sverige arbetar för, hur dessa 

följs och är strukturerade. En djupare beskrivning ges av tidigare där kolsänkor 

inkluderats som ett viktigt miljöverktyg. Europas utsläppshandelssystem beskrivs och 

även hur skogsprojekt är uppbyggda inom dessa. Slutligen ges en omvärldsanalys av 

pågående och genomförda koldioxidprojekt via skog. Kapitlet innehåller: 

 Grundläggande åtaganden 

 Sveriges skogspolitik 

 Politiska målkonflikter 

 Kyotoprotokollet 

 EU ETS 

 Omvärldsanalys 

2.2 Grundläggande åtaganden 

EU har miljömål som verkar tillsammans med de internationella och nationella 

åtagandena. De viktigaste EU målen är riktade mot en reducering av växthusgaser och 

energiförbrukning samt mot en ökning av förnybar energi. EU har bland annat infört ett 

omfattande utsläppshandelssystem som skall bidra till uppfyllandet av miljömålen, 

European Emission Trading System (EU ETS). Handelssystemet underlättar flödet av 

utsläppsrätter mellan medlemsländer för att kostnadseffektivt nå miljömålen, både inom 

EU och internationellt (Konjunkturinstitutet, 2012). 



7 

 

Sveriges miljöarbete är strukturerat kring lagar och regler för att uppnå de miljömål som 

landet strävar efter för olika sektorer, exempelvis skogsbruk. I miljöbalken presenteras 

mål och riktlinjer för hur miljön i sin helhet skall bevaras.  Det grundläggande målet är 

att naturresurser skall hushållas på ett sätt som säkrar miljön för nutida och framtida 

generationer.
5
 Mark och vattens egenskaper, läge samt föreliggande behov skall avgöra 

hur dessa skall användas, med reservation för att resursen utnyttjas rationellt.
6
 Kopplat 

till miljöbalken är skogsvårdslagen. 

I skogsvårdslagen framgår det att skogen som förnybar resurs ska användas för att 

främja både biologisk mångfald och ekonomisk lönsamhet. Skogsägare måste rätta sig 

efter skogsvårdslagen vid exempelvis virkesproduktion. Skogsägare ansvarar för hur 

marken brukas. I lagen beskrivs exempelvis att ny skog skall planteras efter avverkning 

och yngre skogar bör planteras med passande trädtyp.
7
 Förutom specifika lagar för hur 

jord och skog skall brukas ur miljöperspektiv finns det även nationella miljömål som 

Sverige önskar uppnå. Detta i form av generationsmålet. 

2.2.1 Generationsmål och miljökvalitetsmål 

Det grundläggande syftet med Sveriges generationsmål är att ge nästkommande 

generationer en framtid med ett samhälle där de större miljöproblem orsakade av 

människor är lösta. Målet får inte leda till negativ påverkan i andra delar av världen 

(läckage). För att uppnå detta krävs mer specifika riktlinjer för de områden som 

fokuseras på (Naturvårdsverket, 2012e). 16 miljökvalitetsmål finns kopplade till 

områden som preciserar det faktiska arbetet och vad det slutliga miljökvalitetsarbetet 

skall resultera i. Inom miljökvalitetsmålen inkluderas exempelvis Begränsad 

klimatpåverkan, Levande skogar samt Rikt växt- och djurliv. Begränsad klimatpåverkan 

innebär att Sverige till nästa deletapp 2020, ska reducera sina emissioner med 40 

procent jämfört med 1990 års nivå samt att miljön inte skall ta skada av mänsklig 

påverkan. Levande skogar innebär att skydda biologisk mångfald samt att hållbart 

hushålla med skogsresurserna (Naturvårdsverket, 2012e). 

För vägledning av dessa miljökvalitetsmål finns sedan etappmål. Dessa ger hänvisning 

till Sveriges möjligheter att uppnå miljökvalitetsmålen. I dagsläget verkar de flesta 

                                                 

5
 Miljöbalken kap 1 § 1 

6
 Miljöbalken kap 1 § 3 

7
 Skogsvårdslagen § 10 
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miljökvalitetsmål inte uppnås till den första deletappen (Regeringen, 2012). Upptag och 

utsläpp av växthusgaser från skogsbruk och markanvändning inkluderas inte i de 

nationella miljömålen på grund av de osäkerheter som existerar kring rapportering och 

kontrollering. Men det är obligatoriskt att rapportera nationell kolbalans från dessa 

sektorer inom Kyotoprotokollet (Konjunkturinstitutet, 2012).  

2.3 Sveriges skogspolitik 

Sveriges skogspolitik leds av två mål som skall verka med samma värde för produktion 

och miljö (Skogsstyrelsen, 2008).  

”Skogen ska brukas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt så att den ger 

uthålligt hög avkastning. Det ska finnas en handlingsfrihet för hur det som 

ska produceras ska användas”  

Vilket jämställs med att: 

 ”Skogsmarkens produktionsförmåga ska bevaras. Skogen ska skötas på ett 

sådant sätt att hotade naturvärden skyddas och den biologiska mångfalden 

säkras” (Skogsstyrelsen, 2008).  

Enligt Skogsvårdslagen är skogsägaren ytterst ansvarig för sin skog och lagen 

reglerar de miljöförordningar skogsägare måste rätta sig efter. Regeringen ger ut 

Sveriges nationella miljömål som olika organisationer ansvarar för att uppfylla. 

Samtliga policys syftar till att främja klimatet och reducera den mänskliga 

påverkan på miljön, nationellt och internationellt. Dessa kan dock stå i konflikt 

med varandra och även andra målområden som Sverige önskar uppnå för att öka 

välfärden. Målkonflikter skapar svårighet att uppnå miljökvalitetsmålen. 

Exempelvis miljömål som bidrar till positiva externa effekter som inte är 

marknadsprissatta kan stå i konflikt med produktionsbaserade mål som inte tar 

hänsyn till miljön (Naturvårdsverket, 2012a).  Hur dessa mål skall värderas och 

tydas gentemot varandra blir problematiskt. Anledningen till varför konflikter 

uppstår är på grund av bristande ansvar, rådighet och ägande (Naturvårdsverket, 

2012d). 
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2.4 Politiska målkonflikter 

2.4.1 Produktion och miljö 

Målkonflikter mellan miljö och produktion av skogsresurser har identifierats av 

Naturvårdsverket (2012a) som uttrycker att: 

 ”Det finns en äkta konflikt mellan levande skogar och det skogspolitiska 

produktionsmålet” 

”Klimatmålet och kraven på ökad andel förnybar energi kan i vissa fall stå i 

konflikt med levande skogar”. 

Produktionsmålet anger att vi skall utnyttja skogen för att erhålla hög avkastning. Detta 

kan leda till skogsbruksåtgärder för att öka produktionen vilket i sin tur kan leda till 

negativa externa effekter (Naturvårdsverket 2012d). Åtgärder som kan påverka den 

biologiska mångfalden negativt. För att uppnå miljömålet levande skogar krävs större 

avsättningar av skog som naturreservat (Brännlund, 2012).  I prognoser förutses 

miljömålet levande skogar inte kunna uppnås i delmålet fram till år 2020. Orsakerna till 

detta är bland annat en hög efterfråga på biobränsle samt otillräcklig skötsel och följder 

av konjunktursvängningar.  

2.4.2 Intensivodling och miljö 

De produktiva effekterna av ett intensifierat skogsbruk har potentialen att öka uttaget av 

skogsråvara. Det ökade uttaget kan möta en högre efterfrågan samtidigt som 

substitutionen från fossila bränslen till biobränsle kan reducera klimatpåverkan. 

Gödsling tillför näring i skogsmark vilket påskyndar tillväxtprocessen och bidrar till en 

högre kolinlagring samtidigt som skogsmarkens utsläpp av koldioxid minskar (Nordin 

m.fl., 2009). Miljöpåverkan från intensivåtgärder har utvärderats i MINT-utredningen.
8
 

En skog som intensivt gödslas ökar risken för kväveläckage. Förutom risken för 

kväveläckage anses intensivodling påverka kringliggande miljövärden negativt (Larsson 

m.fl., 2009).  

 

                                                 

8
 Möjligheter till intensivodling av skog. Utförd av SLU. 
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Målkonflikt uppstår då de potentiella positiva effekterna av ett intensifierat skogsbruk i 

form av ökat råvaruuttag skapar negativa följder på biologisk mångfald och 

markvärden. Av miljömålen anses sex dessa stå i konflikt med intensivodling av skog 

och två skapar synergier med intensivodling (Lindkvist m.fl., 2009).
9
 Det går inte att 

rangordna mellan dessa mål och det är problematiskt att utesluta det ena målet till 

förmån av det andra. 

2.5 Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet är ett bindande avtal under klimatkonventionen som syftar till att 

minska emitteringen av växthusgaser. Protokollet godkändes 1997 och 

medlemsländerna åtog sig därmed att reducera totala utsläpp med 5 procent i relation till 

1990 års nivå. Den första åtagandeperioden pågick under 2008-2012. År 2013 

påbörjades den andra perioden, där Sveriges mål är utsläppsnivåer motsvarande 92 

procent av utsläppen under basåret, 1990 (UNFCC, 2012). Protokollet hänvisar 

medlemsländerna att agera för långsiktig hållbarhet genom att utveckla miljöarbetet 

utefter nationella omständigheter.
10

 Samtliga medlemsländer skall agera för att minska 

sina koldioxidutsläpp vilka inte får överstiga tilldelat utsläppstak.
11

 Det huvudsakliga 

utsläppsmålet kompletteras av skogsbruk och markanvändning som verktyg i 

klimatarbetet men endast genom aktiviteter såsom nybeskogning, återplantering och 

avverkning (UNFCC, 2012).
 12

   

Kontroll och beräkning av nettoeffekterna av skogsaktiviteter på de nationella 

utsläppsmålen är viktigt och måste rapporteras på ett transparent och verifierbart sätt.
13

 

Transparens innebär att uppskattning av förändring i koldioxidnivå skall rapporteras och 

kompletteras med kraven för information för uppfyllande av Kyotoprotokollets kapitel 

3. Krav för verifierbarhet innebär att information skall utvärderas och granskas efter 

genomförda aktiviteter, och eventuella problem i utförande och åtagande rapporteras.
14

 

Tidigare har estimering och tillgodoräknandet av kolbindande aktiviteter inom jordbruk, 

skogsvårdsaktiviteter och växtlighet varit ett valfritt alternativ men är under andra 

                                                 

9
 Rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Rikt odlingslandskap, ingen övergödning, grundvatten av god 

kvalitet och giftfri miljö. 
10

 Kyotoprotokollet artikel 2 
11

 Kyotoprotokollet artikel 3 
12

 Kyotoprotokollet artikel 3.3 
13

 Kyotoprotokollet artikel 7.1 
14

 Kyotoprotokollet artikel 8 
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Kyotoperioden även de obligatoriska att bokföra.
15

 Skogsbruksaktiviteter faller under 

LULUCF (Land, use, Land use change and Forestry). LULUCF inkluderar 

markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och innefattar samtliga 

aktiviteter under artikel 3.3 och 3.4 i Kyotoprotokollet (Naturvårdsverket, 2012c). 

2.5.1 Förändringar inom LULUCF 

De obligatoriska bokföringsaktiviteterna är exempelvis aktiviteter såsom ökad 

växtlighet, skogsskötsel för ekonomisk och samhällelig hållbarhet (intensivåtgärder) 

och jordbruksaktiviteter som ökar inbindningen av kol (UNFCC, 2010). Sverige 

rapporterar LULUCF aktiviteter i femårs- intervaller mellan åtagandeperioderna. IPCC 

bistår medlemmar med riktlinjer kring hur aktiviteterna inom LULUCF skall beräknas i 

samverkan med de generella riktlinjer som gäller för beräkning av koldioxidutsläpp 

(IPCC, 2003).
16

  EU har gemensamt tagit fram metoder för att beräkna dessa aktiviteter 

utifrån IPCC´s riktlinjer (Konjunkturinstitutet 2012).  

De förändrade riktlinjerna för beräkning och kravet att inkludera samtliga LULUCF- 

aktiviteter bedöms stimulera åtgärder inom skogsbruk och markberedning. Förändringar 

i skogskötsel och markberedning skall estimeras och relateras till en referensnivå, vilket 

förändrar tidigare bokföring av kolbalanser. Sammanlagt 3,5 procent av landets totala 

utsläpp under basåret (1990) får tillgodoräknas så länge nettoinbindningen av kol är 

större än basårets. Estimering av inbindning i producerade träprodukter inkluderas 

också och får göra tillskott till länders totala kolsänka så länge produktion överstiger 

förbränning av träprodukter. Ett verktyg för att reglera oförutsedda händelser såsom 

bränder har också implementerats (Konjunkturinstitutet, 2012). LULUCF aktiviteter 

kan bilda additionella kolsänkor och öppnar upp möjligheten för dessa att inkluderas i 

Kyotoprotokollets utformade system för effektiva miljöprojekt. 

2.5.2 Flexibla mekanismer  

Inom Kyotoprotokollet finns tre flexibla mekanismer som syftar till att effektivisera 

utsläppsreducerande projekt: Emissions Trading, Joint Implementation (JI) och Clean 

Development Mechanism (CDM). Emissions Trading innebär att de länder som har 

återstående utsläppsenheter kan sälja dessa på en marknad för koldioxid och på så vis 

öka lönsamheten. 

                                                 

15
 Kyotoprotokollet artikel 3.4 

16
 ”Good practice” - riktlinjer 
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CDM är en mekanism med möjlighet för länder som inte ratificerat Kyotoprotokollet att 

medverka i handeln med utsläppsrätter genom att utsläppsreducerande projekt utförs i 

länder med lägre kostnad. Inom CDM projekt skapas extra utsläppsandelar eftersom 

länder utanför avtalet inte har några tilldelade enheter. Syftet med CDM projekt är 

delvis att möjliggöra hållbar utveckling i utvecklingsländer. Detta genom att utvecklade 

länder investerar i utvecklingsländer samt att projekten uppnås via kostnadseffektivitet 

(Pharnphumeesup och Kerr, 2012). Ett krav är att projekt som genomförs via CDM 

mekanismen är additionella. Enheter inom CDM delas upp i olika egenskaper: 

certifierade utsläppsandelar, temporära utsläppsandelar och varaktiga utsläppsandelar.
 17

 

De två sistnämnda används vid skogsbruksprojekt för att korrigera för 

reversibilitetsrisken (UNFCC 2008). De benämns som temporära eftersom de endast är 

giltiga under en viss period och måste efter giltighetsperioden förnyas eller bytas ut mot 

nya krediter (Van Kooten, 2009).  

Mekanismen JI kräver även den att införda projekt är additionella. Syftet med dessa 

projekt är det de skall implementeras mellan medlemsländer för att skapa en marknad 

som via kostnadseffektivitet allokerar utsläppsrätter via projekt mellan medlemmarna 

där även andelar ifrån utsläppsreducerande projekt kan förvärvas. Detta är möjligt vid 

ett system som tillämpar Cap and Trade- principen. Principen innebär att ett tak på 

totala andelen utsläppsrätter fastställs som sedan transfereras mellan aktörer. 

(Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2012). Ett exempel på ett Cap and Trade -

system är EU ETS. 

2.6 European Emission Trading System (EU ETS) 

EU ETS reglerar handeln av koldioxid mellan medlemsländer under Kyotoprotokollets 

JI-mekanism. Aktörer inom systemet tillåts där transferera och tillgodoräkna sig 

koldioxidreducerande projekt mellan varandra givet att de är godkända, inom ramen för 

utsläppstaket samt skapar en högre koldioxidreducering än vad som annars skulle varit 

fallet. EU ETS är det största globala handelssystemet för utsläppsrätter och reglerar 

nästan hälften av EU:s emissioner. EU ETS är i dagsläget inne i den tredje 

handelsperioden med koldioxid (European Commission, 2013). 

                                                 

17
 Temporära utsläppsenheter i CDM projekt innebär att de förfaller i perioden efter den period de 

infördes. 
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2.6.1 Aktörer och utformning 

De aktörer som verkar på marknaden för koldioxidenheter är företag vars produktion 

ger upphov till att släppa ut växthusgaser. De aktörer som verkar på marknaden för 

utsläppsrätter är företag vars produktion ger upphov till att släppa ut växthusgaser. 

Företag efterfrågar utsläppsrätter upp till den punkt där det är billigare att köpa 

utsläppsrätter än att minska utsläppen med hjälp av investeringar i exempelvis ny 

reningsteknologi. Europeiska kommissionen ansvarar för tilldelningen mellan 

medlemsländerna, vilket motsvarar utbudet av utsläppsrätter (EC, 2012a). Tilldelning 

av utsläppsrätter kan ske på två vis: (1) via auktion eller (2) baserat på aktörernas 

historiska utsläppsnivå (grandfathering) (Perman, 2011). Under nuvarande 

handelsperiod kommer en större andel utsläppsrätter än tidigare att aktionernas ut. Att 

auktionera fler utsläppsrätter ökar intäkten för medlemsländerna men höjer kostnaderna 

för aktörer (Energimyndigheten, 2012). 

För att en auktionering ska fungera måste systemet utformas för att möjliggöra rättvisa 

nyetableringar; likvärdig information för samtliga köpare; kostnadseffektiv utformning 

av handelssystemet samt; undvikande av onödiga och höga administrationskostnader 

(Europaparlamentet och rådets direktiv, 2003). Fram till nästa deletapp år 2020 kommer 

taket på utsläppsrätter successivt att minska på årsbasis för att uppnå en total 

utsläppsminskning på drygt 20 procent (EC, 2013). Privatpersoner och organisationer 

kan genom att köpa utsläppsrätter inom EU ETS bidra till en reducerad miljöpåverkan 

och blir på så vis också en del av handelssystemet. I Sverige medverkar cirka 800 

anläggningar i EU ETS och utsläppsrätter bokförs av Energimyndigheten. Under 

nuvarande handelsperiod kommer det totala utsläppstaket att förhålla sig till hela den 

Europeiska marknaden istället för specifika nationella utsläppstak (EC, 2013). 

Att marknaden för EU ETS är utformat som ett Cap and Trade- system innebär att ett 

övergripande tak på maximalt antal utsläppsrätter sätts för hela marknaden. Taket ämnar 

skapa knapphet i utbudet av utsläppsrätter. Den begränsade åtgången skall ge incitament 

för aktörer inom handelssystemet att transferera rätter mellan varandra. (Perman 2011).  

2.6.2 Prisbildning 

Incitament för koldioxidbindande aktiviteter framför alternativa investeringar är en 

central fråga. Under 2008-2012 har utsläppsrätter inom EU ETS haft ett relativt lågt 

pris. Det ekonomiska läget under dessa år ses vara en bidragande orsak till det låga 
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trycket (Riksrevisionen, 2012). De nya riktlinjerna inom EU ETS, där en högre andel 

rätter auktioneras ut, förväntas resultera i ett högre pris på koldioxid och en effektivare 

handel (Konjunkturinstitutet, 2012). 

Priset på utsläppsrätter har fluktuerat kraftigt under handelsperioderna. Figur 2 

illustrerar utveckling på priset för utsläppsrätter inom EU ETS de senaste fem åren. 

Med utgångspunkten för år 2008, med ett pris på 25 euro per ton koldioxid, visar 

figuren att priset är i dagsläget historiskt låga på motsvarande fem euro per ton 

koldioxid. Att priset varit låga under senare tid har resulterat i att miljömålet varit 

billigare att uppnå än förväntat. Detta kan bero på ett för högt satt utsläppstak, 

alternativt att teknologin att minska utsläppen varit mer effektiv än förväntat. 

För att komma till bukt med detta har Europa kommissionen (2012b) föreslagit att 

undanhålla utsläppsrätter i början av den pågående handelsperioden för EU ETS med 

start 2013. Ett tillfälligt undanhållande av utsläppsrätter är en kortsiktig lösning och ett 

försök att tillrättavisa priset för utsläppsrätter på marknaden. Europakommissionen 

föreslår också en permanent förändring i utformningen av EU ETS för att förhindra för 

höga prisfluktuationer:  

 Ökat utsläppsmål för 2020 från 20 procent till 30 procent 

 Undanhålla ett antal utsläppsrätter från fas 3 permanent 

 Öka årlig minskning i utsläppsrätter från nuvarande 1,74 procent 

 Inkludera fler sektorer i EU ETS 

 Begränsa tillgängligheten till internationella krediter 

 Introducera prisreserver 

 

Tillvägagångssättet för hur utsläppsrätter tilldelas kommer också att förändras. Auktion 

kommer att gälla för en högre andel utsläppsrätter än tidigare (40 procent år 2013). 

Detta skapar en kostnad för de som förorenar samt en intäkt för medlemsländer att 

använda till att miljöförbättrande åtgärder (EC, 2013a). 
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Figur 2 Prisutveckling utsläppsrätter 

Källa: Thomson Reuters Point Carbon 

2.6.3 Skogsbruk inom EU ETS 

Utsläppskrediter från kolbindande projekt inom skog och mark är i dagsläget inte 

inkluderade i EU ETS och en potentiell inkludering skulle öka utbudet av 

utsläppsenheter inom systemet (Konjunkturinstitutet, 2012). I Sverige utreds 

möjligheterna för att inkludera koldioxidkrediter i det nationella miljöarbetet. Detta med 

motiveringen att koldioxidkrediter sannolikt kan skapas till en lägre kostnad än 

utsläppsrätterna inom EU ETS (PWC, 2011). För att säkerställa att nettobindningen av 

kol förblir även efter avverkning föreslår studien att aktiviteter inom skogsbruket 

kontinuerligt skall genomförs i såkallade kluster för att upprätthålla kolbalansen. 

De koldioxidkrediter som skapas skall möjliggöras för inkludering inom 

Kyotomekansimen CDM. Kontroll och varaktighet skall upprätthållas via väldefinierat 

ägande såsom en klusterägare, projektledare och en utomstående granskare. Enligt PWC 

(2011) skulle koldioxidkrediter kunna resultera i ett skogsbruk med förbättrad 

skogsskötsel som också främjar produktionen. Det föreslås skapa en effektivare 

fördelning och ett mer lönsamt sätt att reducera växthusgaserna. Potentialen i skogens 

egenskaper att binda kol för att reducera klimatpåverkan anses stor men är samtidigt 

förknippad med stor osäkerhet och höga administrationskostnader (Konjunkturinstitutet, 

2012).  

Koldioxidkrediter har introducerats i andra handelssystem i omvärlden och några av 

dessa presenteras i nästa avsnitt 2.7. 
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För att sammanställa och sammanfatta strukturen för Sveriges miljöpolitik ges en 

förenklad illustration i Figur 3. Sveriges miljöpolitik är sammansatt av generationsmålet 

och dess delar. Internationella åtagelser är en del av Sverige miljöpolitik vilken är 

uppbyggd och sammankopplad i olika delar.  

 

Figur 3 Sveriges miljöpolitik 

 

2.7 Omvärldsanalys 

Det finns andra handelssystem för utsläppsrätter förutom EU ETS. Dessa är intressanta 

då ett flertal liknande handelssystem skulle kunna kombineras och på så sätt skapa en 

större gemensam marknad för utsläppsrätter. Sammanslagning av exempelvis EU ETS 

och andra handelssystem med koldioxid skulle potentiellt innebära en 

kostnadseffektivisering. Eftersom systemet utvidgas öppnas en större och internationell 

koldioxidmarknad upp där likviditeten på marknaden ökar, transaktionskostnaderna 

minskar och kostnadseffektiviteten förbättras. Med likviditet skapas ett mindre 

fluktuerande pris vilket minskar prisspekulationer och osäkra framtidsprognoser för 

aktörer inom handelssystem. 

2.7.1 Australien 

Ett av de länder som kommer länkas med EU ETS är Australien. Australiens 

utsläppshandelssystem kommer senast 2018 att helt kopplas samman med EU ETS. För 

att möjliggöra sammanslagningen krävs att båda handelssystemen använder samma 
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verktyg för redovisning, rapportering och kontroll av utsläpp och att systemen är 

utformade på samma vis. Australien måste därför eliminera det prisgolv för 

koldioxidpris som varit aktivt, för att båda handelssystemen skall vara kompatibla med 

en likvärdig prisnivå (European Commission, 2012c). Sammanslagning kommer att 

erbjuda aktörer från båda system att tillgodogöra sig rätter på en större marknad än 

tidigare. 

2.7.2 Kalifornien 

Kaliforniens handelsystem är ett nystartat koldioxidsystem som i framtiden skulle 

kunna länkas med EU ETS. En studie genomförd av Zetterberg (2012) har analyserat de 

möjligheter och hinder som finns att slå samman Kalifornien ETS med EU ETS. 

Eftersom olika system har två olika priser på koldioxid kommer en sammanslagning 

betyda att ett gemensamt pris skapas. Problematiken med dessa två system är 

exempelvis att Kalifornien ETS godkänner de skogliga koldioxidkrediterna vilket EU 

ETS inte gör.  Sammanslagning av olika utsläppshandelssystem kommer innebära att 

nya mekanismer samt utformningen av systemen måste utvecklas för att de skall kunna 

fungera tillsammans (Zetterberg, 2012). 

2.7.3 Nya Zeeland 

I Nya Zeelands utsläppshandelssystem (NZ ETS) inkluderas aktiviteter inom 

skogsbruket där skogsägare kompenseras med nationella utsläppsenheter för 

kolbindande åtgärder. Utsläppsenheterna tilldelas enligt den areal skog åtgärden 

genomförs på (Ministry For Primary Industries, 2013). Skogskrediter inom NZ ETS har 

inkluderats till följd av landets undertecknande av kapitel 3.3 i Kyotoprotokollet.  

Åtagandet avsåg att skapa en ökad inbindning av koldioxid via skogsbruksskötsel med 

högre skogsplantering än avverkning.  

En studie genomförd av Adams och Turner (2012) analyserade priseffekterna på 

koldioxid inom NZ ETS under olika framtida scenarion. Tre prisnivåer användes; $ 0 

per ton CO2-e, $ 20 per ton CO2-e som ses som baspriset (baserat på tidigare 

försäljningar) och $ 50 per ton CO2-e. Resultaten indikerar ett positivt förhållande 

mellan priset på koldioxidkrediter och skogsplantering och en reducerad effekt på 

avverkningsvolymen. En viktig faktor som Adams och Turner (2012) tar upp är 

skogsägares förväntningar på koldioxidpriset. Ett stabilt högt pris är det mest optimala 

för att uppfylla miljömålet med högre skogsplantering än avverkning, eftersom detta 
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minskar risken för de skogsägare som använder skogen som kolsänka. Vid ett pris kring 

referenspriset ($ 20 per ton CO2-e) skulle enligt analysen planteringen öka avsevärt 

eftersom detta pris står sig väl i relation till alternativ användning av skogsmarken. 

Förutom ökning i inbundet kol skulle rotationstiderna förlängas eftersom det är mer 

lönsamt att bevara beståndet (Adams och Turner, 2012). 

2.7.4 USA 

USA har inte ratificerat Kyotoprotokollet. Däremot har enskilda delstater introducerat 

egna utsläppsrättsmarknader för koldioxid. Regional Greenhous Gas Initiative (RGGI) 

omfattar delstaterna; Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New 

Hampshire, New York, Rhode Island, och Vermont. RGGI tillämpar ett ”Cap-and-

Trade” system. Ett annat exempel är Western Climate Initiative (WCI) som är ett 

samarbete mellan delstaterna Arizona, New Mexico, Oregon, Washington och 

Kalifornien. WCI introducerades 2007 med målet att skapa ett kostnadseffektivt 

utsläppshandelssystem. Dessa handelssystem kan inte länkas med internationella 

marknader eftersom USA inte har ett nationellt system som täcker alla delstater 

(TemaNord, 2007). 

I Kaliforniens handelsystem för utsläppsrätter godkänns koldioxidbindande projekt från 

skogsbruk.  För att säkra risken för reversibilitet av dessa projekt måste varaktigheten 

upprätthållas i 100 år och äganderätter definieras tydligt.  Projekten kontrolleras årligen 

och måste uppnå de krav som ställs, exempelvis att de är additionella (Climate Action 

Reserve, 2012). Godkända projekt skapar koldioxidkrediter som inkluderas i 

handelssystemet (California Environmental Protection Agency, 2011). Exempel på 

projekt som godkänts är Van Eck´s skogsprojekt som beräknas bidra med en reducering 

av en halv miljoner ton koldioxid genom förbättrad skogsvård av en del av Kaliforniens 

bestånd för amerikansk sekvoja (redwood). Detta uppnås genom en lägre 

avverkningsintensitet som leder till att skogen binder koldioxid under en längre period 

(Pacific Forest Trust, 2012).  Projektet Garcia River Forest inkluderar nästan 10 000 

hektar skogsmark och anses vara det största godkända skogsprojektet för koldioxid. 

Projektet bedöms resultera i 77 000 ton koldioxidkrediter årligen (The Conservation 

Fund, 2013). 
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3 SKOGEN SOM KOLSÄNKA 

 

 

 

 

3.1 Skog i Sverige 

Sveriges skog är en betydelsefull resurs. Ägarstrukturen är till största del privatägd med 

81 procent av den totala mängden produktiv skogsmark i landet, som uppgår till 22,5 

miljoner hektar. Arealen produktiv skogsmark innehåller ett virkesförråd på 2,9 

miljarder skogskubikmeter. Barrskog med tall och gran dominerar den produktiva 

skogsmarken motsvarande 80,1 procent medan björk står för 12,7 procent.  Den stora 

andelen gran och tall förklaras av boreala egenskaper i Sveriges skogsmark. 

(Skogsstyrelsen, 2012).  Figur 4 visar kartor över virkesförråd för gran och tall i Sverige 

och dess geografiska fördelning.   

                        

Figur 4 Virkesvolym gran och tall i Sverige 

Källa: Riksskogstaxeringen, (2012). 
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I detta kapitel ges en presentation av skog som förnybar resurs i Sverige fokus på 

följande användningsområden: 

 Skogens värde 

 Produktion 

 Biobränsle 

 Intensivodling och BAG 

3.2 Skogens värde 

Den svenska skogens förmåga att binda koldioxid uppgår till 140 miljoner ton koldioxid 

per år (Sundström, 2008). Det senaste årtiondet har tillväxt i förhållande till avverkning 

ökat i en nedåtgående trend, vilket minskat nettoupptaget av koldioxid i Sverige. En 

nedåtgående trend innebär att en nettosänka existerar, men att storleken på sänkan 

minskar eftersom tillväxt i relation till avverkning krymper (Naturvårdsverket, 2012c). 

Skogens förmåga att binda koldioxid är effektivast i början av tillväxtperioden och 

nettoeffekten att avverka äldre skog, och sedan plantera ny skog blir i de flesta fall 

större, än att förlänga rotationstiden. Vid avverkningen kan en del av kolet bevaras om 

råvaran används till träprodukter eftersom dessa också bildar en liten kolsänka under 

träproduktens livstid (Sundström, 2008). Att använda skogen som kolsänka utifrån 

miljöaspekt kräver skogsbruksåtgärder som stimulerar skogens tillväxt, men kan också 

bestå i att låta skogen stå längre för att binda en högre andel kol. Intensivodling 

genomförs med exempelvis gödsling leder till snabbare växande skog och förändrade 

rotationstider. Detta i sin tur resulterar i mer råvara samt större andel inbundet kol 

(Brännlund m.fl., 2009).  

Kol binds i både träd och mark. För att nettoeffekten av kolsänkor skall vara positiv 

krävs att det inbundna kolet förblir varaktigt och att tillväxt är större än avverkning. 

Även själva avverkningen leder till utsläpp vid exempelvis markberedning och hur 

trävara slutligen används påverkar också uppskattningarna (Andersson och Palme, 

2012). Skog kan under vissa förhållanden och situationer verka som utsläppskälla och 

alltså avge mer koldioxid än den tar upp.  

Varaktigheten, det vill säga hur länge kolet förblir bundet i skogen påverkas av hur 

skogsråvaran används (Eklund, 2009). Att undansätta skog till naturreservat eller skydd 

är ett alternativ för att möjliggöra en högre kollagring i skog. Då uppstår inte utsläpp 

förknippade med avverkning. I en studie av Naturvårdsverket (2012c) skulle resultatet 
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av att skydda produktiv skogsmark med höga naturvärden (450 000 hektar) kunna skapa 

ett högre nettoupptag om 3 miljoner ton koldioxid per år. I detta fall kommer mer kol att 

bindas men mindre skogsråvara blir tillgängligt för produktion. 

Utöver skogens roll som produktions- och miljöverktyg, erbjuder den även människor 

nytta i form av existens-, option och brukarvärde. Brukarvärden representerar 

möjligheten för människan att nyttja skogen för exempelvis jakt och bärplockning 

medan skogen har ett existensvärde för dem som inte vistas i skogen själva men vill att 

skogen skall bevaras. Optionsvärde existerar för dem som tycker det är viktigt att 

skogen finns tillgänglig att vistas i för framtida generationer (Brännlund m.fl. 2009). 

Dessa värden är svåra att uppskatta monetärt men samhället drar ändå nytta av den 

välfärd skogen tillför. 

I figur 5 ges en förenklad illustration av hur en skog binder kol under en rotationstid. I 

planteringsfasen är marktemperaturen hög eftersom plantorna är låga. Detta leder till att 

nettoutsläpp eftersom marken respirerar mer kol än den absorberar. En skog i 

tillväxtfasen har en accelererad tillväxt vilket gör att fotosyntesproduktionen är hög. Kol 

binds således i större andel än vad skogen respirerar. En fullvuxen skog i ett slutet 

skogsbestånd har ett högt kolupptag med låg marktemperatur och låg respiration vilket 

skapar en nettoinbindning. I slutet av en rotationstid kan en gammal skog börja avge kol 

då den förmultnar. När skogen uppnår optimal rotationstid och avverkas kommer det 

bundna kolet att släppas ut (Bergh m.fl., 2000). 
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Figur 5 Kollagring under en rotationstid i skog och mark 

Källa: Bergh m.fl. (2000). 

3.3 Produktion  

Regeringen skriver i sin proposition 2007/08:108 följande: 

 ”En långsiktig hållbar ökning av uttaget av skogsråvara ur skogen krävs 

för att möta den ökande efterfrågan på skogsråvara, för att på så sätt 

undvika negativa konsekvenser på skogsindustrins internationella 

konkurrenskraft. För att göra detta möjligt krävs att skogsbruket ökar sina 

investeringar”.  

Ökade investeringar innebär ett skogsbruk som främjar tillväxten i skogen. I Sverige 

uppgick bruttoavverkningen till 88,8 miljoner skogskubikmeter år 2011.
 18

 Investeringar 

uppgick till 3.9 miljarder kronor i åtgärder såsom återplantering, röjning, skogsgödsling 

och underhåll efter avverkning (Skogsstyrelsen, 2012).  

Marknaden för skogsråvara påverkas av: skogsägare, virkesköpare, skogsentreprenörer, 

skogsindustrin, miljöorganisationer, skogsstyrelsen, statliga myndigheter, kommuner, 

regering samt riksdag. Samtliga vill ha en del av skogen och att den skall brukas på ett 

sätt som de anser vara optimalt (Naturvårdsverket, 2012a). Regeringen påverkar 

skogsbruket genom lagar och politiska beslut. Exempelvis med ett likställt mål för 

                                                 

18
 Hela trädstammens volym ovanför stubbskär inklusive bark exklusive grenar. 
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produktion och miljö inom skogsbruket. Miljöorganisationer analyserar skogen utifrån 

ett biologiskt perspektiv och kan påverka genom media. Skogsindustrin ser på skogen 

från ett produktionsperspektiv och kan påverka via exempelvis virkesköparnas 

betalningsvilja (Brännlund, 2009).  

Priset på timmer för gran och tall uppgick till 532 respektive 538 kr per m
3
f ub år 

2011.
19

 Utvecklingen av priset för sågtimmer har ökat, mellan 2004-2011 var 

prisökningen för en m
3
f ub 22 procent för gran och nästan 19 procent för tall.

 20
  Skog 

har också ett substitutionsvärde för energisektorn i deras val av bränsle. Priset för 

skogsflis uppgick till 205 kr MWh, och 187 kr MWh biprodukter inom industrin 

(Skogsstyrelsen, 2012). Marknaden för skogsråvara påverkas av utbuds- och 

efterfrågeförändringar. Enligt grundläggande ekonomisk teori innebär ökade kostnader 

för exempelvis skötselåtgärder och avverkning skapa att utbudet minskar vilket leder till 

att priset på timmer ökar givet att övriga faktorer inte förändras. Även faktorer inom 

andra industrier påverkar marknaden för sågtimmer. Exempelvis kommer en ökad 

arbetskraftskostnad inom sågverksindustrin kommer påverka efterfrågan på sågtimmer 

negativt eftersom det blir dyrare för sågverksindustrin att producera. Ett högre pris för 

sågade trävaror kommer påverka marknaden för sågtimmer genom att efterfrågan ökar 

hos sågverksindustrin. Skogsägare står för utbudet av skogsråvara. Där en ökning i 

priset på sågtimmer kommer att utöka utbudet eftersom skogsägare får högre ersättning 

för skogen. (Brännlund m.fl. 1988). 

3.4 Biobränsle 

Biobränsle skapar en negativ effekt av koldioxidutsläpp eftersom förbränning av denna 

skapar utsläpp. Under förutsättning att nytt biobränsle planteras kommer dock utsläppet 

att tas upp av en ökad tillväxt. Fördröjningen av att odla ny skog som kan kompensera 

för är en lång process. Bioenergi har dock en lägre utsläppskoncentration än fossila 

bränslen, vilket gör den till ett substitut att föredra framför fossila bränslen ur 

miljösynpunkt. Genom att substituera miljöfarliga material vid produktion mot 

skogsråvara kan också en lägre miljöpåverkan uppnås. Skog är till skillnad mot fossila 

bränslen en förnybar resurs och biobränsle tjänar därför som en mer långvarig 

energikälla (Andersson och Palme, 2012). Att se skogen som en förnybar resurs och 

                                                 

19
 M3f ub representerar skogskubikmeter utan bark inräknat 

20
 Priset har omräknat till fasta priser med hjälp av konsumentprisindex 
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skogsbränsle som en förnybar energikälla kräver att den tillväxten är högre an 

avverkningstakten samt att utsläpp än tillhörande produktion av skogsbränsle inte 

överstiger naturens möjlighet att binda dessa utsläpp (Brännlund m.fl. 2010). 

I Sverige karaktäriseras produktion av biobränsle som tvådelad. Skogsägare kommer att 

erbjuda biomassa till energiproduktion så länge ersättningen för detta är hög nog 

(Bjornstad och Skonhoft, 2002). En ökning i priset för exempelvis skogsflis kommer 

påverka utbudet eftersom skogsägare får en högre ersättning för detta än tidigare. 

Prisnivån måste dock överstiga kostnaden för uttag av skogsflis för att detta skall vara 

en lönsam investering för skogsägaren (Brännlund, 1988). Ur miljöaspekt är biobränsle 

är en alternativ användning av skog som kolsänka men kan också vara ett komplement 

eftersom den slutliga användningen av råvara kan användas till att framställa bioenergi. 

Prisutvecklingen för skogsflis mellan år 2000 – 2010 var 59,1 procent omräknat till 

fasta priser och för biprodukter var ökningen 131 procent för trädbränsle inom industrin 

(Skogsstyrelsen, 2012). 
21

 

Uttaget av skogsråvara för biobränsle minskar koldioxidbalansen i skogen eftersom 

mindre biomassa blir kvar och reducerar näringsinnehållet i skogen vilket kan påverka 

den biologiska mångfalden. Men samtidigt uppstår substitutionseffekter vilket 

långsiktigt förbättrar miljön för både djur och människor (Andersson och Palme, 2012). 

För att biobränslen ska vara ett effektivt alternativ till kolsänkor krävs att 

substitueringen från andra bränslen (eller energikällor) sker på ett effektivt sätt. 

Kirschbaum (2003) studerar skillnaden mellan att använda skog som kolsänka eller som 

biobränsle och visar att typen av bränsle som ersätts av biobränsle är avgörande för 

resultatet. Exempelvis, förbränning av kol, olja och gas ger höga utsläppsnivåer och när 

dessa ersätts av bioenergi blir substitutionseffekten större än vid substituering mot andra 

energikällor med betydligt lägre utsläppsnivåer (exempelvis kärnkraft). 

Sveriges mål är att andelen förnybar energi skall uppgå till 50 procent av landets totala 

energianvändning år 2020 och för detta är skogen en viktig källa (Europaparlamentet, 

2009/28/EG). Ett ökat uttag kräver ökad andel biomassa och är något som ett mer 

intensivt skogsbruk kan skapa (Larsson m.fl., 2009). 

                                                 

21
 För beräkning till fasta priser används konsumentprisindex, KPI. 
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3.5 Intensivodling och BAG 

För att öka inbindningen av koldioxid i skogsbruk finns flera tekniker att tillämpa. 

Intensivåtgärder innebär ett skogsbruk med åtgärder som resulterar i att skogen växer i 

snabbare takt. Detta kan uppnås med hjälp av gödsling eller plantering av trädtyper med 

högre tillväxttakt. Vilket leder till att mer biomassa blir i tillgängligt eftersom skogen 

kan avverkas tidigare när tillväxttakten ökar. Contortatall och hybridasp är exempel på 

trädtyper som används vid intensivodling och kväve är vanligt att använda vid 

gödsling.
22

 Vid gödsling kan större och grövre virke tas ut vilket också påverkar 

avkastningen för skogsägaren positivt (Larsson, m.fl. 2009). Gödsling anses vara ett av 

de mest effektiva sätten att öka produktiviteten av skogsråvara och också sättet som 

binder mest kol, då tillväxt och kolbindning står i relation till varandra (Fahlvik m.fl. 

2009). Enligt Andersson och Palme (2012) skapar kvävegödsling möjligheter till 

substitutionseffekter som kan ge ökad reducering av växthusgaser och ökar kolförrådet. 

Behovsanpassad gödsling (BAG) syftar till att gödsla unga granbestånd, med hjälp av 

kväve. Sveriges skogsmark har en låg kvävehalt vilket skapar goda tillväxteffekter när 

kväve tillsätts (Nordin m.fl., 2009). Med denna metod sker gödsling med hög frekvens 

med start från beståndets unga ålder. Cirka 7-10 gödslingar kan ske under en 

omloppstid. Vid traditionell kvävegödsling gödslas ett bestånd ett fåtal gånger innan 

avverkning, för att maximera uttaget vid avverkning. BAG som intensivåtgärd ökar 

mängden biomassa och även andelen bundet kol. Produktionspotentialen för en BAG 

granskog ligger kring 10-20m
3 

per
 
hektar och år beroende på geografiska och biologiska 

förutsättningar. Den mängd kväve som gödslas måste anpassas till ståndorten. 

Ståndorten förklarar egenskaper för markens bördighet och således förutsättningar för 

tillväxt. Under en omloppstid kan upp till 1500 kg kväve tillföras per hektar (Larsson 

m.fl., 2009). Kvävegödsling påverkar nedbrytningstempot i skogen vilket ökar andelen 

bundet kol i skog och mark. Ett kilo kväve kan öka bundet kol med 7-15 kg. Att 

intensivodla skog med syftet att producera biobränsle anses som ett kostnads- och 

klimateffektivt alternativ eftersom skogen binder kol samt att den slutliga produkten 

skapar en substitutionseffekt (Larsson m.fl., 2009). 

Samtidigt som intensivodling leder till positiva klimatresultat finns också negativa 

effekter som måste ställas i relation till varandra. Risker med intensivodling är ökad 

                                                 

22
 För vidare information kring alternativa intensivåtgärder hänvisas till MINT-utredningen. 
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försurning, påverkan på biologisk mångfald, övergödning och kväveläckage till 

vattendrag ökar. Intensivodling påverkar miljö och produktion och skapar följdeffekter.  

Negativa effekterna är att intensivåtgärder kommer att förändra skogens egenskaper och 

skogens möjlighet att erbjuda ekosystemtjänster (Brännlund m.fl., 2009). Något som 

kan påverka människans nytta av skogen, och utöver den biologisk mångfald. 

Konsekvenser vid intensivgödsling har identifierats av Gustavsson m.fl. (2009). Då 

Sveriges skogsmark anses som kvävefattig, kommer gödsling leda till att vissa arter 

gynnas medans andra missgynnas. Artrikedom förväntas minska vilket öppnar upp för 

monokulturer.  

I dagsläget är intensivgödsling förknippad med restriktioner i lagstiftning kring dess 

användning baserat på nämnda konsekvenser samt osäkerhet av dess påverkan. Det 

finns krav på hur mycket kväve som får tillsättas och detta baseras på markens 

egenskaper, i Norrland får en högre andel kväve tillsättas än i Svealand medans det i 

Götaland inte är tillåtet att gödsla alls (Gustavsson m.fl., 2009). Som utgångspunkt finns 

krav för vad markens egenskaper skall karaktäriseras av vid intensivgödsling för att 

minimera riskerna med åtgärden (Skogsstyrelsen, 2008b; Berg, 2004).
23

 

I relation till ett traditionellt skogsbruk kommer ett intensivare skogsbruk att skapa 

kortare rotationstider samt en ökad tillväxttakt i beståndets unga ålder. Den ökade 

tillväxttakten och additionella kolbindningen illustreras i figur 6. 

 

 

                                                 

23
 3-5 m, Ståndortsindex G18-G32, minst 1500 stammar/hektar, frisk mark, 25 meters avstånd från sjö 

eller vattendrag, mäktigt eller grunt jorddjup, morän eller sediment med grovmo eller finare 
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Figur 6 Kollagring intensivåtgärd 

Källa: PriceWaterHouseCoopers, (2011).  
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4 KOLDIOXID SOM EKONOMISK VARA 

 

 

 

 

4.1 Externa effekter 

Utsläpp av växthusgaser har negativ påverkan på ett globalt plan. Skog och marks 

funktion som kolsänka reducerar växthusgasen koldioxid i atmosfären. Växthusgasers 

effekt påverkas av miljöfarliga utsläpps koncentration och flöde. Vid en viss punkt 

överstiger utsläppen miljöns förmåga att ta hand om dessa, den assimilerande nivån. De 

blir då skadliga och effekten ackumuleras (Perman, 2011). Växthuseffekten är en 

världsomfattande försämring i välfärdsnivå då den påverkar hela jordens klimat. När en 

nettosänka bildas och koncentrationen av koldioxid reduceras påverkas välfärden också 

av detta, men istället i en positiv riktning. Detta betraktas som en positiv extern effekt 

(Konjunkturinstitutet, 2012).  

4.1.1 Positiv extern effekt 

En extern effekt uppstår när en aktörs handlande påverkar en annan aktörs 

välbefinnande, utan att denne kompenseras. Exempelvis, en skogsägare planterar skog 

som binder in kol vid tillväxt Detta gynnar jordens befolkning eftersom koldioxid i 

atmosfären reducerats. Men detta sker utan att kompensation tilldelats skogsägaren. 

Värdet på skogen återspeglas till stor del i priset på timmer. Men detta pris inkluderar 

inte den nytta skogen tillför som kolsänka. Skogens värde som kolsänka är svårt att 

estimera då konsumtionen av den inte är exkluderbar och då den inte heller påverkas av 

andras konsumtion (Brännlund, 2009). En vara med dessa egenskaper kallas för 

kollektiv. För att finna ett värde på en kolsänka som kollektiv vara behövs enligt teorin 

en uppskattning av betalningsviljan för denna. Betalningsvilja mäts i relation till 

alternativa användningsområden för skog. Samhällsvinsten av skogen som kolsänka 

resulterar i den aggregerade nyttan av kolsänkan för samtliga individer (Perman, 2011). 

Externa effekter och kollektiva varor klassas som marknadsmisslyckanden eftersom de 

indikerar en allokering som inte befinner sig på en samhällsekonomiskt effektiv nivå. 

Det finns inte någon effektiv marknad för kollektiva varor och enligt ekonomisk teori är 
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en sådan marknad i behov av statliga ingripanden för att skapa ett utbud som bättre 

överensstämmer med marknaden. Detta kan ske via till exempel subventionering eller 

striktare regelverk. Den nytta skogen tillför som kolsänka måste internaliseras i priset på 

timmer för att skapa ett högre utbud, eftersom positiva externa effekter tyder på en 

marknad som producerar ett för lågt utbud. Figur 7 visar att den marginella nyttan är 

lägre än samhällets marginalnytta. Storleken mellan K1 och K2 visar hur marknaden utan 

intervenering skapar ett underutbud ur samhällsperspektiv av exempelvis kolsänkor. 

Den samhällsekonomiskt effektiva nivån på kolsänkor är K1, vid denna nivå ökar 

samhällets välfärd med den märkta triangelns storlek. (Perman, 2011).  

 

Figur 7 Positiv extern effekt 

Källa: Perman (2011). 

Kolsänkor har således ett värde för oss människor i form av den ökning i välfärd vi 

erhåller av dem. Men en uppskattning av detta värde är problematisk, eftersom 

kollektiva varor inte kan hindra någon från att konsumera dem. På så vis uppstår ett free 

rider-scenario där individer inte har något incitament till att avslöja sin faktiska 

betalningsvilja. Free rider-problem existerar också i det globala klimatarbetet då de 

länder som valt att ej ratificera Kyotoprotokollet inte vill åta sig att reducera sina 

koldioxidutsläpp enligt de nivåer som anses nödvändiga inför framtiden. Dessa länder 

gynnas av att andra länder reducerar sina koldioxidutsläpp enligt gällande miljömål. 
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Enligt nationalekonomisk teori kan problemet med free-riders regleras genom att utdela 

äganderätter (Perman, 2011).  

4.2 Marknaden för koldioxid 

Utbudet av skogsråvara på marknaden påverkas av marknadsaktörers beteende som i sin 

tur påverkas av lagstiftning inom skogsbruk och miljöpolitik (Naturvårdsverket, 2012a). 

En marknad befinner sig i jämvikt när utbud och efterfråga stabiliserats. Efterfrågan 

styrs av aktörer i behov av att tillgodogöra sig rätten att släppa ut koldioxid. Att befinna 

sig i jämvikt är dock oftast inte normalfallet, eftersom skiftningar i bakomliggande 

faktorer inom utbud och efterfråga ständigt förändras (Perman, 2011). För att en 

marknad skall betraktas som effektiv måste utbud och efterfråga mötas vid en prisnivå 

som leder till att tillgångar fördelas effektivt (Snyder och Nicholson, 2011). För att en 

utbyteshandel ska uppstå av utbjudna utsläppsrätter krävs att de aktörer som är beroende 

av att emittera har olika kostnader för att reducera utsläpp. Detta då en utbyteshandel 

möjliggör kostnadsinbesparningar för aktörerna när allokering av utsläppsrätter sker 

mellan varandra i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv lösning. Via handelssystem är 

strävan att marknaden för koldioxid skall möjliggöra för effektivisering.  

EU ETS är infördes för att uppnå miljömål förknippade med så låga kostnader som 

möjligt. Med kostnadseffektivitet menas att miljömål, exempelvis reducerad koldioxid i 

atmosfären, uppnås med den metod som i relation till andra metoder har lägst kostnad.
24

 

Kostnadseffektiva lösningar är en nödvändighet för att uppnå effektiv allokering av 

resurser (Perman, 2011; Brännlund m.fl., 2009).  

Figur 8 visar hur ett handelssystem som tillämpar Cap and Trade - principen fungerar 

för företag som måste kompensera för sina utsläpp. 

                                                 

24
 Exempelvis artificiell lagring av koldioxid i mark och berggrund och biobränsle. 
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Figur 8 Kostnadseffektivt handelssystem 

Källa: Brännlund & Kriström (1998). 

Grundtanken till varför handelssystem implementeras kan förklaras utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. Där en marknad för koldioxid visar att aktörernas olika kostnader att 

reducera sina utsläpp skapar incitament att transferera utsläppsrätter mellan varandra, 

Eftersom detta skapar lägre kostnader för företagen, jämfört med om handel inte skulle 

vara möjlig. Figur 8 visar två företag, A med låg kostnad respektive B med hög kostnad 

för att minska sina utsläpp. Utsläppstaket illustreras av den vertikala linjen. Om båda 

företagen befinner sig på denna nivå kommer företaget med hög kostnad att minska sina 

utsläpp till en högre kostnad än företaget med lägre kostnad. Båda företagen kommer i 

detta läge att minska utsläppen med samma mängd.  

Resultatet av ett handelssystem blir att företag A minskar utsläppen ytterligare och 

säljer sina resterande utsläppsrätter till företag B med hög kostnad. Taket är fortfarande 

detsamma men har uppnåtts till en lägre totalkostnad för samhället. Denna 

marknadsmekanism fortsätter tills företagen uppnått likvärdig marginalkostnad av att 

reducera ytterligare ett ton koldioxid. (Perman, 2011; Naturvårdverket, 2005).  
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5 ETABLERINGSPROBLEM FÖR KOLDIOXIDMARKNADER 

 

 

 

 

5.1 Faktorer som påverkar 

Svårigheter för handelssystem uppstår då taket sättas på en nivå som triggar 

handelsmekanismen genom att utbudet av utsläppsrätter anses som knappa. Vid ett för 

högt tak för utsläppsrätter skapas ett lägre pris på koldioxid på marknaden. Detta 

signalerar att det är billigare att köpa dessa rätter istället för att rena sina utsläpp och det 

minskar även incitamenten att införa bättre teknologi för att minska utsläpp. Ett 

handelssystem med utsläppstak är dock en effektiv metod för att uppnå uppsatta 

miljömål. På en effektiv marknad skapas ett pris på utsläppsrätter som kan tolkas som 

den marginella kostnaden att reducera koldioxidutsläpp (Hill och Kriström, 2005). 

En analys av utfallet utav utsläppshandelssystemet EU ETS:s inleder detta kapitel. 

Vidare ges en mer ingående beskrivning av problematiken med ovan nämnda 

etableringsproblem. Kapitlet avslutas med diskussion kring marknadsmekanismen 

CDM, vilken appliceras vid många kolbindande projekt inom skogsbruket. Kapitlet 

innehåller: 

 EU ETS:s faktiska utfall 

 Problematik beträffande koldioxidkrediter 

 Ökad kolsänka, ökad risk för framtiden? 

 CDM och temporära krediter 

5.2 EU ETS faktiska utfall 

Det faktiska utfallet inom EU ETS visar att priset på utsläppsrätter fluktuerat kraftigt 

under handelsperioderna. Detta på grund av att efterfrågan inte nått upp till marknadens 

utbud. En låg efterfrågan förklaras delvis av en lägre produktivitet till följd av 

finanskrisen. Utformningen av EU ETS har inte skapat de rätta incitamenten för aktörer 

inom systemet eftersom utbjudna utsläppsrätter inte motsvarar efterfrågan. Detta har 

påverkat prisnivån på marknaden. När utbudet överstiger efterfrågan sjunker priset. Ett 
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lågt pris försämrar handelssystemets syfte att verka innovationsdrivande eftersom 

incitamenten att investera i bättre reningsteknik är låg, då billiga utsläppsrätter blir mer 

kostnadsbesparande (European Commission, 2013). 

En marknad med utsläppstak kommer att verka måluppfyllande då utsatt tak inte kan 

komma att överstigas. På så vis är ett handelssystem med utsläppstak alltid effektivt ur 

miljösynpunkt. Att priset varit lågt resulterar i att miljömålet varit billigare att uppnå än 

förväntat. Detta kan bero på ett för högt satt tak, alternativt att teknologin att minska 

utsläppen varit mer effektiv än förväntat.  

Svårigheter kring skapandet koldioxidkrediterna inom skogsbruk utgör ett hinder där ett 

väsentligt frågetecken är hur risk och varaktighet skall kontrolleras. För att 

koldioxidkrediter skall vara en attraktiv investering för skogsägare krävs att prisnivån 

överstiger alternativkostnaden. Utbud av koldioxidkrediter beror således på skogsägare. 

Skogsindustrin kommer att påverka skogsägare då priset deras betalningsvilja för virke 

står i relation till priset för koldioxidkrediter. Priset på koldioxidkrediter påverkas i sin 

tur av rotationstiden på skog. Ett potentiellt läge där koldioxidkrediter inkluderas i ett 

handelssystem såsom EU ETS kommer att öka utbudet vilket kan komma att pressa ner 

priset ytterligare. 

Europakommissionen (2008)  presenterar möjligheten att inkludera koldioxidkrediter i 

handelssystem inom EU ETS med bedömningen: 

 ”Det är inte realistiskt att föra in koldioxidkrediter för skogsbruk i EU:s 

system för utsläppshandel” 

Detta eftersom marknaden skulle påverkas för mycket och:  

”Det skulle skapas obalans mellan efterfrågan och utbud i systemet om 

företag fick möjlighet att köpa koldioxidkrediter för oavskogade områden”  

Rapporten tar också upp de svårigheter som finns vid kontrollen av koldioxidkrediternas 

varaktighet samt övervakning, rapportering, kontroll och ansvar. Med motiveringen: 

”Därför bör EU bara överväga att erkänna sådana krediter inom systemet 

för utsläppshandel som ett komplement och på längre sikt, dvs. efter 2020, 

och förutsatt att vissa villkor är uppfyllda (framför allt balans mellan utbud 

och efterfrågan och villkor för ansvar). När väl andra system för 

utsläppshandel har inrättats och knutits till varandra, och en större 
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efterfrågan på utsläppsminskningar skapats, skulle det också kunna bli 

möjligt att använda koldioxidkrediter för skogsbruk för att finansiera 

skogsskyddet” (Europakommissionen, 2008).  

5.3 Problematik beträffande koldioxidkrediter 

Ett flertal faktorer påverkar en potentiell marknad med koldioxidkrediter och 

inkludering av koldioxidkrediter från skogsbruk i Sverige. De främsta hindren består av 

osäkerheten i beräkningar och risken beträffande egenskaperna hos bundet kol i skog 

och mark. Dessa hinder påverkar en tillförlitlig bokföring, rapportering av skogsprojekt 

samt kontroll av läckage. Ur ekonomisk synvinkel är transaktionskostnader och prisnivå 

viktiga eftersom klimatmål skall uppnås med lägsta möjliga kostnad. 

Koldioxidkrediter ifrån skogsbruk inte är inkluderbara i pågående period av EU ETS. 

Tidigare studier har forskat kring de faktorer som påverkar en marknad för 

koldioxidkrediter vilka presenteras i detta avsnitt utifrån de möjligheter och hinder som 

existerar och blir aktuella vid potentiell inkludering i exempelvis EU ETS. I grund och 

botten är det största problemet rapportering och kontroll av kolsänkor. Nuvarande 

metoder och tekniker för att beräkna bundet kol i skog och mark anses som osäkra 

enligt Sveriges nationella inventeringsrapport som är utförd enligt de krav som finns 

från IPCC (Naturvårdsverket, 2012f).  

5.3.1 Prisnivå 

Prisnivån på koldioxidkrediter måste överstiga alternativ ersättning vid andra 

investeringar för skogsägare för att investeringen för att binda kol i skogen skall anses 

som lönsam. Den alternativa ersättningen påverkas av övriga aktörer på marknaden för 

skogsråvara. Skogsindustrin efterfrågar skogsråvara och deras betalningsvilja i relation 

till priset på koldioxid skapar investeringsalternativ för skogsägare som kommer bruka 

skogen enligt det alternativ som ger högst avkastning (Naturvårdsverket, 2012c). 

Sverige exporterar en stor del av den skogsråvara som produceras och påverkas av 

efterfrågan på den internationella marknaden.  

En rationell skogsägare kommer att bruka skogen enligt det sätt som ger högsta möjliga 

avkastning. Priset på timmer och massaved som köpare är beredda att betala är den 

ersättning skogsägaren erhåller vid avverkning av skogen minskat med kostnaderna 

tillhörande avverkning. Sågvirkesindustrin står för den största delen av Sveriges 

produktion av sågade trävaror medan skogsbolagen efterfrågar massaved för 
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pappersproduktion. Biobränsle efterfrågas av fjärrvärmeverk och industrier. Från 

skogen efterfrågas även övriga delar av trädet såsom stubbar, grenar och toppar. Dessa 

aktörer och marknader påverkar priset på de alternativa användningsområden som 

skogen erbjuder genom deras efterfråga och betalningsvilja (Naturvårdsverket, 2012c). 

Detta skapar konkurrensområden för kolinbindande utifrån skogsägarnas perspektiv.  

Prisnivån på kolsänkor inkluderar inte hela den faktiska nyttan som de genererar, på 

grund av att skogsägare inte kan tillgodogöra sig hela värdet som skogen genererar vid 

exempelvis kolinbindning. Detta leder till att skogsägaren inte blir ersatt för den mängd 

koldioxid skogen binder som ur samhällsperspektiv är positiv. Denna situation uppstår 

på grund av att skogens värde som kolsänka klassas som en kollektiv vara som tidigare 

presenterats i kapitel 4. Detta faktum skapar ytterligare svårighet för kolsänkor att 

konkurrera med andra alternativ på marknaden. 

5.3.2 Alternativkostnad 

Alternativkostnaden för att använda skogen som kolsänka är andra alternativ för att 

minska klimatpåverkan med hjälp av skogen eller andra alternativ att maximera 

avkastningen från skogen. Biobränsle kan substituera fossila bränslen vilket reducerar 

koldioxidutsläppen eftersom biobränsle i relation till fossila bränslen har en mycket 

lägre utsläppskoncentration. Sett ur miljöperspektiv kommer skogen som kolsänka även 

konkurrera med att bruka skogen för att producera biobränsle. Eftersom dessa två 

alternativ ämnar reducera koldioxidutsläppen kommer den användning som gör detta till 

lägst kostnad vara ett kostnadseffektivt alternativ. 

Alternativkostnaden för skogen kan även ses som den intäkt skogsägaren ger upp vid 

alternativ användning, exempelvis produktion av timmer och massaved. Priset på 

koldioxidkrediter samt alternativ användning är av stor vikt för hur marknaden kommer 

att se ut. Prisnivån för koldioxidkrediter kommer att påverka skogsägarnas beslut för 

hur skogen används vilket kan förändra rotationstiden för skogen (Sohngen och 

Mendelsohn, 2003). 

5.3.3 Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan påverkar skogsinvesteringars potentiella avkastning (Chladná, 

2007). För skogsägare är spannet mellan investering och avkastning en långdragen 

process vilket skapar en osäkerhet för framtida avkastning då priser samt andra faktorer 

kan förändras. Vid en låg diskonteringsränta kommer rotationstiden att förlängas vid 
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traditionellt skogsbruk och risken är lägre än vid en hög diskonteringsränta 

(Skogsstyrelsen, 2009). Diskonteringsräntan speglar skogsägares avkastningskrav och 

nivån på denna kan variera beroende på preferenser. Ett skogsbestånd kräver långsiktiga 

investeringar och kostnader inträffar både tidigt vid beståndsanläggning och i långt fram 

i bestånds ålder då röjning, gallring och avverkning sker. De kostnader som kommer att 

inträffa på längre sikt kommer vid diskontering att tilldelas en lägre kostnad idag. 

Investeringar inom skogbruket sätts i relation till den alternativa avkastningen, 

exempelvis låneräntan (Fahlvik, 2009).  

5.3.4 Rotationstid 

En optimal rotationstid grundas på tillväxt, räntesats, kostnader för plantering, 

avverkning och timmerpris (Perman 2011). För att en skogsägare skall få incitament att 

plantera skog i koldioxidbindande avsikt krävs ersättning stor nog för att ersätta priset 

denne får betalt vid alternativanvändning. Detta betyder att priset på koldioxidkrediter 

bör befinna sig på en nivå som speglar kostnaderna för att använda skogen som 

kolsänka, om systemet skall kunna användas och implementeras i ett handelssystem. 

För att priset skall kunna verka på denna nivå krävs det att marknaden för krediterna 

fungerar och där spelar transaktionskostnaderna en viktig roll. 

Chladná (2007) använde tre typer av prisutveckling på koldioxidkrediter; konstanta, 

exponentiellt ökande och exponentiellt minskande. Detta för att se hur en framtida 

förväntad prisnivå påverkar skogsägare och rotationstiden på skog. Priser definierade 

som stokastiska och utgick ifrån 2,5 och 10 Euro/ton koldioxid. Systemet för 

utsläppskrediterna byggde på att skogsägaren, beroende på årlig tillväxt, hade möjlighet 

att sälja krediterna med möjligheten att sedan köpa tillbaka krediterna motsvarade 

utsläppen vid avverkning. Eftersom bundet kol frisläpps vid avverkning måste någon 

ansvara för att kolsänkan inte är beständig. Studien visade att ett konstant pris ökade 

optimal rotationstid. Detta då skogsägaren på förhand visste projektets avkastning och 

inte behövde spekulera över priset. En hög prisutveckling hade den största effekten på 

rotationstiden och på så vis störst effekt på inbindningen av kol.  

Kostnaderna för koldioxidutsläpp vid avverkning visade en negativ effekt på 

rotationstiden och dessa bör således reduceras för skogsägaren. Studien belyser att 

varaktiga kolsänkor kräver ett högt och stabilt koldioxidpris för att skapa de rätta 

incitamenten. Detta kräver en stabil politisk grund. För bästa resultat skall 
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prissättningen av koldioxidkrediter inte ge upphov till prisspekulationer eftersom detta 

har negativ effekt på inbundet kol.  Vid en förlängd rotationstid kommer kostnader 

uppstå för skogsägare i form av den förlorade inkomsten av att avverka idag och 

plantera ny skog, vilket måste återspeglas i priset. Den optimala rotationstiden för skog 

som binder koldioxid påverkas av priset på koldioxid. Ett högre pris kommer att öka 

rotationstiden och vice versa. En förlängd rotationstid kommer påverka marknaden för 

skogsråvara eftersom utbudet kommer att minska till följd av detta, men bundet kol ökar 

(Sohngen och Mendelsohn, 2003). Vid avverkning avgörs vad som slutligen sker med 

det bundna kolet och om kolsänkan kommer att bestå.  

I Sverige och Europa anses rotationstiderna som långa (Europeiska Unionen, 2010). En 

studie av Sohngen och Brown (2008) visades att en förlängd rotationstid kan agera som 

ett kostnadseffektivt sätt att minska klimatpåverkan. Detta leder till diskussion kring 

kolsänkors varaktighet.  

5.3.5 Varaktighet  

Bundet kol i skog och mark är anslutna till risk då varaktigheten inte kan säkerställas 

utifrån kolsänkors egenskaper. Som tidigare nämnt är kol endast bundet så länge skogen 

står orörd vilket den vanligtvis inte gör. Att inkludera kolbindande projekt i 

handelssystem innebär därför att länder kan tillgodoräkna sig koldioxidreducering för 

icke varaktig inbindning. Varaktighet hos kolsänkor är en viktig faktor i diskussionen 

kring dess möjlighet att räknas i ett potentiellt framtida handelssystem. En kolsänka kan 

enligt Levasseur m.fl., (2012) ses som en temporär lösning på miljöproblemet i väntan 

på utveckling av nya teknologier för att reducera växthuseffekten. Eftersom förvaringen 

leder till en reducerad kumulativ produktion av växthuseffekten.  

Risken för reversibilitet är stor inom koldioxidbindande skogsprojekt då skogen kan 

utsättas för storm, brand eller insektsangrepp. Detta är faktorer som inte går att styra 

över och som kommer att reversera delar eller hela det bundna kolet i beståndet 

(Levasseur m.fl., 2012). Det finns ingen specifik tidsperiod som generellt anger vad 

som anses som en varaktig kolsänka. I kolbindande projekt i USA har dock 100 år 

fastställt som kravet för att en kolsänka skall anses bestående inom kolbindande projekt 

i landet (Climate Action Reserve, 2012). 

Mänskliga faktorer kan också påverka varaktigheten såsom brutna kontrakt, osäkra 

äganderätter, lagar och förändrad miljöpolitik (Harkin och Gary, 2002). Den negativa 
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mänskliga påverkan på varaktigheten måste minimeras för kolbindande skogsprojekt att 

fungera samt för att koldioxidkrediter skall kunna inkluderas i handelssystem i 

framtiden. Riktlinjer för hur koldioxidbindande projekt inom skogsbruket skall 

genomföras måste utformas på ett sådant sätt att projekten blir måluppfyllande. Detta 

innebär att rapportering samt kontrollering av kolsänkornas varaktighet genomförs på 

ett tydligt och korrekt sätt. Enligt Harkin och Gary (2002) är viktiga delar för ett väl 

fungerande handelssystem med skogliga koldioxidkrediter; tydliga internationella 

klimatavtal och regler gällande hur skogskrediter skall redovisas, bättre teknik vid 

beräkning av koldioxidkrediter samt marknadsutveckling och politiska mål. 

Miljöpolitiken måste klart och tydligt specificera de krav som ställs för att kolsänkor 

skall kunna tillgodoräknas i arbetet för miljön. 

5.3.6 Läckage  

Korrekt rapportering av ett projekts effekt på inbundet kol är av stor vikt som 

diskuterats ovan. Läckage komplicerar dessa beräkningar ytterligare och är svåra att 

uppskatta. Läckage uppstår när ett koldioxidreducerande projekt på ett ställe leder till 

koldioxidutsläpp på ett annat. Exempelvis kan valet att inte avverka på ett ställe leda till 

att avverkning sker någon annanstans. Detta skapar problem då följden av en 

miljöförbättrande åtgärd endast resulterat i en omplacering av utsläppen istället för att i 

sin helhet reducera dem. Reglering behövs för att säkerställa reliabla resultat i beräkning 

av de faktiska resultat kolbindande projekt skapar. Ofullständiga beräkningar leder till 

missvisande resultat av kolsänkors funktion och som skulle snedvrida marknaden för 

utsläppskrediter inom EU ETS. Inom EU ETS uppstår läckage exempelvis genom att 

utsläpp förflyttas från ett land med hårda krav till ett land med lägre krav (European 

Commission, 2013).  Läckage och risken för läckage kommer således att påverka 

marknaden för koldioxid negativt då svårigheterna med att reglera samt beräkna hur 

stort koldioxidläckage som uppstår till följd av koldioxidreducerande projekt existerar. 

5.4 Ökad kolsänka, ökad risk för framtiden? 

För att öka mängden bundet kol i skogen kan flera åtgärder göras i skogsbruket. De 

aktiviteter som syftar öka kolinbindningen är exempelvis plantering på jordbruksland, 

nyplantering på avverkad mark, modifiering av skogsvård för att öka inbindningen av 

kol, förhindra avverkning för att minska koldioxidutsläpp, förlängda rotationscykler, 

odlingar för biomassa, m.m. (Kenneth m.fl. 2004). En stor ökning i dessa aktiviteter 

kommer skapa ett stort ansvar för att dessa hålls intakta eftersom de kan ha stor negativ 
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inverkan på koldioxidflödet i framtiden vid exempelvis oförväntade händelser. Om 

dessa aktiviteter inte är hårt hållna via lagar och miljöpolicys kommer de bara skapa en 

omstrukturering av koldioxidutsläppen till en annan tid vilket kan ha en större 

miljöpåverkan än om aktiviteterna inte hade utförts från första början (Perman, 2001).  

5.5 CDM och temporära krediter 

I dagsläget är krediter ifrån skogsbruket inte inkluderbara inom EU ETS på grund av 

osäkerheten i beräkning och höga transaktionskostnader för kontroll. Kolbindande 

skogsprojekt kan dock användas inom Kyotomekanismen CDM. Inom CDM bildas 

certifierade reduktionsenheter som mäts i ton koldioxidekvivalenter 

(Konjunkturinstitutet, 2012). Att binda kol inom CDM kräver att projekten är 

additionella och bidrar till hållbar utveckling. Projekt måste godkännas och certifieras 

innan de genomförs. I Sverige är det energimyndigheten som ansvarar för skapandet av 

krediter inom CDM och enligt riskrevisionen (2012:27) har brister upptäckts i hur risk- 

och osäkerhetsfaktorer behandlats vilket omöjliggör en fullgod utvärdering. Kontroll, 

certifiering och utfärdande av CDM krediter tar tid. Detta minskar effektiviteten för att 

uppnå klimatnytta. 2012 hade 2.7 miljoner CDM projekt genomförts. Dessa hade dock 

inte registrerats på grund av långsam administration, vilket indikerar höga 

transaktionskostnader. 

 

Enligt Schlamadinger m.fl. (2005) är inkluderingen av de temporära krediterna inom 

Kyotomekanismen CDM betydelsefulla för möjligheten att nå miljömålen i framtiden. 

Krediter inom CDM används för nyplantering och återplantering och kan delas upp i två 

olika typer: temporära och långvariga. Med de temporära förfaller åtagandeperioden 

efterföljande den de utfärdades inom och kan inte föras vidare. Efter detta och måste 

även ersättas av nya enheter inom Kyotoavtalet. De långvariga krediterna är gällande 

under projektets livstid och när dessa förfaller kan de inte ersättas av nya. För att reglera 

risken för reversibilitet föreslås införandet av en avgift för ägaren till krediten som 

säkerhet vid eventuell revers. Enligt Binkley och Brand (2002) effektiviseras ett 

handelssystem med koldioxid genom att tillhandahålla utsläppskrediter till köpare 

istället för att de själva skall investera i skogsaktiviteter eftersom detta inte ligger i deras 

bransch. 

Kolsänkor kan ses som ett sätt för oss att ”låna” från miljön, eftersom de endast binder 

kol under en oförutsedd framtid. Inkludering av temporära utsläppskrediter i ett 
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handelssystem föreslås fungera genom att en aktör hyr en kredit för en begränsad tid. 

När hyreskontraktet går ut måste nya krediter hyras för att aktören inte skall debiteras. 

Den som äger skogen har ansvar för att kolsänkan förblir bestående och kan efter 

kontraktstiden förnya krediterna. Kyotoprotokollets kapitel 6.b förmedlar att målen med 

koldioxidreduceringen för kolbindande projekt inom skogsbruket skall uppfyllas med 

hjälp av aktiviteter som annars inte skulle genomföras. Detta betyder att en kolsänkas 

varaktighet skall vara medveten och kumulativ i klimatarbetet för att kunna räknas in i 

ett handelssystem (UNFCC 2008, Brown m.fl. 2002).   
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6 TEORI FÖR KOSTNADSBERÄKNING 

 

 

 

 

6.1 Kvantifiering av kostnader 

Skog binder olika mycket koldioxid under sin livstid. I tillväxtfasen fram till 

medelåldern är storleken på kolsänkan som störst. Beroende på hur skogen sköts kan 

mer eller mindre kol bindas. Att senarelägga avverkning är ett sätt att få skogen att 

binda mer kol under en och samma rotationstid. Men ett optimalt skogsbruk med syfte 

att binda koldioxid innebär oftast inte att skogen inte skall brukas. Sundström (2008) 

skriver: 

”Störst klimatnytta gör skogen i ett skogsbruk där vuxna träd avverkas för 

att användas till olika produkter och där nya träd planteras igen”  

Kapitlet innehåller en presentation av påverkansfaktorer för att beräkna kostnaden att 

binda kol i träd och mark: 

 Påverkansfaktorer för kostnadsberäkning 

 Metoder för beräkning 

 Tidigare forskning 

6.2 Påverkansfaktorer för kostnadsberäkning 

Studier inom området för koldioxidbindande åtgärder inom skogbruket har identifierat 

påverkansfaktorer och genomfört beräkningar på kostnaden att binda ett ton kol i skog 

och mark. Denna information kan sedan användas för att uppskatta kostnaden att binda 

ett ton kol. Detta avsnitt kommer att presentera faktorer relevanta vid kostnadsberäkning 

av kolbindande projekt, samt visa på skillnaden mellan olika beräkningsmetoder.  

6.2.1 Beståndsanläggning och underhåll 

En grundläggande kostnad är plantering av skog som i sin tur påverkar kostnader för 

materiel och arbetskraft (Stavins och Richards, 2005). En planterad skog kräver även 

årligt underhåll som exempelvis gödning och gallring, vilket leder till årliga 
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kostnadsflöden (Richards och Stokes, 2004). Effekterna av kolinbindande åtgärder mäts 

genom den mängd extra koldioxid som skogen tar upp. Den extra mängden beräknas 

som skillnaden mellan utfall och referensscenariot. Referensscenario används som 

jämförelse då det visar vad som skett om åtgärden inte hade utförts. Hur mycket 

koldioxid som binds beror exempelvis på typ av åtgärd inom skogsbruket, biologisk 

kapacitet och geografiska förutsättningar. 

6.2.2 Alternativkostnad 

Enligt Stavins och Richards (2005) är alternativkostnaden av mark en betydelsefull 

påverkansfaktor i kostnadsanalysen och definieras som förlorat ekonomiskt värde att 

använda marken som kolsänka istället för andra alternativ. De alternativkostnader som 

uppstår räknas in i den totala kostnadsbilden för att bilda kolsänkor. För att beräkna 

alternativkostnaden finns olika tillvägagångssätt; ”bottom-up”, ”sectorial optimization” 

och ekonometri. ”Bottom-up” synsättet kommer att användas vid 

kostnadsberäkningarna i nästkommande kapitel 7. 

Genom ”bottom-up” metoden kan alternativkostnaden av mark analyseras genom 

existerande priser för mark, samt kostnaden tillhörande omstrukturering av mark från en 

användning till en annan. Arrendepris kan enligt Brännlund, (2009) återspegla 

kostnaden för alternativanvändning. Moulton och Richards uppskattar att 

alternativkostnaden för skogsmark uppgår till 35 procent av arrendepriset för betesmark. 

Vid ”sectorial optimization” läggs fokus på marknadsfaktorer inom jordbruk och 

skogsbruk. Kostnaderna kan där beräknas via överskott för konsumenter och 

producenter på marknaden. Ekonometriska modeller använder historiska dataset i priser 

inom jord- och skogsbruk för att beräkna effekten på markägare (Richards, 2004).  

6.2.3 Miljöpolicys 

Statlig intervention, miljöpolitik och ekonomiska styrmedel påverkar också 

kostnadsnivån för miljöprojekt. Införandet av subventioner minskar kostnaden för 

koldioxidbindande projekt liksom en skatt ökar kostnaden för utsläpp av koldioxid ur ett 

privatekonomiskt perspektiv. Ett handelssystem där rätter får utbytas mellan aktörer är 

också ett sätt att främja koldioxidbindande projekt där koldioxidkrediterna verkar som 

en ersättning för skogsägaren som i sin tur minskar kostnaden (Stavins och Richards, 

2005). De administrativa kostnader som uppstår vid implementeringen av 
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skogsvårdsprogram hör också till kostnaderna. Dessa är dock mycket svåra att beräkna 

(Richards, 2004). 

6.3 Metoder för beräkning 

För att kunna beräkna kostnaden för kolbindande åtgärder och att använda skogen som 

kolsänka krävs information om projektets totala kostnader och det kol som binds till 

följd av projektåtgärden. Genom att uppskatta kostnaden per bundet ton koldioxid kan 

den sättas i relation till övriga alternativ att minska klimatpåverkan (Perman, 2011). Ett 

referensscenario används för att möjliggöra uppskattning av ett projekts additionella 

effekt. Kostnaden för kolbindande projekt uttrycks som kostnad per bundet ton kol. 

Kostnader inkluderar land, arbetskraft, underhåll och materiel för skogsprojektet 

uttryckt som kostnad per hektar.  

Kolbindande effekt är en funktion bestående av skogsbruksaktivitet/intensivåtgärd, 

geografiskt område och biologiska egenskaper för aktuell trädsort. (Richards och 

Stokes, 2005). För att uppskatta bundet kol per ton finns tre olika metoder. Dessa är: 

flödessummametoden, medelförrådsmetoden och diskonteringsmetoden. 

Medelförrådsmetoden kommer att användas vid tillämpning av kostnadsberäkningarna i 

kapitel 7. Samtliga tre kan användas vid kostnadsberäkning av bundet kol från 

skogsprojekt och resulterar i kostnad per ton bundet kol. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att beräkna kostnaden och en utvärdering av dessa görs nedan. 

6.3.1 Medelförrådsmetoden 

Denna metod tar till vara på det faktum att bunden kolflödet varierar med tiden och årlig 

förändring av bundet kol beräknas till ett årligt medelvärde (Richards, 1997). Resultatet 

delas upp på årsbasis med årliga kostnader dividerat med årligt medelvärde för bundet 

kol. Metoden nuvärdesberäknar de kostnader som inträffar under ett projekts livstid och 

gör ett medelvärde av dessa tillsammans med medelvärdet av bundet koldioxid 

(Richards, 2004). 

6.3.2 Flödessummametoden 

Flödessummametoden är en beräkningsmetod där totala kostnader för ett projekt 

divideras med den totala mängden kol projektet binder in under sin livstid. Metoden tar 

alltså inte hänsyn till när kol binds utan metoden fokuserar på ett projekts totala effekt 

på bundet kol (Van Kooten, 2004). Ett bundet ton i framtiden anses binda lika mycket 
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kol idag som om 50 år, vilket inte är troligt eftersom skogens kapacitet att binda kol 

varierar med tillväxtfaser. 

6.3.3 Diskonteringsmetoden 

Diskonteringsmetoden diskonterar både kostnaderna och det kol med hänsyn till när 

dessa inträffar under rotationstiden (Van Kooten m.fl., 2004). Metoden antar ett 

marginalvärde som är konstant. Kostnader indelas på årsbasis över ett projekts 

livsperiod och dessa divideras med årlig koldioxidinbindning. Metoden blir olämplig 

när koldioxidinbindning varierar under ett projekts livstid, vilket den troligtvis gör 

(Richards, 2004). 

6.4 Tidigare forskning 

Flertalet tidigare studier har uppskattat kostnaderna tillhörande kolinbindande åtgärder. 

Spannet för kostnaden per ton kol har varierat kraftigt. Kostnadsstudier har analyserats 

och jämförts i metaregressionsanalyser vars syfte är att använda sig av existerande 

studier för att hitta samband och differenser. Dessa metaregressioner har exempelvis 

funnit att diskonteringsräntan har en liten effekt på kostnaderna för ett projekt då de 

flesta kostnader uppstår i början. De har även visat att geografisk position samt typ av 

aktivitet spelar stor roll för kostnaderna av att binda koldioxid. Kostnaderna i Europa är 

väldigt höga medans tropisk regnskog binder koldioxid till låga kostnader. 

Skandinavien anses ha sämre möjligheter att skapa kolsänkor. Genomförandet av dessa 

typer av skogsbruksaktiviteter i länder med höga kostnader förknippas med välfärd och 

miljötänk (Van Kooten m.fl. 2004).  

Utifrån en metaregressionsanalys utförd av Van Kooten  m. fl., (2009) ligger spannet 

för att binda ett ton kol mellan 3,44 – 13 301 kronor (år 2005). Kostnaderna av 

kolbindande skogsprojekt i Europa har gett mycket höga kostnader i relation till andra 

klimat, förklarat av höga alternativkostnader och låg tillväxt (Van Kooten m.fl., 2009). 

Figur 9 visar en sammanställning utifrån Van Kooten m.fl., (2009) kostnadsanalys ifrån 

68 tidigare studier. Resultaten kommer från forskning från 30 olika länder där flertalet 

är genomförda i USA.  

Figur 9 visar två sammanställningar av kostnaden per ton kol. Den första delen visar de 

39 studier som uppvisat ett resultat på under 300 kr per ton kol. Den andra delen är 

resterande studier som uppvisat kostnader över 300 kronor och över, förutom en studie 

som uteslutits för att ge en bättre överskådlig bild. (Kostnaden i denna studie uppgick 



45 

 

till 13301 kr per ton kol). Medelvärdet för samtliga 68 studier uppgick till 666 kr per ton 

kol och medianen 243 kronor bundet ton kol (2005 års valutavärde). Den nedre 

kvartilen uppgår till 74,5 kronor och den övre till 543 kronor. 

 

 

Figur 9 Kostnader tidigare forskning 

Källa: Van Kooten m.fl. (2009). 

  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

K
o
st

n
ad

 k
r 

/ 
to

n
 k

o
l 

Tidigare studier < 300 kr 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

K
o
st

n
ad

 k
r/

to
n
 k

o
l 

Tidigare studier >300 kr   



46 

 

7 METOD FÖR KOSTNADSBERÄKNING 

 

 

 

 

7.1 Kostnad för att binda koldioxid i Sverige 

Med hjälp av tidigare studier och teori har de faktorer som påverkar kostnaden för 

kolsänkor redogjorts för i kapitel 6. För att tillämpa värderingen utvärdera 

förutsättningarna på nationellt skogsbruk kommer en intensivåtgärd väljas ut med syftet 

att höja tillväxt samt andelen bundet kol. Potentiella scenarion diskuteras i ett sista steg 

genom en känslighetsanalys. Ett bottom-up synsätt kommer att appliceras vid 

kostnadsberäkning baserat på en modell utifrån Moulton och Richards (1990) studie för 

kostnader att binda koldioxid genom trädplantering och skogsbruk. 

Medelförrådsmetoden används för att uppskatta kostnaden att binda ett ton kol. Ett 

referensscenario kommer i beräkningen att användas för att uppmäta skillnaden mellan 

traditionsenlig skogsskötsel och vald intensivåtgärd.  

7.1.1 Modell 

I kostnadsmodellen beräknas årlig ökning av kol per hektar för marktyp i och region j 

genom: 

C
i
j  = Y

i
j K

i
 D

i
j  (1) 

Där Y
i
j är den årliga tillväxten i skogsråvara för produktion per hektar för aktuell 

marktyp i och region j. D
i
j är andelen bunden koldioxid per kubikmeter skogsråvara för 

aktuell marktyp i och region j. En konverteringsfaktor, K
i 

omvandlar andelen kol i 

virkestillväxt till additionellt kol bundet i mark. 

För att beräkna totala andelen koldioxid som kan bindas i ett projekt multipliceras 

summan av C
i
j med antal hektar per marktyp och region (LA

i
j). Totala andelen koldioxid 

som kan bindas i ett projekt på årsbasis blir då:  

TK = ∑i∑j (LA
i
j)(C

i
j)  (2) 
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Totala kostnader för skogsvård per hektar för specifik marktyp och region (P
i
j) beräknas 

över en rotationstid. Detta adderas med alternativkostnaden för skogsmark (R
i
j). Totala 

kostnader beräknas sedan på årsbasis över projektets tid med hjälp av 

diskonteringsräntan (A(r,n)). 

TC = ∑i∑j LA
i
j(R

i
j + A(r,n)P

i
j) (3) 

Kostnaden per ton kol beräknas med hjälp av medelkostnadsmetoden (AC) metoden 

genom att dela ekvation (3) med (2) : 

AC= TC/TK   (4) 

7.2 Data 

All data angående produktionspotential samt rekommendationer för åtgärder vid 

traditionellt skogsbruk samt intensivgödsling kommer att baseras på en studie från 

Statens Lantbruksuniversitets, SLU, fiberskogsprogram. Referensscenariot, 

traditionsenlig skogsskötsel av granskog, beräknas enligt lämpliga åtgärder. Åtgärder 

vid behovsanpassad gödsling presenteras vid två olika typer av skötselmetoder. 

Kostnaderna för dessa aktiviteter baseras på aktuella kostnader från 

Fiberskogsprogrammet. För att relatera till dagens prisnivå görs en uppjustering av 

priset med hjälp av konsumentprisindex. Resultat av detta skapar ett prispåslag på 20,5 

procent mellan 2000 till 2012. Se bilaga 1 för översikt av kostnaderna.  

7.2.1 Alternativkostnad 

Alternativkostnaden till att använda skogen som kolsänka måste uppskattas. Brännlund 

(2009) estimerar att alternativanvändning kan uppskattas med hjälp av arrendepris. 

Moulton och Richards uppskattar att alternativkostnaden för skogsmark uppgår till 35 

procent av arrendepriset för betesmark. I denna studie uppskattades genomsnittliga 

arrendekostnaden för betesmark i Sverige mellan åren 2000-2012 för att representera 

alternativkostnaden. Denna uppgick till 528,5 kr/hektar (Jordbruksverket 

statistikdatabas, 2013). Alternativkostnaden ses som en stor del av de årliga kostnaderna 

vid plantering (Moulton och Richards, 1990). 

7.2.2 Tillgänglig och lämplig areal BAG 

Lundström, A. och Glimskär, A. (2009) har utvärderat möjligheterna för intensivodling 

av skog i Sverige. Enligt deras beräkningar finns 3 445 000 hektar produktiv skogsmark 

tillgänglig för intensivodling, vilket motsvarar 15 procent av den totala arealen 
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produktiv skogsmark i Sverige som uppgår till 23 369 000 hektar. Dessa 15 procent 

fokuserar på skogsmark med låga naturvärden.  

Ett flertal krav finns för den mark som får utsättas för gödsling. Exempelvis: medelhöjd 

3-5 m, ståndortsindex G18-G32, minst 1 500 stammar/hektar, frisk mark, 25 meters 

avstånd från sjö eller vattendrag, mäktigt eller grunt jorddjup, morän eller sediment med 

grovmo eller finare (Skogsstyrelsen, 2008b; Bergh, 2004). Utifrån dessa egenskaper 

anses 115 000 hektar skogsmark finnas tillgänglig och lämplig för BAG i Sverige (år 

2010) (Skogsstyrelsen 2008b, Fahlvik m.fl., 2009).  

7.2.3 Kolinnehåll i skog och mark 

Koldensitet för virkesvolym av gran i medeltal i Sveriges skogar i kol per m
3
sk hämtas 

ifrån fiberskogsprogrammets data. När trädens tillväxt ökar kommer inte bara kol i 

träden att bindas utan markkolet kommer också att öka. För detta krävs en 

konverteringsfaktor som omvandlar kol bundet i träd till extra mängden kol bundet i 

marken. Denna faktor kommer att baseras utifrån data ifrån Richard och Moulton’s 

(1990) kostnadsstudie som uppskattar konverteringsration (enhetslös) för olika 

trädtyper. Deras medeltal för gran kommer att användas. Den totala mängd kol som 

kommer kunna bindas i ett projekt som tillämpar BAG påverkas av aktuella och 

tillgängliga arealer lämpade för gödsling.  

I tabell 1 ges en sammanställning av den grundläggande data som använts vid 

beräkningarna. 

Tabell 1 Grundläggande egenskaper 

Densitet kol/m
3
sk 0,2 

Konverteringsfaktor 6,05 

Alternativkostnad kr/ ha/år 185 

Tillgänglig areal BAG (ha) 115 000 

Källa: Lind (2001), Moulton & Richards (1990), Jordbruksverket statistikdatabas 

(2013), Skogsstyrelsen (2008). 
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7.3 Behovsanpassad gödsling 

Ett bestånd som brukas enligt behovsanpassad gödsling kräver flertalet skötselåtgärder 

under rotationstiden. Grundläggande är markberedning samt beståndsanläggning och 

kostnaden för plantering av nya bestånd. Flertalet gödslingar kommer att ske där unga 

granbestånd gödslas vartannat år för att sedan övergå till en lägre gödslingsfrekvens, 

vart femte år. Antal gödslingar samt övriga skötselaktiviteter och åtgärder vid lämplig 

tidsperiod under ett bestånds rotationstid för BAG med 1 500 plantor per hektar 

presenteras i tabell 2. Produktionsprognosen vid olika plantfrekvens och 

medelvolymtillväxten per hektar presenteras i tabell 3. 

Tabell 2 Aktiviteter BAG 

Aktivitet År 

Markberedning
 

0 

Plantering
25

 0 

Snytbaggebehandling 1 

Röjning 9 

Ungskogsgödsling
26

 10,12,14,16,18,20 

Produktionsgödsling
27

 25 

Gallring
28

 29 

Produktionsgödsling 30,35 

Gallring
29

 39 

Produktionsgödsling 40,45 

Produktionsgödsling 45 

Slutavverkning 50 

Källa: Bergh (2004) 

                                                 

25
 Inkluderar plantering och plantor 

26
 Luftburen gödsling 

27
 Markgödsling med traktor 

28
 30 procent uttag 

29
 25 procent uttag 
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Tabell 3 Produktionspotential BAG 

Plantor/ ha Årlig tillväxt m
3
sk 

1500 12,9 

2500 13,6 

Källa: Bergh m, fl. (2004) 

Aktiviteter i tabell 2 är rekommendationer vid ett bestånd med 1500 plantor per hektar. 

Vid plantering av 2500 plantor per hektar ökar frekvensen gallringar från två till tre 

stycken. Detta innebär att en extra gallring görs tidigare, år 24. De grundläggande 

kostnaderna för markberedning och plantering kommer också att öka medans årlig 

volymtillväxt blir högre. Se bilaga 1 för mer information kring kostnaderna. 

7.3.1 Referensscenario 

Som referensscenario beräknas kostnader när granskog behandlas enligt traditionella 

åtgärder från rekommendationer ifrån fiberskogprogrammet. Lämpliga aktiviteter 

presenteras i tabell 4. Kostnaderna tillhörande dessa åtgärder indexjusteras med hjälp av 

KPI samt nuvärdesberäknas. 

Tabell 4 Aktiviteter referensscenario 

Aktivitet År 

Markbehandling 0 

Plantering 0 

Röjning 9 

Gallring 40 

Gallring 50 

Slutavverkning 75 

Källa: Bergh m, fl. (2004) 

Ett konventionellt skogsbruk kommer att ha en lägre årlig tillväxt än vid gödsling vilket 

kommer påverka kolbindande potential. Samtidigt kommer kostnaderna att vara lägre 

och optimal rotationstid längre (75 år). Areal, densitet samt konveteringsfaktor kommer 
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att vara desamma. Produktionspotentialen uttryckt som medelvolymtillväxt för 

referensscenariot beräknas till 6,7 m
3
sk/ha/år.  
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8 RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

 

 

8.1 Resultat 

Resultaten utifrån BAG 1500 och BAG 2500 presenteras och jämförs med 

referensscenariot. En känslighetsanalys och resultat vid förändring i konveteringsfaktor 

för kol bundet i trädvolym till kol bundet i mark presenteras. För att kostnaden skall 

kunna representera bundet kol i form av koldioxid görs en omvandling från kol till 

koldioxid. 

8.1.1 Referensscenario 

Referensscenariot representerar granskogsbruk där traditionella skötselåtgärder 

tillämpas. Kostnaderna är baserade på 2500 plantor per hektar, 3 procent 

diskonteringsränta och en optimal rotationstid på 75 år. Tabell 5 visar resultatet för 

kostnaderna för referensscenariot. 

Tabell 5 Referensscenario 

Kr/ha/år 523 

Ton kol ha/år 8,1 

kr/ ton kol 64,5 

Tabellen visar att det extra ton kol som binds i relation till tillväxten i referensscenariot 

är 8,1 ton per hektar och år. Kostnaden för detta uppgår 64,5 kr per ton. 

Alternativkostnaden på 185 har stor påverkan på den årliga kostnaden per hektar, där 

den totala kostnaden inklusive alternativkostnaden uppgår till 523 kr. Detta innebär att 

alternativkostnaden står för 35 % av de totala kostnaderna per hektar. Resten är skötsel 

och underhåll. Referensscenariot har en relativt låg årlig tillväxt vilket påverkar 

mängden kol som binds. Även om skötselkostnaderna per hektar är lägst i relation till 

BAG 1500 och BAG 2500 är kolbindningen också låg. För den totala arealen (115 00 

ha) binder referensscenariot 932 305 ton kol per år.  
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8.1.2 BAG 1500 

Detta scenario innebär ett skogsbruk där 1500 granplantor planteras per hektar. 

Diskonteringsräntan är 3 procent. Eftersom beståndet gödslas används en lägre 

rotationstid än i referensscenariot motsvarande 50 år. 

Tabell 6 BAG 1500 

Kr/ha/ år 1178 

Ton kol ha/år 15,6 

Kr/ton kol 75,5 

Bundet kol per hektar och år i detta scenario uppgår till 15,6 ton per hektar och år vilket 

ökar kolbindningen med 52 procent jämfört med referensscenariot. Kostnaden är dock 

högre än referensscenariot med 11 kr. Detta visar att gödsling innebär stora 

investeringar i skogsbruket där effekten på tillväxt och kolbindning är mycket hög. 

Kostnaderna i relation till den additionella kolbindningen är inte hög nog för att skapa 

lägre kostnader än traditionellt skogsbruk, vid tre procents diskonteringsränta. På ett år 

binds 1 795 035 ton kol in i detta scenario. BAG 1500 skapar en additionell inbindning 

på 862 730 ton kol per år i relation till referensscenariot. 

8.1.3 BAG 2500 

I detta scenario planteras en högre andel plantor per hektar, 2 500 stycken, vilket skapar 

ett tätare bestånd. Även här är rotationstiden satt till 50 år och diskonteringsräntan är 3 

procent. 

Tabell 7 BAG 2500 

Kr/ha/ år 1608 

Ton kol ha/år 16,5 

Kr/ton kol  97,7 

Kostnaden per hektar är högst i detta scenario vilket förklaras av att kostnaden ökar vid 

plantering och inköp av en större mängd plantor. Det krävs även en extra gallring. 

Bundet kol per ton är störst vid 2 500 plantor per hektar, 16,5 ton kol per hektar och år. 

Samtidigt är kostnaderna större än både BAG 1 500 och referensscenariot. Den extra 
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mängd kol som binds mellan BAG 1 500 och BAG 2 500 är nästan 6 procent högre, 

samtidigt som kostnaden per ton ökat med över 37 procent.   

8.2 Känslighetsanalys 

Diskonteringsräntan används för att nuvärdesberäkna framtida kostnader för 

skogsägaren. Den kan således jämföras med det avkastningskrav skogsägaren har för 

aktuell investering jämfört med alternativ investering, exempelvis låneräntan. Beräkning 

av förändrad diskonteringsränta genomförs med rotationstid på 75 år för 

referensscenariot respektive 50 år för BAG scenarierna. Rotationstiden kommer att 

förändra den årliga kostnaden per hektar, vid förändring i denna faktor. Att plantera fler 

plantor per hektar kommer att öka skötselkostnaderna men har samtidigt potentialen att 

höja virkesvolymen, samt kolbindningen. Utfallen presenteras i tabell 8. 

Tabell 8 Faktorer för känslighetsanalys 

Diskonteringsränta 5 procent 7 procent 

Rotationstid (år) 30 70 

Plantor/ha 1 500 2 500 

 

I tabell 9 presenteras de olika utfallen för kostnaden att binda kol vid förändring i 

diskonteringsränta och rotationstid. En högre diskonteringsränta betyder att framtida 

kostnader har ett lägre värde än vid låg diskonteringsränta (Konjunkturinstitutet, 2012). 

En ökande diskonteringsränta kommer alltså sänka kostnadsbilden för att binda ett ton 

kol vid samtliga scenarios. Vilken diskonteringsränta som bör användas beror på ägaren 

av skogen och dess avkastningskrav samt räntan för alternativ investering (Fahlvik 

m.fl., 2009). Vid förändring i diskonteringsränta kvarstår en optimal rotationstid på 75 

år för referensscenariot och 50 år för BAG scenarios medan en diskonteringsränta om 3 

procent används vid förändring av rotationstiden. 

  



55 

 

Tabell 9 Känslighetsanalys 

 Referens kr/ton kol BAG 1500 kr/ton kol BAG 2500 kr/ton kol 

 5 % 56,3 58,8 76,2 

 7 % 52,6 49 63,4 

    

 30 år 127,1 117,9 155,4 

70 år 67,5 57,3 73 

 

I figur 10 visas en sammanställning av resultaten i tabell 9. BAG 1500 har de lägsta 

kostnaderna per hektar vid sju procent diskonteringsränta och 30 samt 70 års 

rotationstid. Vid fem samt tre procent diskonteringsränta har referensscenariot fortsatt 

lägst kostnad. BAG 1 500 med tre och sju procent diskonteringsränta uppvisar ett 

kostnadsspann på 26,5 kr per ton vilket kommer att väga tungt i investeringskalkylen 

för skogsägaren. Referensscenariot har vid en ökande diskonteringsränta en lägre 

kostnadsreducering än övriga alternativ. Detta orsakas av att åtgärder vid traditionellt 

skogsbruk är få vilket inte påverkar kostnaderna i lika hög grad som vid 

intensivgödsling.  

 

Figur 10 Kostnad per ton kol 
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En förändring i rotationstiden kommer att omfördela de årliga kostnaderna per hektar. 

En rotationstid om 30 år skapar högre kostnader per hektar och ökar således kostnaden 

att binda ett ton kol men samtidigt skapas en möjlighet att omplantera tidigare vilket 

kan skapa en större inbindning av koldioxid i ett långsiktigt perspektiv. Detta skapar 

även möjlighet till ökad substitution mot fossila bränslen.  

Att förlänga rotationstiden skapar en längre tidsperiod för kol att bindas och kostnaden 

per ton kol kommer att vara låg. Mer kol kommer totalt att bindas under rotationstiden 

men detta måste ställas i relation till det faktum att skog i tillväxt binder kol snabbare än  

skog som börjar bli för gammal. Vid en ökad rotationstid kommer substitutionsnyttan 

att förloras eftersom mindre råvara finns tillgänglig då ett mindre uttag av skogsråvara 

kan göras (Naturvårdsverket, 2012c). För traditionellt skogsbruk är optimal rotationstid 

satt till 75 år. Således ger känslighetsanalysen endast förändring vid en kortare 

rotationstid. Vid en ökning till 100 års rotationstid för referensscenariot blir kostnaden 

till 54,1 kr. 

8.2.1 Konverteringsfaktor 

Konverteringsfaktorn (K
i
) används för att omvandla kol bundet i virkesvolym till mark 

vid tillväxt och är baserat på Moulton och Richard’s (1990) kostnadsstudie. Ett medeltal 

är beräknat baserat på tillgänglig data för gran. På grund av osäkerhet kring värdet för 

konverteringsfaktorn på svensk skogsmark genomförs en beräkning för att se hur den 

lägsta respektive högsta konverteringsfaktorn för gran påverkar kostnadsbilden för 

bundet kol per ton. Resultaten visas i tabell 10. 

Tabell 10 Konverteringsfaktor 

Konverteringsfaktor Referens kr/ton 

kol 

BAG 1500 kr/ton 

kol 

BAG 2500 kr/ton 

kol 

3,7 105,5 123,4 159,8 

8,4 46,5 54,4 70,4 

En lägre konverteringsfaktor innebär att en mindre andel kol binds i marken när tillväxt 

i träd sker. Detta ger en lägre andel bundet kol per ton vilket resulterar i en högre 

kostnad per ton kol. För BAG 2500 blir skillnaden mellan den låga respektive höga 

konverteringsfaktorn 89,4 kronor per ton. Motsvarande för BAG 1500 och 
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referensscenariot 69 kronor respektive 59 kronor. Konverteringsfaktorn har således stor 

påverkan på kostnaden per ton bundet kol och bör beaktas vid tolkningen av resultatet. 

8.2.2 Konvertering koldioxid 

För att presentera resultaten som ton bunden koldioxid måste resultaten konverteras. 

Den molekylära vikten av koldioxid är högre än den molekylära vikten av kol. Detta 

innebär att ett ton bundet kol måste multipliceras med vikten för koldioxid dividerat 

med vikten för kol (44/12) vilken är 3,67. Denna faktor kommer att kunna redovisa 

resultaten uttryckt i koldioxid och koldioxidekvivalenter (Moulton och Richards, 1990). 

För att redovisa priser per bundet ton koldioxid (CO2) måste priset för bundet kol 

istället divideras med 3,67. Tabell 11 visar resultaten för konvertering till koldioxid. 

Tabell 11 Konvertering koldioxid (CO2) 

 Referens  BAG 1500  BAG 2500  

Ton CO2/ha 29,7 57,3 60,6 

Kr/ton CO2 3 % 17,6 20,6 26,6 

Kr/ton CO2 5 %  15,3 16 20,8 

Kr/ton CO2 7 %  14,3 13,4 17,3 

Kr/ton CO2 30 år 34,6 32,1 42,3 

Kr/ton CO2 70 år 18,4 15,6 19,9 

 

Ett kilo koldioxid motsvarar ett kilo koldioxidekvivalenter och kan således jämföras 

med alternativa sätt att reducera utsläppen av andra växthusgaser. Tabell 11 visar att 

kostnaderna för att binda ett ton koldioxid varierar mellan 14,3-34,6 kronor per ton för 

traditionellt skogsbruk. För BAG 1 500 ligger spannet på 13,4- 32,1 kr per ton koldioxid 

och för BAG 2 500 17,3-42,3 kronor.  

Vid skogsskötselåtgärder enligt BAG 1500 kommer ett ton koldioxid att kunna 

reduceras i skogen till en kostnad av 13,4 kr om vi utgår ifrån den lägsta möjliga 

kostnaden. Den finns vid sju procent diskonteringsränta och en omloppstid på 50 år. 

Antal ton koldioxid per hektar och år uppgår där till 57,3 ton, detta ger en total 
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inbindning om 6 589 500 ton koldioxid per år för den totala gödslade arealen. Vid tre 

samt fem procent är referensscenariot det bästa alternativet för att binda koldioxid. 

8.3 Övrig analys 

Ett alternativt sätt att lagra koldioxid är genom metoden Carbon Capture and Storage 

(CCS). Att binda kol på artificiell väg innebär att kol lagras i exempelvis berggrund. 

Denna metod är mer varaktig än kol bundet i skog, med en säkerhet mot läckage på 99 

procent och varaktighet 1 000 år (Möllersten och Särnholm, 2008; Konjunkturinstitutet, 

2012).  CCS separerar koldioxid från utsläppen för att sedan lagra den. Metoden ses 

som ett viktigt verktyg för att reducera klimateffekterna i världen. För detta krävs 

miljöpolicys samt ekonomiska incitament, varför det är en god källa till jämförelse med 

att binda kol i skog (Svenska Miljöinstitutet, 2011). En analys utförd utav Mc Kinsey & 

Company (2008) på uppdrag av Svenskt Näringsliv uppskattar kostnaden att lagra en 

ton koldioxidekvivalenter till mellan 600-1000 kr (år 2020). 370-875 kr per ton 

koldioxid uppskattas av Svenska miljöinstitutet, (2011) och 210 till 630 kr per ton 

koldioxid enligt Konjunkturinstitutet (2012). 

Kostnaderna för CCS är relativt sett högre än de för att binda ett ton koldioxid i skog 

och mark enligt denna studie. Att intensivodla via BAG 1500 skapar en kostnad kring 

13,4 kronor per ton koldioxid medan CCS är kopplade till kostnader mellan 210-1000 

kr per ton koldioxid. Lagstiftning och acceptans anses i dagsläget som hinder för att 

kunna använda CCS tekniken (Möllersten och Särnholm, 2008).  Dock så är risken för 

reversibilitet av kolet mycket lägre vid CCS än vid skogsprojekt.  

För att skogen som kolsänka skall vara lönsam för skogsägaren krävs som sagt att det är 

en lönsam investering. En förändring i ersättning av alternativ användning kommer att 

påverka vilket alternativ som är mest lönsamt. Exempelvis om prisnivån på timmer ökar 

skulle detta skapa ökade incitament för skogsägaren att avverka skogen istället för att 

låta den stå. Samtidigt som ett lägre timmerpris skulle kunna göra det mer lönsamt att 

bruka skogen som kolsänka. Prisnivån på utsläppsrätter kommer också att påverka 

skogsägaren, där ett lågt pris inte skapar incitament nog för skogsägaren att bruka den i 

kolbindande avseende (PWC, 2011). Marknaden för koldioxidkrediter kan också 

påverkas positivt vid ett ökat värde av skogen som plats för rekreation och friluftsliv. 

Ett potentiellt framtida ökat behov att vistas i skog och mark kan innebära politiska 

styrmedel som främjar skog och mark och möjligheten för samhället att utnyttja dessa i 



59 

 

större skala. En subvention för förbättrad skogsvård, exempelvis skapande av 

koldioxidkrediter skulle kunna agera som incitament för skogsägare att välja att binda 

kol istället för produktionssyfte. 

För att uppnå utsläppsreducering enligt kriteriet för ekonomisk effektivitet skall 

utsläppsreducering ske till lägst möjliga kostnad.  EU ETS ger en indikation via priset 

på utsläppsrätter om marknadspriset för den handlande sektorn att reducera 

koldioxidutsläpp. Reducering kommer att ske under denna prisnivå då det är billigare 

och utsläppsrätter kommer att köpas vid kostnader över denna nivå. Koldioxidbindande 

åtgärder kommer att vara ett kostnadseffektivt alternativ så länge kostnaden att binda ett 

ton kol är lägre än priset på en utsläppsrätt (Konjunkturinstitutet, 2012). I dagsläget 

ligger priset för rätten att släppa ut ett ton koldioxid runt 43 kr (5 Euro) se figur 2. 

Priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden för att binda ett ton koldioxid i skogsmark 

enligt beräkningarna i denna studie. Detta betyder att binda kol i skog är ett ekonomiskt 

effektivt sätt att reducera klimateffekten eftersom ett ton koldioxid kan bindas via BAG 

1500 till en kostnad på 13,4 kronor (7 %, 50år).  Men Enligt Strömbäck (2013) är 

intensivåtgärder inte en självklar lösning för att reducera koldioxiden i atmosfären. Efter 

avverkning krävs att kolförrådet återförs och detta måste ske genom nya investeringar. 

Kostnaderna för detta är redan ersatta och därför kommer de totala kostnaderna bli 

större än de initiala kostnaderna. 

Sammanfattningsvis har resultatkapitlet visat att behovsanpassad gödsling med 1500 

plantor per hektar skapar den absolut lägsta kostnaden att binda ett ton kol. BAG 1500 

ger också lägre kostnader för att binda kol än vid ett traditionellt skogsbruk för 

granskog vid sju procent diskonteringsränta. Men det traditionella skogsbruket skapar 

lägsta kostnaderna vid tre respektive fem procent diskonteringsränta. Detta visar att 

skogsbruk i avsikt att binda kol inte behöver gynnas av att intensivåtgärder då dessa ofta 

är förknippade med tunga investeringar. BAG valdes ut eftersom åtgärden är förknippad 

med den högsta tillväxten men samtidigt är kostnaderna mycket höga. Konverterat till 

koldioxid har kostnaden visat sig vara lägre än priset på utsläppsrätter inom EU ETS. 

Resultaten i denna studie ligger inom den nedre kvartilen av kostnader ifrån tidigare 

genomförda studier. 

Metoden som använts är baserat på en tidigare studie för att beräkna kostnaden att binda 

ett ton kol vid plantering av skog. Intensivmetoden som valts innebär att plantering sker 



60 

 

vilket är förenligt med studien. Intensivgödsling som skogsåtgärd är baserat utifrån 

svenska förutsättningar. Konverteringsfaktorn är osäker vilket motiverats i kapitlet 

genom en beräkning vid en hög respektive låg nivå på denna, vilket visat sig påverka 

kostnaderna kraftigt. Ett ”bottom-up” synsätt är endast en metod att sammanställa vilka 

kostnader som hör till kolbindande projekt och kan således inte tas för givet vara det 

mest optimala sättet. Flödessummametoden samt diskonteringsmetoden är andra 

möjliga alternativ för att uppskatta per ton. 
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9 SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att identifiera och beskriva hinder och möjligheter med 

koldioxidkrediter från skogsbruksprojekt. Syftet var också att uppskatta värdet av 

skogen som kolsänka genom att beräkna kostnaden att binda ett ton kol via 

intensivåtgärder i Sverige. 

Sammanfattningsvis kan sägas att risken med kolsänkor från skogen anses vara hög och 

varaktighet är ett avgörande problem. Kontroll och rapportering är försedd med stora 

osäkerheter, vilket gör det problematiskt att använda sig av kolsänkor på ett tillförlitligt 

sätt i klimatarbetet. Samtidigt så är kolsänkornas roll som växthusgasreducerande 

verktyg en aktuell fråga då de anses ha stor potential för detta ändamål. Skapandet av 

koldioxidkrediter från skogsprojekt kan komma att bli aktuell i EU ETS i framtiden 

varför vidare forskning bör genomföras för att minimera transaktionskostnader och 

hinder.  

De positiva utfallen vid ett intensivare skogsbruk skapar högre tillväxt vilket stimulerar 

marknaden genom ett högre virkesuttag och ökad produktion. Ökad kolbindning till 

följd av detta minskar koldioxiden i atmosfären. Substitutionseffekter möjliggörs då ett 

ökat uttag leder till högre utbud av råvara för biobränsleproduktion, som i sin tur har en 

avsevärd effekt på klimatet. Restriktioner föreligger i dagsläget arealer som får utsättas 

för intensivodling på grund av de bieffekter som är förknippade med denna typ av 

skogsskötsel. Potentialen av ett intensivare skogsbruk kan skapa ökad välfärd, vilket bör 

undersökas i en samhällsekonomisk kostnads och nyttoanalys. 

Resultaten i kostnadsanalysen har resulterat i relativt låga kostnader för att binda kol 

och koldioxid via både traditionellt skogsbruk och tillväxtintensiva åtgärder i relation 

till tidigare studier. Medeltillväxten för BAG är mycket högre än referensscenariot 

vilket pressar detta ned kostnaderna att binda kol. Eftersom kolbindningen står i direkt 

relation till tillväxten. Men då kostnaderna vid behovsanpassad gödsling är väldigt stora 
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påverkas den totala kostnadsbilden för att binda kol vid denna typ av åtgärd. Detta har 

gjort att ett traditionellt skogsbruk i vissa scenarior bundit kol till lägre kostnader än 

intensivåtgärder och BAG 1 500 varit billigare i andra. BAG 2 500 haft högst kostnader 

i samtliga scenarion. Den kolbindande effekten är mycket hög vid gödsling. Uttryckt i 

koldioxidekvivalenter ger BAG 1500 en additionell inbindning, utöver referensscenariot 

på 3 166 219 ton koldioxid per år. Sveriges skogsmark beräknas binda in 140 miljoner 

ton koldioxid årligen och intensivgödsling på 115 000 hektar skulle kunna öka den 

årliga nettobindningen med 2,3 %. 

Baserat på resultaten i tabell 11 kan kolbindande skogsprojekt ses som ett 

konkurrenskraftigt alternativ. En utsläppsrätt av ett ton koldioxid under EU ETS ligger i 

dagsläget kring 43 kr. Upp till denna nivå bör det alltså vara möjligt att reducera kring 3 

ton koldioxid i atmosfären genom att intensivodla skog enligt BAG 1500 för samma 

kostnad.  Resultaten måste ställas mot det faktum att kol bundet i skog inte är bundet för 

evigt. Vad som händer med det bundna kolet efter avverkning är en viktig faktor för att 

förutspå effekten på lång sikt. Resultaten i relation till tidigare kostnadsstudier i figur 9 

visar att resultaten i denna uppsats ligger under den nedre kvartilen med ett medelvärde 

på 74,5 kronor. Spannet i tidigare studier uppgick enligt Van Kooten m.fl. (2009) till 

3,44 – 13 301 kronor (år 2005). Europa anses inte ha goda möjligheter till att binda kol i 

skog och mark i relation till tropiska skogar. Men gödsling kan möjligtvis vara ett mer 

konkurrenskraftigt alternativ, om mindre antal gödslingar genomförs för att minska de 

totala kostnaderna och den minskade effekten på tillväxten av detta inte påverkas för 

mycket. Samtidigt måste kostnaden att binda ett ton kol i svensk skogsmark utvärderas i 

relation till alternativ användning. I det avseendet kan 13,4 kr per ton anses som dyrt.  

Enligt tidigare forskning är den aktivitet som visat sig vara mest kostnadseffektiv 

plantering av ny skog. Denna metod är konkurrenskraftig gentemot andra alternativ 

eftersom ny skog binder koldioxid i snabb takt i början av tillväxtperioden och 

implementeringskostnaderna är relativt sett låga. Genom denna aktivitet har 

koldioxidkrediter visat sig kunna skapas till låga kostnader Att samtidigt gödsla ett 

återplanterat bestånd accelererar det bundna kolet vilket tidigare studier inte fokuserat 

på. Resultatet i denna uppsats och de låga kostnaderna i relation till tidigare studier kan 

förslagsvis förklaras av att intensivgödsling accelererar kolbindningen så pass mycket 

att detta väger upp mot de tunga kostnaderna. Kolbindande skogsprojekt kan också vara 

en möjlig lösning för att kunna uppnå de ökade tryck inom klimatkonventionen där 
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utsläppsreducering skall öka från 20 till 30 procent. Vilket gör att denna aktivitet bör 

kunna ses som ett lämpligt alternativ i avseendet att binda kol ut miljösynpunkt. 

Medelkostnadsmetoden är bara ett sätt att beräkna de årliga kostnaderna per hektar och 

behöver inte vara det mest optimala. BAG 1 500 och traditionellt skogsbruk har i denna 

studie visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att binda kol i skog och mark, likaså 

traditionella åtgärder. För referensscenariot är kostnaderna mycket låga, men även årlig 

kolbindning. BAG 1 500 skapar stor extra kolbindning men detta medför också tunga 

kostnader vilket vid en låg diskonteringsränta inte kommer vara ett konkurrenskraftigt 

alternativ i syfte att binda kol. BAG 2 500 är förknippat med de högsta kostnaderna 

vilket tyder på att resultaten är känsliga vid en förändring i skötselkostnaderna. För att 

använda skogen i kolbindande syfte krävs åtgärder med lägre kostnader än 

behovsanpassad gödsling, men med högre tillväxt än traditionella skogsbruksåtgärder.  

För vidare utredning kan traditionell kvävegödsling vara ett intressant alternativ att 

studera då gödsling endast sker i fullvuxna bestånd men som har stor effekt på tillväxten 

innan avverkning. Vad som slutligen sker med skogsråvaran efter avverkning påverkar 

kolbalansen, vilket inte inräknat i kostnadsanalysen. Inkomster från röjning och 

avverkning är heller inte inkluderade i kostnadsanalysen, inte heller den samhälleliga 

nyttan som extra uttag av skogsråvara och additionell kolbindning skapar. Forskning på 

området kring Sveriges möjlighet att binda kol i skog och mark bör genomföras för att 

kunna utvärdera om det är ett konkurrenskraftigt alternativ. Skogsprojekt bör utvärderas 

avseende möjligheten för dessa att implementeras i framtida handelssystem såsom EU 

ETS. Vidare utredning kring nivån på den nyttoeffekt kolsänkor faktiskt skapar bör ske 

för att försöka besvara frågan om skogen är lösningen på våra globala miljöproblem? 
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BILAGA A – SKÖTSELKOSTNADER 

 

Kostnaderna är grundade på fiberskogsprogrammets data från år 2000 och presenteras 

nedan. Dessa har uppjusterats med hjälp av konsumentprisindex för att återspegla 

kostnaderna 2012 vilket gett ett prispåslag på 20,5 procent.  

Aktivitet 
Kostnad  

Referens (kr/ha) 

Kostnad BAG 

1500 (kr/ha) 

Kostnad BAG 

2500 (kr/ha) 

Markberedning 1807,5 3615 6025 

Plantering 12803 9038 15062,5 

Snytbaggebehandling - 904 1462 

Gallringar kr / m3f ub 181 , 148 181 , 148 181,148 

Röjning 3615 3615 3615 

Ungskogsgödsling - 3495 3495 

Produktionsgödsling - 2290 2290 

Källa: Bergh (2004) 

 

 


