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Klimatforskning bidrar till mer 

produktiva skogar 



   1 milj m3sk 

 100 milj m3sk per år 

 130 miljarder SEK 



Förädlade träd =  

en extra 

årsavverkning    

 vart 5:e år 



Träd växer på sommaren (aktiv celldelning) 

Och är i vila på vintern (passiv härdighet) 

Snabbkurs i växtbiologi 

Synkroniseringen är livsviktig! 



Celldelning, barrhärdighet 

Värmesumma Dag/Natt (latitud) 



Förädlingsstrategi 
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Temperaturklimat (veg. periodens längd, dagar) 

 

Förädlingspopulationer för 

 - ökad värdeproduktion 

 - möta klimatförändring 

 - förvalta genetisk resurs 

(diversitet) 



Förädlingsmål 

 

Eucalyptus i Brasilien 

Omloppstid 7 år – 400 m3sk 



Tall i Västerbotten 

Omloppstid 100 år – 400 m3sk 



Förädlingsmål 

• Bättre anpassning 

• Högre produktion 

• Bättre stam- och vedkvalitet 

Tidsfördröjning => generella, långsiktiga mål 

Dagens plantor ska växa i framtidens klimat!! 



Scenario exempel: Veg. periodens längd 

(antal dagar >+5º C) 

1961 - 1990 2071 - 2100 

källa: Rossby Centre, SMHI. 



Scenario exempel: Veg. periodens längd 

(antal dagar >+5º C) 

Skillnad 

källa: Rossby Centre, SMHI. 



Skogen om 100 år – 

förutsägelser: 

• Ökad produktion (20–40 %)  
 

• Mer skador från svampar och insekter 

 

• Extremare väder 
 

• … 



Skogsproduktion år 2100 
 källa: Johan Bergh, SLU 

 
Gran Tall 

 

 

0 % 

55 % 



Ackumulerad frostrisk 

Acc frost risk
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Scenario A2, 2050 Referens, 1961-1990 

Ola Langvall, SLU, in prep. 



Träd är anpassade till varierande förhållanden 

 

Naturligt urval, verkar i efterhand 

 

Växtförädling, verkar i förväg 

Plantor för framtidens klimat 

 Nya klimatprofiler 

 Mer robusta träd 



Klimatprofiler 
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Temperaturklimat (veg. periodens längd, dagar) 

 



Långsiktiga förädlingsmål 

• Anpassning 

• Produktion 

• Stam- och vedkvalitet 

  
• Robusthet viktigare 

 - stabilt uppträdande över miljö- och klimatgradienter 
 - hög motståndskraft 



Förädling tar tid – vad kan vi 

göra idag? 

• Skogsskötsel 

 – omloppstid 

 – blandningar (arter, sorter) 

 – nya trädslag 

• Ändrad användning av en viss frökälla 



1990 
2010 
2030 
2050 

I vilken takt ska 

användningen 

förändras? 

Var används dagens 

frökällor? 



2010 

Plant-

etablering 

2090 

Avverkning 

Osäker prognos och 

lång omloppstid 

SMHI 



SMHI 

Vilken framtid skall vi välja? 



SMHI 

Vilken framtid skall vi välja? 

- Mindre uppvärmning på sommaren 

- Riskhänsyn 



2010 

Plant-

etablering 

2090 

Avverkning 

SMHI 

Kompromiss mellan föryngring 

nu och tillväxt i framtiden 

Tillväxt 

2030 



www.kunskapdirekt.se/plantval 

http://www.kunskapdirekt.se/plantval


   Kunskap om 
klimatets förändring 

 … ett par milj m3sk extra 

            (miljarder SEK) 



Forskningsprojekt – 
Nya Svensk-Finska tallfunktioner 

Syfte 

• Gemensamma funktioner (Svensk tall i Finland 

och Finsk i Sverige) 

• Möjlighet att prognostisera tillväxt, överlevnad, … 

under olika klimatscenarier 

 

Metod 

• Jämförande försök saknas 

• Klimatindex används som länk 

 

Syfte 



Projektbeskrivning 

Produktion ~ f(lokalens klimat, trädens ursprung) 

Fältdata 
Försöks- & träddata 

Användningsrekommendationer 

- Nuvarande klimat 

- Framtida klimat 

Klimat- 

scenarier 

GCM/RCM 
Klimatdata 
Klimatindex 



Just nu … 

… pågår jämförelse av ”punktdata” beräknade från: 

 

regionala klimatmodeller  RCA/ERA40 (25x25, 

12,5x…) 

och stationsbaserade data PTHBV (4x4), FINADAPT 

(10x10) 





KO Meeting- Orléans- June 25/26 2008; BA, KK 

Medverkande 
SMHI (Lars Bärring, Anna Lilja) 

Skogforsk 

Metla, FMI 

 


