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Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. 
De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier 
för klimatanpassning.

Mistra-SWECIA:s verksamhet bygger på expertis inom flera forskningsområden som klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, 
sociologi och statsvetenskap, samt ett nära samarbete med beslutsfattare och andra som medverkar i klimatanpassningsprocessen.

Klimatförändringarna är en realitet och det är angeläget att analysera vilka effekter dessa förändringar får på miljön och på 
samhället och hur vi måste anpassa verksamheter till förändrade förutsättningar. Mistra-SWECIA bedriver forskning om mark-
användning och har ett särskilt fokus på hur skogen och svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat och mer generellt på 
hur klimatförändringarnas effekter behöver uppmärksammas i skogs- och jordbruk samt i naturvård.

Mistra-SWECIA är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

SWECIA står för Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation. Programmet involverar SMHI, SEI, Lunds 
 universitet samt Stockholms universitet och pågår under 2008–2015. SMHI är programvärd.
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Från det globala till det regionala
Vi har fått ytterligare bekräftelser på att klimatet förändras och att det beror på utsläppen. 
Men också att vi kan påverka hur stor och snabb klimatförändringen blir över tid. Det var 
det huvudsakliga budskapet från FN:s vetenskapliga klimatpanel när den lade fram den för-
sta delen i sin femte stora kunskapsutvärdering i september 2013. Vi har klimatförändring-
en här och även om vi kan påverka den på sikt, har det redan gått så långt att vi går ett nytt 
klimat till mötes, såväl globalt som regionalt. Nya kunskapsunderlag ger ett mervärde. Nya 
frågeställningar uppstår i takt med att klimatförändringen förvärras och när vi arbetar med 
klimatåtgärder. 

Under året som gått har Mistra-SWECIA alltmer kommit anpassning i den skogliga sek-
torn under barken. Det har handlat om ny forskning, möten med andra forskare, praktiker 
och politiker som lett till ömsesidigt lärande. Överallt har vi mötts med stort intresse och 
engagemang. Agendan handlar alltmer om vad, hur och när man ska planera och genomfö-
ra anpassning snarare än om det behövs. Det sätter press på alla kunskapsaktörer; vad kan vi 
tillföra av underlag och beslutsstöd? Och på praktiker och politiker; vilka strategier lägger vi 
upp och vilka beslut tar vi? 

Jag spår ett spännande 2014, på alla dessa fronter. IPCC kommer med resten av sin fem-
te kunskapsutvärdering, vilket kommer att ge skjuts till 
klimatarbetet. Forskningen kommer att rulla på och ge 
upphov till nya resultat, fler möten med praktiker och po-
litiker ska äga rum och utöver ett antal workshops och 
events har vi framför oss två stora konferenser som Mist-
ra-SWECIA medarrangerar. Den ena om senaste nytt om 
regional klimatmodellering i juni i Lund och den andra 
nummer tre i raden av nordiska anpassningskonferenser i 
augusti i Köpenhamn. Vi ses där, om inte förr.

Markku ruMMukaInen  

PRogRAMCHEf Mistra-SWECIA

PRogRAMCHEfEn HAR oRDEt
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PRogRAMStyRELSEnS oRDföRAnDE HAR oRDEt

Skapa kreativa möten
Vi befinner oss nu mitt i fas 2 för Mistra-SWECIA. En betydande del av arbetet under 
året har fokuserat på skogens anpassning till klimatförändringen. Det handlar inte bara 
om forskningen kring klimatförändringens påverkan på skogen, utan också hur man inom 
skogsbruket tar till sig forskningen och omsätter den i det dagliga arbetet.

Under det senaste decenniet har ett antal stormar, blöta vintrar och torra somrar gett 
upphov till en diskussion bland skogsägare och myndigheter hur skogsbruket ska kunna an-
passas till nya förutsättningar. Det kan gälla allt från monokulturer, trädval, skadeinsekter 
till körskador. Verkligheten har gett upphov till en lyhördhet för nya tankar och idéer inom 
skogsnäringen. Forskning som rör klimatanpassning är idag omfattande, men hur når den 
kunskapen ut till brukarna?

För Mistra-SWECIA är det en viktig fråga hur vi finner de bästa vägarna för att kom-
municera nya kunskaper om klimatanpassning till skogsnäringen. Det kan ske på många 
olika sätt. Redan under den första programfasen anordnades en rad möten med olika fokus-
grupper där forskare och skogsintressenter deltog. Detta arbetssätt har lett till ett ömsesidigt 
lärande genom utbyte av åsikter och erfarenheter som rör klimatanpassning. Ett annat sätt 
att kommunicera kunskap om klimatanpassning är genom den webbaserade information 

som SMHI tillhandahåller och som kommer att använ-
das vid olika träffar med skogsägare. Att utveckla olika 
mötesplatser där nya vetenskapliga rön kan diskuteras 
och göras tillgängliga är viktigt för skogsnäringens kli-
matanpassning. Då skapas kreativa möten mellan fors-
kare och praktiker. 
 

Bengt holgersson  

PRogRAMStyRELSEnS oRDföRAnDE Mistra-SWECIA
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Klimatanpassning är på allt fler läppar idag, men så har det inte 
alltid varit. Under de senaste åren har arbetet med klimatanpassning 
fått struktur, resurser och en tydligare plats på dagordningen. det 
blåser nya vindar, om än inte med full stormstyrka.

text: MARKKu RuMMuKAInEn oCH ÅSA SjöStRöM (gäStSKRIbEnt)

Klimatanpassning 
i Sverige idag               

Tänker man tillbaka några år var klimatanpassning 
inte ett ord man hörde ofta i Sverige. Det handlade om 
att minska utsläppen. Nu ligger landet  annorlunda. 
 Klimatanpassning har seglat upp på agendan. Det 
 ersätter inte utsläppsminskningar, men behövs som ett 
komplement. Vi är utsatta, även i ett modernt samhälle, 
för extremt väder och klimatförändringens effekter.  

statliga åtgärder 
Det är nu ganska många år sedan en grupp myndig-
heter tillsammans startade den så kallade klimatanpass-
ningsportalen, som en resurs för information i Sverige. 
Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen lades 
i sin tur till handlingarna 2007, med 59 förslag till an-
passningsåtgärder, som till exempel ändrad lagstiftning 
och uppdrag till olika myndigheter. Hösten 2012 ge-
nomfördes en genomgång av utredningen. Den visade 
att 34 av förslagen i Klimat- och sårbarhetsutredningen 
hade följts upp. Kunskapscentrum för klimatan-
passning vid SMHI bildades också 2012. Centrumet 
samlar information och goda exempel, anordnar semi-
narier och föreläsningar, tillgängliggör forskning och 
fungerar som en samlingspunkt för klimatanpassnings-
arbetet i Sverige. Ett särskilt fokus ligger på att stötta 
länsstyrelsernas arbete. 

I Sverige är det främst ökade översvämningar till 

följd av skyfall och en stigande havsnivå, som driver 
arbetet med klimatanpassning. Ingen nationell myn-
dighet har det övergripande ansvaret, däremot har 
centrala myndigheter genom respektive sektorsansvar 
uppdrag att implementera klimatanpassning. Ett 30-tal 
myndigheter arbetar nu med förebyggande åtgärder för 
att öka kompetens och kunskap och för att förbättra 
beredskapen för klimatrelaterade störningar i viktiga 
samhällsfunktioner. Den regionala och lokala nivån är 
central för samordning och genomförandet av åtgärder.
 
Det regionala arbetet
Länsstyrelserna fick år 2009 i uppdrag att samordna 
klimatanpassningsarbetet regionalt. Det finns kopp-
lingar med länsstyrelsernas andra verksamhetsområden 
som kan behöva beaktas, bland annat naturvård och 
miljöskydd, kommunikationer, djurskydd och all-
männa veterinära frågor, lantbruk, rennäring, fiske, 
kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhälls-
planering och boende, civilt försvar, krishantering i 
fredstid och räddningstjänst. Sedan dess har länsstyrel-
serna även fått i uppdrag att sammanställa och redovisa 
klimatanpassningsarbete på kommunal nivå, och ta 
fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning 
till vägledning för det lokala och regionala klimatan-
passningsarbetet. Detta arbete pågår.
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lokalt
På lokal nivå är bilden mer splittrad. Det framstår 
tydligt att i kommuner där man på senare år drabbats 
av till exempel stora översvämningar har klimatanpass-
 ning uppmärksammats. I Sundsvall, Kristianstad och 
Arvika har det vidtagits åtgärder genom invallningar 
och förstärkta dammkonstruktioner. I Stockholm och 
Göteborg planeras stora byggnadsprojekt där klimatan-
passning utgör en viktig faktor. Många kustkommuner 
tar fram riktlinjer för planering av framtida havsnära 
bebyggelse, med stigande havsnivåer som en faktor. 
I till exempel Skåne rekommenderar länsstyrelsen att 
nybyggnationer inte ska planeras med mindre än tre 
meters marginal från dagens medelhavsvattenstånd. Att 
också befintlig infrastruktur kan vara sårbar påmindes 
man igen tydligt om i samband med decemberstormen 
2013, med extremt höga vattennivåer. 
 
kartan fylls på
Det blåser nya vindar även i vårt närområde. EU är 
drivande i klimatfrågan och det omfattar anpassnings-
arbetet. Sommaren 2007 togs en så kallad grönbok om 
klimatanpassning fram och våren 2009 följdes den av 
en så kallad vitbok. Våren 2013 lade EU-kommissionen 
fram sitt förslag till strategi för klimatanpassning. 
Detaljerna håller nu på att arbetas fram. 

Enligt Europeiska miljöbyrån EEA har flera länder 
i Europa antagit en nationell  klimatanpassningsstrategi 
(se figur, grönmarkerade länder). Något  överraskande 
lyser även Sverige grönt på kartan, trots att det inte 
riktigt går att peka på något dokument som det 
står klimatanpassningsstrategi på. Snarare har olika 

KLIMAtAnPASSnIng I SvERIgE IDAg

Källa: eea

beslut tagits, bland annat i samband med klimat- och 
energi propositionen från 2009, som tillsammans kan 
 betraktas som en strategi. 

Snarare än bara grönt eller gult, finns det nog flera 
färger på kartan. EUROSAI (de europeiska riksrevi-
sionsverkens gemensamma organisation) rapporterade 
2012 om en genomgång av nio europeiska länders 
klimat anpassning (Sverige ingick inte i studien). I 
många av dessa länder hade man genomfört utred-
ningar och dylikt, men i enbart tre av länderna hade 
man fått en ordentlig policy och strategi på plats. I 
den utsträckning som åtgärder implementerats, var 
de föranledda av dagens klimat, inte av utsikterna för 
klimatförändring som ligger framför oss. Studien på-
talade svagheter i nationell koordinering och brist på 
kostnadsuppskattningar när det gäller klimateffekter 
och anpassningsåtgärder Även i Sverige efterfrågas ofta 
tydliga ansvarsförhållanden, samordning, kostnads-
kalkyler, ”säkra” klimatscenarier och handfasta expert-
rekommendationer.
 
Det är åtgärderna som räknas
Givetvis frälses man inte av en klimatanpassningsstrategi, 
utan det gäller att ta informerade beslut om åtgärder 
och att implementera dem. Utöver de anvisningar om 
roller och ansvar som gjorts i Sverige, har en del öron-
märkta klimatanpassningsanslag delats ut; senast för 
2014 i storleksordningen 100 miljoner kronor. Det 
 omsätts dock mer än så i Sverige för klimatanpassning. 
Ett namn för det är ”mainstreaming”, vilket betyder 
att man väver in klimatanpassning i den övriga dagord-
ningen. Det är inte så konstigt eftersom klimatanpass-
ningsfrågan är sektoriell, regional, lokal och involverar 
såväl myndigheter, städer och kommuner som närings-
livets aktörer, vilka alla arbetar med flera frågor paral-
lellt. Klimatanpassningsfrågan har definitivt landat 
både i vårt närområde och i Sverige, om än på lite olika 
sätt. Mer är på gång än vad som syns på ytan. Det är 
en grund att fortsätta bygga vidare på. k

Mer läSning: 

eUrosaI (european organisation of supreme audit 

 Institutions), 2012, adaptation to climate change  – are 

 governments prepared? a cooperative audit. 

eea:s (europeiska miljöbyrån) klimatanpassningsportal: 

climate-adapt.eea.europa.eu/ 

den svenska klimatanpassningsportalen: 

www.klimatanpassning.se
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text: PAtRICK SAMuELSSon oCH MARKKu RuMMuKAInEn

med klimatmodeller beräknar man hur klimatet på jorden kan bli 
framöver. nu finns ett helt nytt globalt scenariounderlag framtaget. 
det består av nya globala klimatmodeller och nya utsläppsscenarier. 
för sveriges del finns ett stort antal regionala klimatscenarier 
som utgår från det nya globala underlaget. dessa kommer nu att 
användas inom mistra-sWecIa.

De senaste årens utveckling 
av klimatmodeller       

FN:s mellanstatliga klimatpanel, IPCC, sammanfattar 
i sin femte stora klimatrapport (AR5), hur klimatmo-
dellerna har förbättrats sedan den förra rapporten AR4, 
som släpptes för sex år sedan. I avsnittet som behandlar 
utvärdering av klimatmodeller skriver man att model-
lerna återskapar observerade storskaliga temperatur-
mönster och trender över flera årtionden, inklusive den 
snabbare uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. 
Klimatscenarier avser den mänskliga påverkans effekt, 
som följer utsläppen. Klimatmodeller simulerar även 
klimatets naturliga interna variationer som kommer 
och går på grund av atmosfärens och havets samspel. 
Sådana interna variationer kan tillfälligt både förstärka 
och bromsa den långsiktiga uppvärmningen. De in-
terna variationerna som simuleras i klimatmodeller är 
alternativa möjliga förlopp. 

observerad uppvärmning 
Över kortare tidsperioder på 10-15 år kan observerade 
och modellerade trender skilja sig åt, vilket inte är 
oväntat då klimatsystemet har en viss naturlig variabi-
litet. Enligt observationer visade till exempel perioden 
1998-2012 en reducerad uppvärmningstrend som inte 
är uppenbar i klimatmodeller för just denna period. 
Det uppskattas ha orsakats av två storleksmässigt jäm-
förbara effekter. Den ena handlade om en reducering i 
ökningen av strålningsdrivningen vid atmosfärens övre 

gräns, vilket berodde på den aktuella fasen av solens 
11-åriga solfläckscykel och mindre vulkanutbrott. Den 
andra associeras med en tillfälligt större omdistribu-
ering av värme i haven inom ramen för interna varia-
tioner. Liksom i atmosfären stiger temperaturen ju 
också i haven. Ökningen är dock inte jämt fördelad 
med djupet. Den cirkulation som pågår i haven driver 
utbyten mellan olika skikt. Mätdata indikerar att en 
variation i sådan omfördelning av energi i haven kan 
ligga bakom en del av den reducering i uppvärmning 
vi sett de senaste 15 åren.

regionala simuleringar och simulering av 
extrema väderhändelser har blivit bättre
Regionala temperaturtrender har överlag något lägre 
tillförlitlighet än de globala, då den naturliga variabi-
liten är större på regional nivå. Omfördelningar mellan 
regioner tar ut varandra i globala genomsnitt. Det är 
dock troligt att även regionala trender är bättre simu-
lerade idag än som var fallet i den föregående scena-
riogenerationen. Det har till exempel gjorts väsentliga 
framsteg i förmågan att simulera extremt kalla och 
varma väderhändelser. Förmågan att simulera föränd-
ringar i nederbördsmönster har bara förbättrats något.

Modellernas förmåga att representera klimatsys-
temets interna variationer, som  monsuncirkulationer 
och El Niño-variationerna över Stilla Havet, har för-



1 0 Mistra-Swecia Årsrapport 2013



1 1Mistra-Swecia Årsrapport 2013

bättrats. Processbeskrivningarna av moln och aero-
solprocesser har blivit mer detaljerade, men står 
fortfarande för mycket av den osäkerhet som är för-
knippad med klimatmodellers tillförlitlighet.

Ungefär en fjärdedel av dagens globala klimatmo-
deller visar likartade eller till och med större negativa 
trender av isutbredning i Arktis jämfört med observa-
tioner. Majoriteten av modellerna underskattar fortfa-
rande den negativa trenden, men fler modeller ligger 
nu närmare den observerade trenden än tidigare. 

Fler klimatmodeller har kompletterats med  kolcykeln 
och är numera så kallade  jordsystemmodeller. Kol-
cykelkomponenten simulerar kolflöden mellan hav och 
 atmosfär med dess regionala mönster.  Simuleringarna 
av globala kolkällor och kolsänkor överstämmar gene-
rellt med uppskattningar baserade på observationer. 
Dessa modeller används till att närmare studera hur 
kolcykeln påverkas av klimatförändringarna och hur 
framtida utsläpp delas mellan mer koldioxid i atmos-
fären och upptag i haven och i ekosystem på land. 

nya scenarier 
Det nya globala scenariounderlaget handlar om vidare-
utvecklade globala klimatmodeller. Forskare världen 
runt har i ett gemensamt projekt (CMIP5) gjort ett 
stort antal nya simuleringar. Dessa har utgått från en 
ny uppsättning av scenarier för mänsklig klimatpå-
verkan (RCP). Några av de nya globala simuleringarna 
är från Rossby Centre vid SMHI, med den så kallade 
EC-Earth klimatmodellen (se programmets tidigare 
årsrapporter). Dessutom har ett stort antal nya regionala 
klimatscenarier beräknats som spänner över nio globala 
klimatmodeller och några av de nya utsläppsscenarierna. 
Regionaliseringarna har gjorts med den senaste ver-
sionen av den regionala klimatmodellen RCA4. Infor-
mation finns på Sverigebasis, men även bland annat 
per län. Ett exempel ges i figuren för Västmanlands län. 
Scenarierna visar uppvärmning både på vintern och på 
sommaren, vilket ligger i linje med den redan obser-
verade utvecklingen och även fångar in den olika stora 
mellanårsvariabiliteten för vinter respektive sommar.

DE SEnAStE ÅREnS utvECKLIng Av KLIMAtMoDELLER

modellerade förändringar i vinter (övre figuren) och sommar-

medeltemperatur (nedre figuren) för Västmanlands län under 

ett visst utsläppsscenario, så kallad rcP4,5. staplarna visar 

historiska data från observationer, röda staplar visar tempe-

raturer högre och blå staplar temperaturer lägre än genom-

snittet för 1961-1990. den svarta linjen visar ett medelvärde 

för nio klimatmodeller och det grå fältet deras spann. 

Mer läSning:

fn:s klimatpanel, 2013, Klimatförändring 2013: den naturvetenskapliga grunden. sammanfattning för beslutsfattare. 

Rapport 6592, naturvårdsverket, stockholm

nya regionala klimatscenarier för sverige: http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/Klimatscenarier/europa

nygammalt och nytt 
De nya scenarierna visar likartad utveckling som  tidigare 
scenarioberäkningar. Ett större antal scenarier ger utökade 
möjligheter att beskriva hur olika tänkbara scenarier 
liknar varandra och deras spridning. Studierna omfattar 
även jämförelser mellan observationer och modellernas 
resultat som informerar om modellernas brister och 
styrkor. En del av de nya beräkningarna är dessutom 
på högre upplösning än tidigare, cirka 12,5 km. k



1960
-8

0

12

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

20201990 20501970 20302000 20601980 20402010 2070 2080 2090 2100

ÅR

SMHI

°C

°C

1960
-8

0

12

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

20201990 20501970 20302000 20601980 20402010 2070 2080 2090 2100

ÅR

SMHI



1 2 Mistra-Swecia Årsrapport 2013

skogsbruket är särskilt utsatt för konsekvenserna av ett förändrat 
klimat, då man måste ha en mycket lång tidshorisont för beslut 
och investeringar. skogsägare behöver kunna värdera risker och 
möjligheter i samband med beslut om plantval, gallring eller 
avverkning. Processbaserade modeller kan vara till hjälp.

text: fREDRIK LAgERgREn oCH AnnA MARIA jönSSon 

Klimat, beslut och strategier 
i skogsbruket     

Skogsbruket har speciella förutsättningar då tidshori-
sonten är så lång. Investeringar som görs, till exempel 
i form av anläggning av ett nytt skogsbestånd, ska 
 förränta sig i 50 till 120 år innan inkomsten kan bärgas. 
Om fel beslut fattas idag kommer det kanske inte 
att betyda så mycket de närmsta åren, men på längre 
sikt kan det få stora negativa konsekvenser. En annan 
aspekt är att skogar inte bara förväntas ge en god 
 ekonomisk avkastning för ägaren utan även tillgodose 
behov av biologisk mångfald, rekreation och bistå i 
klimatarbetet som kolsänka. Varje beslut har konse-
kvenser för alla dessa nyttigheter och mål.

Väder, klimat och skogens skötsel
Klimatförändringar har stor betydelse för risker, men 
också för möjligheter i skogsbruket. Det finns en risk 
att de träd vi planterar idag inte är de mest lämpade 
för det framtida klimatet. Några exempel på troliga 
klimatförändringar är att extrema väderhändelser kan 
bli fler, nya skadegörare kan dyka upp och de gamla 
kan bli mer skadliga, djur- och växtarter kan bli ut-
konkurrerade och tillväxten kan komma att öka. 
Utöver klimat och väder påverkas utfallet även av 
en lång rad skogliga beslut (se faktaruta). Här kan 
sådana processbaserade modeller som utvecklas inom 

ramen för Mistra-SWECIA komma till nytta. Model-
lerna kan hjälpa till att ”översätta” klimat och skog-
skötsel till konsekvenser och risker på områden som 
tillväxt, trädens motståndskraft mot skadegörare, för-
ökningstakt hos skadedjur, känslighet för stormskador, 
skogens värde för biologisk mångfald och rekreation 
samt skogens kolinlagring. Resultaten kan vara ett stöd 
för skogliga beslut, men det är viktigt att betrakta dem 
utifrån den osäkerhet som finns i klimatprojektioner 
och andra omvärldsfaktorer.

strategier för klimatanpassning
Skulle man som skogsägare känna till precis hur fram-
tiden kommer att se ut och alla konsekvenser den 
medför skulle det vara enkelt att anpassa sitt skogsbruk 
för att minimera riskerna. I verkligheten är detta dock 
inte fullt ut möjligt, men har man information om 
sannolikheten för en viss förändring kan man ändå 
göra aktiva anpassningar. Exempel på sådan aktiv 
 anpassning till klimatet är val av trädslag och omlopps-
tidens längd. En annan typ av aktiv anpassning är 
kort siktiga anpassningar till vädret. Man kan till 
 exempel välja att skjuta upp en avverkning tills det blir 
tjäle i jorden, för att undvika markskador.
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tidsaspekten för konsekvenser associerade med skogliga beslut kan se mycket olika ut. till vänster ges ett exempel med risken 

för stormskador. när man står inför valet att göra eller inte göra en sen sistagallring kommer den associerade risken med att 

öppna upp ett tämligen högt skogsbestånd vara störst direkt efter beslutet, för att sedan sjunka när beståndet sluter sig på 

nytt. risken associerad med att välja ett stormkänsligt eller mindre känsligt trädslag vid en plantering uppstår dock först efter 

ett antal år när beståndet är högt nog för att kunna blåsa omkull. för risker som har med klimatet att göra kommer ovanpå 

detta tidsaspekten av hur klimatet förändras.

Inom ramen för mistra-sWecIa studeras dessa aspekter för olika typer av beslutssituationer i skogsbruket. resultaten im-

plementeras i ett verktyg som hjälper till att belysa hur klimat och väder inverkar på skogliga beslut. I arbetet ingår en översyn 

av skogsbolaget holmens ”riktlinjer för ett uthålligt skogsbruk”, med syftet att lyfta fram klimataspekten i dessa instruktioner.

Utöver aktiva strategier för att anpassa svenskt skogs-
 bruk till klimatförändringarna, behöver man vara för-
beredd för reaktiva åtgärder. Råkar man till exempel ut 
för en stormfällning eller insektshärjning, behöver man 
snabbt upparbeta och få ut det skadade eller angripna 
virket, vilket blir allt viktigare då skadegörarna förökar 
sig snabbare i ett varmare klimat. En annan strategi är 

att proaktivt planera för framtiden. Detta är något som 
den enskilde skogsägaren kan göra i form av att skapa 
framtida valmöjligheter och sprida sina risker, men 
även hela skogsnäringen genom att ta fram nytt plant-
material, nya metoder och maskiner samt nya pro-
dukter och riktlinjer som motmedel mot nya skadedjur 
och sjukdomar. k
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Mistra-SWECIA, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 
i Västmanlands län arrangerade i september en ex-
kursion i skogarna runt Skinnskatteberg för att dis-
kutera hur klimatförändringarna påverkar svenskt 
skogsbruk. Turen gick till Spjutmossen i Surahammar, 
Färna Ekopark och Högfors i Skinnskatteberg för att 
på plats studera svårigheter med körskador och skade-
görare och för att diskutera hur man kan arbeta före-
byggande och planera långsiktigt.

Exkursionen samlade ett 50-tal deltagare som re-
presenterade stora och små skogsägare, försäkrings-
branschen, akademien och myndigheter. Hillevi 
Eriksson, klimatexpert hos Skogsstyrelsen och ledamot 
i Mistra-SWECIA:s styrelse, var en av dem som deltog 
i exkursionen. Hon berättade att klimatförändringarna 
förväntas öka skogsproduktionen i Sverige med 25–30 
procent, men att det också finns en minussida. Risken 
för stormfällning ökar på grund av minskad tjäle och 
högre grundvattennivåer och dessutom gynnas skade-
insekter av ett varmare klimat. 

granbarkborrar ett ökande problem
För att på plats studera skadeinsekters framfart 
 besöktes Färna Ekopark där Rune Andersson, ekolog 
hos Sveaskog, visade ett område där en tromb 2007 
fällt 10 000 kubikmeter skog. Rune berättade att det 

Klimatanpassning 
av svenskt skogsbruk    

dröjde till 2010 tills området angreps av granbark-
borrar. De varma somrarna 2011 och 2013 utökade det 
angripna området som nu omfattar 20 hektar skog. 
Åke Lindelöw, fältentomolog vid SLU, berättade att 
antalet barkborrearter i Sverige ökar stadigt och att in-
ternationell handel med växter, träförpackningar och 
virke bidrar till att sprida skadedjur.

– Förmågan att stå emot angrepp av skadedjur 
borde det forskas mer om, menade Åke Lindelöw.

Den två dagar långa exkursionen avrundades med 
att Anna-Maria Jönsson från Lunds universitet och 
Mistra-SWECIA presenterade en modell för att be-
skriva mål och strategier för riskhantering och skogs-
skötsel. Hon visade att man för att klimatanpassa 
skogsbruket behöver arbeta med såväl reaktiva som 
aktiva och proaktiva metoder.

– Målet är ett långsiktigt uthålligt skogsbruk som 
kan producera en mångfald av ekosystemtjänster, av-
slutade Anna-Maria Jönsson. k 

mistra-sWecIa:s forskare samverkar med experter och praktiker 
från länsstyrelser, skogsstyrelsen, samt stora och små skogsägare.

"Målet är ett långsiktigt uthålligt 
skogsbruk som kan producera en 
mångfald av ekosystemtjänster." 
Anna-Maria Jönsson, docent vid Lunds universitet.

text: HAnnA HoLM
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KLIMAtAnPASSnIng Av SvEnSKt SKogSbRuK

angrepp från granbarkborrar i färna ekopark. här föll många träd i samband med en tromb 2007. nu är ett 20 hektar 

stort område angripet av granbarkborrar.

från och med 2012 fick den forskning som bedrivs inom ramen för mistra-sWecIa stärkt inriktning mot frågor som rör 

klimatanpassning av svensk skog och svenskt skogsbruk. Programmet arbetar nu för att stärka kontaktytorna mellan fors-

kare och praktiker, beslutsfattare och användare av forskningsresultat. oskar Wallgren från seI och mistra-sWecIa ledde 

exkursionen. han menar att det är viktigt att forskare och andra som arbetar i skogssektorn får möjlighet att träffas.  

– Jag har en allmän känsla av att det finns ett sug efter att få dela men sig av sina erfarenheter, säger oskar Wallgren. 
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”Men är det inte i skogsbondens tänk att anpassa sig hela tiden? 
Verkligen försöka se detta att göra lite annorlunda på olika sätt.” 
(Skogsägare, Kronoberg)
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anpassning utgör en naturlig del i det svenska skogsbruket 
och skogsintressenter uppfattar att det sker en kontinuerlig 
anpassning till förändrade väder- och klimatförhållanden, 
ekonomiska förutsättning och marknadens krav. det visar 
fokusgruppdiskussioner med privata skogsägare och skogs-
tjänstemän i Kronobergs och Västerbottens län.

text: KARIn AnDRé

Anpassningsprocesser 
i skogsbruket     

För att öka kunskapen om hur  anpassningsprocesser 
inför ett förändrat klimat initieras och genomförs finns 
ett behov av att lära hur olika aktörer  uppfattar möjlig-
heterna till anpassning samt deras erfarenheter från 
pågående beslutsprocesser. Anpassning kan ses som 
en process där organisationer går från en  medvetenhet 
om problemet och insamlande av kunskap och infor-
mation till planering och genomförande av  åtgärder 
och därefter uppföljning och revidering. Resultat 
från fokusgruppdiskussioner med lokala  intressenter 
i skogssektorn i Sverige, som nyligen presenterats i 
avhandlingen Climate change adaptation processes: 
 regional and sectoral stakeholder perspectives, visar dock 
att i praktiken är anpassning en mycket  komplex 
process där anpassning sällan äger rum enbart till 
 klimatförändringar utan där flera, både interna och 
externa, faktorer påverkar och bidrar till om och på 
vilket sätt anpassning genomförs. Tidigare  erfaren heter 
av extrema väderhändelser, positiva förväntningar 
inför framtiden i kombination med ett delvis flexibelt 
 utrymme för successiv anpassning på sikt påverkar hur 
man ser på sin anpassningsförmåga. 

riskuppfattningar och behov 
av anpassning 
Skogsbruket är en sektor som är känslig för, och som 
direkt påverkas av, förändringar i väder- och klimat-

förhållanden. I Klimat- och sårbarhetsutredningen 
och i Skogsstyrelsens rapporter har man betonat såväl 
klimatförändringarnas positiva som negativa effekter 
och att det finns ett behov av klimatanpassning inom 
skogsbruket, både på kort och på lång sikt. 

En del av avhandlingen har särskilt studerat hur 
olika intressenter uppfattar sin anpassningsförmåga i 
förhållande till olika typer av risker, inklusive klimat-
förändringar samt synen på anpassning. Forskningen 
visar att många av de risker som väntas öka med ett 
förändrat klimat upplevs redan idag som problema-
tiska bland skogsägare och skogstjänstemän, till ex-
empel problem med ökad eller minskad mängd vatten, 
stormskador, vilt, vårfrost och snöbrott samt kör-
skador. Samtidigt finns det en förväntan att klimat-
förändringarna kan vara gynnsamma för skogsbruket, 
både i form av ökad skogstillväxt och indirekt genom 
en ökad efterfrågan på biobränsle och en ökad an-
vändning av skogsbaserade produkter. Det som upp-
fattas som mest problematiskt i framtiden handlar om 
nya och okända insekter och skadegörare. Samman-
taget finns en medvetenhet om klimatförändringarna 
hos  skogliga aktörer, men oron och synen på behovet 
av anpassning varierar. Det finns också en tro på att 
mycket av det som klimatförändringarna medför går 
att hantera inom skogsbruket, med rätt förutsättningar 
i form av kunskap och teknologi. 
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AnPASSnIngSPRoCESSER I SKogSbRuKEt

klimatanpassning i skogsbruket
Fokusgruppdiskussioner visar att många skogsintres-
senter uppfattar frågan om klimatanpassning som ny 
och något som generellt sett inte diskuteras i förhål-
lande till dagliga aktiviteter och rutiner, även om dis-
kussioner påbörjats och behovet av mer kunskap och 
att följa utvecklingen uppmärksammats. I likhet med 
många andra studier, framförallt inom offentlig sektor, 
har fokus varit på just den typen av aktiviter som syftar 
till att bygga anpassningskapacitet, det vill säga att 
utveckla organisatoriska och institutionella ramverk, 
bygga kunskap och information för att möjliggöra 
framtida anpassningsåtgärder. Samtidigt visar fokus-
gruppdiskussionerna också att anpassning är en na-
turlig del i skogsbruket och att det sker en kontinuerlig 
anpassning till olika väder- och klimatförhållanden, 
ekonomiska aspekter, trender och nya markandskrav. 

”Men vi i skogsbruket lever hela tiden i anpassning till 
väder och vind det kan man också säga om dom förhål-
landen som råder / … / för vi har försökt att tänka till 
men vi kanske kan tänka till lite mer om det blir ännu 
besvärligare. Det är väl ungefär så man kan tänka.” 
(Skogstjänsteman, Västerbotten)

”Men är det inte i skogsbondens tänk att anpassa sig hela 
tiden? Verkligen försöka se detta att göra lite annorlunda 
på olika sätt.” 
(Skogsägare, Kronoberg)

Skogsägare diskuterade till exempel att de gjort för-
ändringar i sitt skogsbruk för att anpassa sig till risker 
genom att introducera fler trädslag samt utöva med-
veten och aktiv skogsskötsel. Den huvudsakliga 
driv kraften för dessa åtgärder var en generell riskmed-
vetenhet och ekonomiska överväganden, snarare än 
klimatförändringar i sig. Stormen Gudrun hade till ex-
empel påverkat skogsskötseln, framförallt bland skogs-
ägare i Kronobergs län, i syfte att öka flexibiliteten i 
skogsbruket och göra det möjligt att få intäkter tidigare. 

”Sen har också skogsbruksmetoderna anpassat sig, i alla fall 
för min del. Förut så tänkte jag att det är nog bra att ha 
lite gammal skog. Men nu måste det ner när det är 70-80 
år, annars är det stora risker och samma sak med sena gall-
ringar som man kunde göra förr, det har jag slutat med.” 
(Skogsägare, Kronoberg)

Avslutningsvis visar resultaten på ett komplext förhål-
lande mellan riskuppfattningar, synen på behov av 
anpassning och den egna anpassningsförmågan. Även 
om anpassning i skogsbruket uppfattas som en process 
som tar tid så framgår det också att på grund av kli-
matförändringarnas förväntade positiva konsekvenser 
ser skogsägare en flexibilitet vad gäller att introducera 
olika åtgärder i skogsbruket och möjligheter att suc-
cessivt hantera klimatrelaterade risker. Det faktum att 
många redan idag har erfarenhet av och hanterar risker 
som kan kopplas till ett framtida klimat tycks också 
minska oron för framtida klimatförändringar. Det 
finns dock behov av att lära mer om de processer och 
drivkrafter som ligger grund för beslut om anpassning. 
Under 2014 kommer Mistra-SWECIA därför att fort-
sätta undersöka anpassningsprocesser med fokus på 
synergier och konflikter mellan olika strategier, kopplat 
till olika risker och utmaningar inom skogsbruket. 
Detta kommer att ske genom en utökad studie av 
skogsägares uppfattningar av risker, klimatförändringar 
och anpassning i tre svenska regioner samt genom en 
nationell enkätstudie. k  

MetoD: 

resultaten bygger på en kvalitativ studie av vem eller 

 vilka som är involverade i klimatanpassningsarbetet, hur 

den upplevda anpassningsförmågan skiljer sig åt mellan 

olika aktörer och på vilket sätt interaktion mellan olika 

aktörer kan underlätta anpassning. frågorna har diskute-

rats i en serie fokusgruppsmöten med privata skogsägare 

och skogstjänstemän i Kronobergs och Västerbottens län. 

Mer läSning:
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 perceptions of adaptation space: The relevance of  direct 

experience and perceived ability to adapt to climate 

change in Sweden

andré K och Jonsson c a, 2013, science-practice inter-

ac tions linked to climate adaptation in two contexts: 

municipal planning and forestry in sweden. Journal of 

Environment Planning and Management, i tryck. 





1 9Mistra-Swecia Årsrapport 2013

I Sverige utgör skyddad mark, som nationalparker, natur-
reservat eller naturvårdsområden, ungefär 10 procent 
av vår totala landareal. En av dem som arbetar med att 
förvalta våra skyddade skogar är Kjell Mohlin, natur-
vårdsförvaltare i Jönköpings län.

– Här i länet finns ganska små ytor med höga 
 naturvärden, det mesta av skogen är produktionspå-
verkad, berättar Kjell.  
Vid skötsel av naturreservat arbetar länsstyrelsen 
därför både med att bevara marker med stor biologisk 
mångfald och att restaurera anlagd skog så att den ska 
bli mer variationsrik. Ibland måste man helt ta bort 
granskog och börja om från början.

andelen gran ökar 
Kjell och hans kollegor ser tydliga tecken på att kli-
matet håller på att förändras och att det påverkar både 
djur och natur i länet.

– Förut sa man att linden inte kunde föryngra sig här, 
men nu ser vi självföryngring av både lind och ek. Med 
ett mildare klimat har förutsättningarna för ädellövskog 
blivit bättre på småländska höglandet, säger Kjell.

Trots det fortsätter andelen granskog att öka och 
utgör nu 60 procent av länets sammansättning av skog. 
I början av 1900-talet var tall lika vanligt förekom-
mande som gran, nu utgör tall cirka 30 procent av 
skogen. Det finns marker i länet där skogen på grund 

av vattenbrist domineras av tall, men i landskapet 
i övrigt, där det finns goda förutsättningar för en 
blandad skog, dominerar granskogen. Det beror enligt 
Kjell både på att skogsbruket gynnar gran och att de 
självsådda granplantorna har bäst förutsättningar att ta 
sig igenom när det blir mycket mossa eller gräs i under-
vegetationen. Klimatförändringarna, med mildare 
vintrar, har gynnat både mossa och gräs och därmed 
utbredningen av gran.

snöfria vintrar hotar skogshare
Olika djurarters förekomst i skogen har också på-
verkats av ett mildare klimat. Grågås, sångsvan och 
tranor har till exempel ökat markant. 

–Vi ser också att fler arter av fladdermöss har eta-
blerat sig och hoppas att orrarna, som lite oförklarligt 
minskat, kan bli vanligare igen då våra reservat bidrar 
med en mer blandad skog som de behöver, berättar 
Kjell.

Harar både gynnas och missgynnas av ett mildare 
klimat. Skogsharen minskade kraftigt under 1990-talet i 
samband med flera snöfria vintrar, trots att rävstammen 
på grund av skabbangrepp minskat samtidigt. Fältharen, 
som är inplanterad, gynnas däremot av barmarksförhål-
landen och har inga svårigheter att hitta mat. 

Förutsättningarna är också goda för både dovhjort 
och rådjur. Många markägare oroar sig för att klöv-

mistra-sWecIa har talat med Kjell mohlin som är 
naturvårdsförvaltare i Jönköpings län. Kjell och hans kollegor ser 
tydliga tecken på att klimatet håller på att förändras och att det 
påverkar både djur och natur.

text: HAnnA HoLM

naturvårdsförvaltning påverkas 
av klimatförändringar
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viltet betar unga skogsplantor och att de föredrar tall 
och lövskog, framför gran.

– I dagsläget är viltstammarnas påverkan på 
skogens sammansättning, enligt min uppfattning, för-
sumbar jämfört med skogsbrukets, men jag förstår 
oron över plantbetningen. Ett ökande fenomen är att 
älgarna vintertid betar toppskott av planterad gran. 
Det beror förmodligen både på tillväxtförädlat plant-
material och ett mer gynnsamt tillväxtklimat och kan 
bli vanligare i framtiden, även med en decimerad 
älgstam, menar Kjell Mohlin.

alltför gynnsamma förhållanden 
för granbarkborrar
Syftet med ett naturreservat styr vad man får göra för 
att bevara och restaurera skogen. Tidigare upprättades 
reservat som det var tänkt att man skulle lämna helt 
utan åtgärder. 

– Eftersom grundmaterialet här är så onaturligt, 
med mycket granskog, har vi skapat alltför gynnsamma 
förhållanden för granbarkborrar. Reservaten kan därför 
inte lämnas utan åtgärder, utan måste förvaltas aktivt, 
berättar Kjell. 

På senare år har man också sett att granbarkborrarna 
i värmeperioder förökat sig med två generationer på en 
säsong, vilket man inte sett tidigare. 

– Nu är vi mer offensiva och försöker motverka 
stora populationer av granbarkborrar. Vi reducerar 
yngelmaterialet genom att barka av eller ta bort an-

gripna träd ur skogen. Vi lägger också ut fångstvirke, 
färska granstockar, när granbarkborrana svärmar. På så 
sätt kan vi samla in en stor andel av granbarkborrarna 
utan att ta bort ved som det var tänkt skulle vara kvar i 
skogen och det blir en minimal påverkan på reservatet. 
Vid ett tillfälle körde vi in 22 000 granstockar som vi 
sedan tog ut ur skogen. Om stockarna inte får ligga 
kvar alltför länge får vi ut ett hyfsat pris när vi säljer 
dem till sågverk, trots att de är angripna av barkborrar, 
berättar Kjell.

Kjell menar att länsstyrelsen har en bra dialog med 
markägare i området, bland annat för att  samarbeta 
med att förebygga omfattande angrepp av  barkborrar. 
När markägarna ser att naturvådsförvaltningen jobbar 
aktivt och försöker begränsa granbarkborrarnas 
framfart, ökar också förståelsen för naturreservatens 
roll. Kjell upplever att de privata markägare han möter 
ofta är intresserade av att veta mer om klimatföränd-
ringarnas konsekvenser, men att många fortfarande 
är ganska konservativa vad gäller hur de bedriver sitt 
skogsbruk. Efter stormarna föryngrades det till  exempel 
med gran även i de mest vindutsatta höjdlägena, trots 
att det var det minst lämpliga trädslaget avseende 
stormfasthet, uttorkning och insektsangrepp. 

– Utvecklingen går mot markägare som är mindre 
kunniga i praktiskt skogsbruk, men samtidigt mer 
öppna för förändringar. Därför är det viktigt att skogs-
brukets företrädare tar till sig klimatförändringarnas 
påverkan på skogen, avslutar Kjell. k



nAtuRvÅRDSföRvALtnIng PÅvERKAS Av KLIMAtföRänDRIngAR

"Förut sa man att linden inte kunde föryngra sig här, med nu ser vi 
mycket självföryngring av både lind och ek. Med ett mildare klimat har 
förutsättningarna för ädellövskog blivit bättre på småländska höglandet."
Kjell Mohlin / naturvårdsförvaltare i Jönköpings län
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mistra-sWecIa vidareutvecklar formerna för att kommunicera nya 
kunskaper om klimatförändring och klimatanpassning till svenska 
skogsintressenter.

text: ÅSA gERgER SWARtLIng, PAtRICK SAMuELSSon, LuDvIg ISAKSSon oCH guStAv StRAnDbERg

Att kommunicera forskning 
om klimatförändring – erfarenheter 
från svensk skogssektor

Kunskap om klimatrelaterade risker är väsentlig för de 
beslut som fattas om skogsskötsel och återplantering. 
Under Mistra-SWECIA:s första programfas utarbe-
tades en tvärvetenskaplig forskningsmetod med veten-
skapligt baserade gruppintervjuer med skogsägare och 
yrkesverksamma inom skogssektorn. Metoden förenar 
samhällsvetenskaplig forskning om klimatanpassning 
som en process, med naturvetenskaplig forskning 
om klimatförändring och dess förväntade effekter på 
svenskt skogsbruk. Klimatrelaterade risker presenteras 
i form av klimatscenarier samt modellering av ekosys-
temtjänster och vegetation. 

Den tvärvetenskapliga forskningsmetoden ökar in-
tegrationen av perspektiv från olika forskningsområden 
och bidrar till en så heltäckande bild som möjligt av 
förväntad klimatförändring, dess inverkan på skogen 
och konsekvenser i form av anpassningsbehov och åt-
gärder. Ett centralt syfte är att genom en vetenskapligt 
informerad deltagandeprocess dra lärdomar om vilken 
roll vetenskaplig kunskap har, samt hur och till vem 
den behöver kommuniceras. Det förväntas bidra till 
ett ändamålsenligt planerings- och beslutsunderlag 
för svenska skogsintressenter. På lite längre sikt kan 
erfaren heterna bidra till bättre former för att kommu-
nicera forskningsresultat för att öka beredskapen inför 
klimatförändringar inom skogsbruket.  
 

Ömsesidigt lärande
Metoden bygger på en rad möten med fokusgrupper. 
Dessa möten går ut på att föra en kombination av in-
formativa, informella och interaktiva diskussioner om 
klimatförändringar, anpassningsbehov och möjligheter. 
Förutom att ge insikter om olika deltagares riskupp-
fattningar och beslutsstrategier om skogsskötsel främjar 
själva processen ömsesidigt lärande mellan forskare 
och skogsintressenter. Mötena bidrar samtidigt till 
överföring av kunskap om riskerna med klimatföränd-
ringar och tänkbara anpassningsåtgärder som är både 
relevanta, efterfrågade och värdefulla för dagens och 
morgondagens skogsaktörer. Genom uppföljnings-
intervjuer har man kunnat konstatera att en stor majo-
ritet av deltagarna uttryckt sig i positiva ordalag om sin 
medverkan och att det främjat nätverkande, kunskaps-
inhämtning och utbyte av åsikter och erfarenheter som 
rör klimatanpassning. 

Några av lärdomarna är att klimatrelaterad forskning 
bör kommuniceras på ett mer  brukarvänligt och sam-
manfattande sätt än vad som ofta är fallet när forskare 
informerar. Det är samtidigt viktigt med experter som 
avnämare, och att kommunikationen blir tillräckligt 
populärvetenskaplig. Kommunikationen kommer 
bäst till nytta i en informell och öppen diskussion om 
 klimatrisker och tänkbara effekter för skogsbruket, där 
alla medverkande intressenter fritt kan föra fram frågor 
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och synpunkter på såväl forskningsverktyg som forsk-
ningsresultat och deras innebörd. Det är också viktigt 
att ha i åtanke att det främst är en lokal bild av klimat-
förändringarna som är relevant för den enskilda skogs-
ägaren, även om det också kan vara väsentligt att sätta 
klimatförändringarna i ett större sammanhang. Forsk-
ningen har direkt gagnats av dessa möten genom ökade 
kunskaper om vilka frågor skogsintressenterna uppfattar 
som relevanta och problematiska. Det har i sin tur lett 
till formulering av nya forskningsfrågor och nya analyser. 

Under Mistra-SWECIA:s andra programfas byggs 
det vidare på tidigare erfarenheter av kommunikation 
om klimatrisker och effektstudier som forskarteamen 
vid SMHI och Lunds universitet presenterat, för att 
utveckla vidare former för kommunikation och samtal 
kring klimatförändring och anpassning. Under det 
gångna året har upplägget fördjupats och förfinats och 
använts för dialog med fokusgrupper i Skåne, Gävle-
borgs och Västerbottens län.  

Webbaserad information
Mistra-SWECIA:s forskning samverkar med SMHI:s 
satsning på att vidareutveckla formerna och  tekniken 
för att kommunicera klimatforskning bland en bredare 
allmänhet. Under hösten 2013 lanserades en webb-
applikation på smhi.se som tillhandahåller samlad 
information om klimatscenarier. Syftet med webbapp-
likationen är att sprida vetenskapligt väl underbyggd 
och lättillgänglig information om framtidens klimat 
till flera tänkbara användare, såväl yrkesverksamma 
som forskare och intresserad allmänhet. I webbapp-
likationen kan användaren välja att specificera olika 
geografiska områden, olika årstider och olika klimat-

parametrar. Användaren kan också jämföra klimat-
utvecklingen under antagande av olika scenarier för 
utsläpp av växthusgaser. Resultaten presenteras i form 
av kartor och diagram. Webbapplikationen innehåller 
förklarande information om resultaten och hur de 
 arbetats fram. Applikationen är utformad med syfte att 
inspirera användaren och göra det enkelt att utforska 
materialet bortanför användarens ursprungliga fråge-
ställning. Mistra-SWECIA kommer att ha användning 
av den nya resursen vid kommande träffar med skogs-
ägare i Skåne och Västerbottens län under 2014. 

Vid fokusgruppmöten med skogsägare kommer 
webb applikationen bidra till att på ett tydligt sätt pre-
sentera förändringar som rör temperatur och nederbörd 
i respektive län och relatera dessa till förändringar i 
andra regioner och även andra delar av Europa. Efter 
dessa möten kan skogsägarna själva studera materialet 
via webbapplikationen för att i egen takt göra sig en 
bild av beräknade förändringar.

Det är viktigt med utveckling av arenor för engage-
rande och relevanta diskussioner där den vetenskapliga 
kunskapen kommuniceras på ett lättillgängligt men 
ändå väl underbyggt sätt, som ett led i att väcka både 
nya och fördjupade insikter om klimatförändringspro-
blematiken och möjliga anpassningsåtgärder. Det gäller 
för både forskare och för praktiker. k

Mer läSning:

”framtidens klimat”, webbsida på smhi.se: 

www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat  
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seminarium samlade forskare och skogsintressenter för att diskutera 
forskningens roll som stöd för kloka vägval i ett framtida skogsbruk 
med ett förändrat klimat.

text: AnnA KRIStIAnSSon 

Skogsbruk i ett 
förändrat klimat      

Forskare, myndigheter, näring och skogsintressenter 
samlades i oktober till en fullsatt seminariedag hos 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. 
Mistra-SWECIA:s programchef Markku Rummukainen 
berättade inledningsvis om klimatutvecklingen. Kli-
matförändringens fortsatta omfattning beror framför 
allt på tre faktorer: utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser, klimatkänsligheten och hur kolcykeln 
påverkas av klimatets förändring. För Sveriges del visar 
klimatscenarier att det blir varmare med en större 
 temperaturökning än globalt, nederbörden ökar, vint-
rarna förkortas och vegetationsperioden blir längre. 
Stormarnas utveckling är dock fortfarande osäker.

anpassningsåtgärder kan mildra 
negativa effekter
Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen och 
ledamot i Mistra-SWECIA:s styrelse, tog upp att en 
av de viktigaste uppgifterna är att kommunicera att 
klimat förändringarna äger rum. Klimatförändringarna 
bidrar till en högre tillväxt i skogen, men också till 
ökade risker för skador (stormfällning, barkborrar, nya 
skadegörare, torka, rotröta, frost, brand) och negativa 
effekter för hotade arter via ökad konkurrens. Vidare 
ökar behovet av välbyggda skogsbilvägar och tekniker 
för att undvika körskador i skogen. Fortsatt stor för-
yngring med gran, där det borde planteras tall eller för-

yngras med löv- eller blandskog, är problematisk. Risk 
för viltbetesskador är en av orsakerna till att många 
markägare fortsätter att plantera gran. Med ett varmare 
klimat kan problematiken med viltbetesskador flytta 
norrut i Sverige. Anpassningsåtgärder som kan mildra 
de negativa effekterna av klimatförändringarna är: 
 anpassning av viltstammarna, blandskog för minskad 
sårbarhet vid skadeangrepp, utveckling av skötsel för 
ökad stormfasthet i utsatta vindlägen, ökat underhåll 
av skogsbilvägar och planering och ny teknik för att 
 motverka körskador.

strategier för riskhantering
Mistra-SWECIA:s Anna-Maria Jönsson, docent vid 
Lunds universitet, berättade om sin forskning kring 
klimatanpassning och risker i skogsbruket. Genom att 
modellera hur förändringar i temperatur, nederbörd 
och vind påverkar skogens tillväxt och risker för skador 
kan man jämföra olika strategier för att klimatanpassa 
skogsskötseln. Riskhanteringsstrategier kan vara re-
aktiva, aktiva eller proaktiva. Dessa tre förhållningssätt 
behövs alla för ett uthålligt skogsbruk. Målet med 
riskhantering är inte att undvika en risk helt – det är 
ogörligt – utan att minimera skador som är svåra att 
åtgärda när de väl inträffat. Resultaten från modellering 
av olika skogsskötselalternativ visar på stora skillnader 
när det gäller framtida stormskador, avverkning och 
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virkesförråd. För att få fram så bra beslutsunderlag som 
möjligt i skogsbruket menar Anna-Maria att det behövs 
en fortsatt aktiv dialog mellan forskning och praktik.

när forskning och skogsnäring möts
Oskar Wallgren från Mistra-SWECIA och SEI berättade 
om erfarenheter av att skapa möten mellan forskare 
och skogsnäringen för att diskutera klimatanpassning. 

– Forskare måste våga släppa behovet att mark-
nadsföra sig och istället sätta behoven i fokus, menade 
Oskar och lyfte fram fyra viktiga förhållningssätt för 
att nyttiggöra forskning:

1) Förstå och anpassa budskapet efter mottagarens 
behov.

2) Kliv iväg från forskningsfronten – för många är 
den generella kunskapen mycket viktigare.

3) Lyft fram forskaren, inte resultaten – det behövs 
människor som kan prata på ett begripligt sätt.

4) Fokusera på budskap, inte på loggor – omvärlden 
vill ha svar på frågor, inte veta hur arbetet organi-
serats.

Göran Örlander, skogschef vid Södra skog, avslutade 
seminariet med att dela med sig av sin oro för att vi 
tittar på en fråga i taget och inte ser helheten – vad 

händer i Afrika, i Asien och hur påverkar det hur vi ser 
på skogsbruket i Sverige? Vi behöver de internationella 
utblickarna för att se hur världen hänger ihop. Han 
menade vidare att det är viktigt att forskningen visar 
vilket handlingsutrymme som finns och att besluten 
man tar nu har betydelse i framtiden. Seminariedelta-
garna var överens om att forskare och branschen behöver 
mötas – vi måste lära av och lyssna på varandra. k 

 

AnDrA föreDrAgShållAre 

SoM MeDverKADe viD SeMinAriet: 

erik normark, holmen 

Johnny de Jong, slU 

håkan Wallander, lunds universitet 

Per erik Karlsson, göteborgs universitet och IVl 

salim Belyazid, lunds universitet 

cecilia akselsson, lunds universitet 

Johan Berg, slU 

ArrAngörer: 

forskningsprogrammen mistra-sWecIa, Becc 

och cleo tillsammans med Kungliga skogs- och 

 lantbruksakademien, Ksla.

Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen och 

ledamot i Mistra-SWECIA:s styrelse.

"En av de viktigaste uppgifterna 
är att kommunicera att 
klimatförändringarna äger rum."
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figur 1. Utbud och efterfrågan då utbudet inte är 

 priskänsligt.

skatt på konventionell olja har i bästa fall blygsamma positiva 
klimateffekter. skatt på kol och andra fossila bränslen med höga 
utvinningskostnader minskar däremot förbrukningen och därmed 
klimatpåverkan, även om en sådan skatt bara införs regionalt.

text: joHn HASSLER oCH PER KRuSELL 

optimal beskattning 
av fossila bränslen

Klimatförändringarna påverkar vår välfärd. För att 
kunna bestämma hur en bra klimatpolitik ska ut-
formas är det nödvändigt att vi kan mäta och värdera 
klimatförändringarnas välfärdspåverkan. Med rätt ut-
formade ekonomiska styrmedel kan både utsläppen av 
växthusgaser och den tekniska utvecklingen påverkas, 
och i förlängningen därmed potentiellt stora förluster 
av framtida välfärd förhindras. Vilken effekt skatter får 
på utsläpp beror bland annat på hur utbudet av fossilt 
bränsle är beskaffat. 

Beskattning av olja
Olja är ett fossilt bränsle med relativt begränsat utbud 
och låga utvinningskostnader. Priset på olja sätts på 
världsmarknaden och avspeglar i första hand efter-
frågan, snarare än producenternas kostnader. En skatt 
på olja påverkar då i första hand producenternas vinst 
snarare än det pris konsumenterna får betala. Teknisk 
utveckling som minskar efterfrågan på olja kommer att 
påverka priset, men förmodligen utan att det får någon 
betydande konsekvens på produktionen då produ-
centerna har stora prismarginaler. Om en region, som 
EU, ökar skatten på bensin eller ställer krav på ben-
sinsnålare bilar leder det till fallande världsmarknads-
priser, snarare än minskad global konsumtion. Det är 
därför svårt att påverka den globala produktionen och 
konsumtionen av olja. 

Detta resonemang illustreras i figur 1. En skatt eller ny 
energisparande teknik skiftar efterfrågan från linje D1 
till D2. Eftersom utbudet, linje S, är konstant 
påverkas inte jämviktskvantiteten utan priset faller till 
en sådan nivå att samma kvantitet som tidigare efter-
frågas. Skatter eller teknisk utveckling påverkar alltså 
inte den totala användningen i ett längre tidsperspektiv. 
Så länge priset på olja inte drivits ned till extraktions-
kostnaden kommer oljan förr eller senare att användas. 

Pris

Kvantitet
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Beskattning av kol
När det gäller andra fossila bränslen, som kol, är situa-
tionen helt annorlunda. Jämfört med mängden kon-
ventionell olja finns det enorma mängder kol och priset 
på kol motsvarar i första hand producenternas kost-
nader. Eftersom kol är förhållandevis dyrt att trans-
portera konsumeras också merparten i den region 
där det produceras. Med denna utbudssituation blir 
 effekten av en koldioxidskatt helt annorlunda än för 
olja, oavsett om skatten införs regionalt eller globalt. 
När marknadspriset ligger nära produktionskostnaden 
finns det inte mycket utrymme för producenterna att 
sänka sitt pris vid oförändrad produktionsnivå. Skatten 
kommer därför att göra viss produktion olönsam, 
varför användningen minskar. Eftersom kolmarknaden 
inte är en lika enhetlig global marknad som oljemark-
naden, kan en regional skatt påverka användandet av 
kol i till exempel Europa. Teknisk utveckling som ökar 
energieffektiviteten och leder till att marknadspriset på 
kol sänks skulle kunna göra det olönsamt att bryta kol.

ekonomiska styrmedel påverka den globala använd-
ningen av konventionell olja, medan användningen av 
kol kan påverkas av koldioxidskatter eller andra policy-
instrument.
 
Potentiell klimatpåverkan
Mängden kol i atmosfären har sedan förindustriell tid 
ökat från cirka 600 miljarder ton till 800 miljarder ton. 
Mängden konventionell olja som finns kvar att utvinna 
motsvarar cirka 200 miljarder ton kol. Mängden utvin-
ningsbar kol uppskattas till åtminstone 20 gånger så 
mycket, vilket gör kol till ett mycket stort klimathot. 
Politiska åtgärder måste därför fokusera på att minska 
användningen av kol. Stöd till utveckling av alternativa 
teknologier för energiproduktion måste för att vara 
verksam göra det olönsamt att bryta kol. Åtgärder för 
att påverka användningen av konventionell olja och 
dess slutprodukter, till exempel bensin och flygbränsle, 
är inte av alls lika avgörande betydelse för att minska 
framtida utsläpp av koldioxid. 

nya fossila bränslen
Kol och konventionell olja kan betraktas som ytter-
ligheter i termer av deras respektive utbudsstruktur. 
Höga oljepriser i kombination med teknisk utveckling 
har under senare år lett till utvinning av nya typer 
av fossila bränslen, vars utbudsstukturer befinner sig 
mellan dessa ytterligheter. Några exempel är djup off-
shoreolja, tjärsand och skiffergas. Ur klimatsynpunkt 
finns det anledning att se med stor oro på utvinning av 
dessa fyndigheter, eftersom den potentiella mängden är 
stor. Å andra sidan är dessa fossila bränslen, åtminstone 
tills vidare, dyra att utvinna, vilket innebär att använd-
ningen kan påverkas med skatter. Till skillnad från 
fallet med konventionell olja torde en kombination av 
beskattning och avskaffande av subventioner kunna 
leda till att en del av dessa nya tekniker för att utvinna 
fossila bränslen inte kommer i storskaligt bruk. Till-
sammans med åtgärder som gör det olönsamt att an-
vända kol är detta en förutsättning för en framgångsrik 
klimatpolitik. k

Mer läSning:

sns analys nr 14 2013, utgiven av studieförbundet 

 näringsliv och samhälle



figur 2. Utbud och efterfrågan då utbudet är priskänsligt.

Pris

Kvantitet

Figur 2 illusterar en marknadssituation där utbudet är 
priskänsligt. En skatt eller teknisk utveckling leder till 
minskad efterfrågan (från linjen D1 till linjen D2), på 
samma sätt som i figur 1, men eftersom utbudet (S) är 
priskänsligt minskar här den efterfrågade kvantiteten.
Slutsatsen är att det är svårt, eller omöjligt, att med 
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text: HAnnA HoLM

foRSKARE oCH PoLItIKER I KLIMAtDIALog: 

internationellt samarbete 
kan hejda klimatförändringen

fn:s klimatpanel slår fast att jordens klimat fortsätter att förändras 
och att det är vi människor som orsakar denna förändring. men 
det klimatpolitiska målet att begränsa den globala uppvärmningen 
till under två grader kan fortfarande vara möjligt att nå, förutsatt 
snabba och omfattande utsläppsminskningar.

"Du och jag, vi måste förändra vårt sätt att leva." 
Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
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IntERnAtIonELLt SAMARbEtE KAn HEjDA KLIMAtföRänDRIngEn

Jordens klimat förändras och det är vi människor som 
genom utsläpp av växthusgaser orsakar denna för-
ändring. Det bekräftas av den senaste genomgången 
av det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimat-
förändringarna som FN:s klimatpanel, IPCC, presen-
terade i Stockholm i september. Rapporten ”Climate 
Change 2013: The Physical Science Basis”  diskuterades 
vid ett välbesökt lunchseminarium som Mistra-
SWECIA höll i riksdagen den 2 oktober.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid 
Lunds universitet, koordinator i klimatfrågor på SMHI 
och en av IPCC-rapportens huvudförfattare, inledde 
med att redogöra för rapportens mycket omfattande 
vetenskapliga underlag som har involverat flera hundra 
författare och utgått från drygt 9000 vetenskapliga ar-
tiklar. Fler än 1000 forskare och experter har därutöver 
bidragit till granskningen av rapporten, som beskriver 
klimatförändringarna med större säkerhet än tidigare 
IPCC-rapporter kunnat göra.

FN:s klimatpanel slår fast att jordens klimat fort-
sätter att förändras och att det är vi människor som 
genom utsläpp av växthusgaser orsakar denna för-
ändring. Man betonar samtidigt att det internationella 
klimatpolitiska målet att begränsa den globala upp-
värmningen till under två grader fortfarande kan vara 
möjligt att nå, förutsatt snabba och omfattande ut-
släppsminskningar. Alternativet är en alltmer ökande 
klimatförändring.

Joakim Sonnegård, kanslichef vid Finanspolitiska 
rådet och ledamot i Mistra-SWECIA:s styrelse, lyfte 
fram att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären 
påverkas av alla utsläpp, oberoende från var de äger 
rum eller vem som står för dem. Vi drabbas inte bara 
av våra egna utsläpp, vilket annars ofta är fallet när det 
gäller miljöpåverkande utsläpp. Det krävs därför inter-
nationellt samarbete för att åstadkomma nödvändiga 
utsläppsminskningar.

Matilda Ernkrans (S), ordförande i Miljö- och 
jordbruksutskottet, inledde diskussionen med att kon-
statera att IPCC tagit fram ett fantastiskt vetenskapligt 

underlag. Sedan följde frågor och kommentarer från 
utskottsledamöterna Jens Holm (V), Sara Karlson (S), 
Helena Leander (MP) och Irene Oskarsson (KD). 
Anita Brodén (FP), ville veta:

– Vad är det viktigaste ni kan skicka med oss? Vad 
kan man göra?

Joakim Sonnegård och Markku Rummukainen var 
överens om att den mest effektiva åtgärden skulle vara 
en globalt enhetlig skatt på koldioxid, men att det är 
svårt att se att en sådan skatt går att komma överens om.

– Börja med att avskaffa subventionerna av utsläpp 
av koldioxid. I Sverige subventionerar vi torv, och i EU 
subventioneras kolbrytning, sa Joakim Sonnegård.

Internationella förhandlingar och miljarder män-
niskor som måste ändra beteende kan tyckas avlägset 
och omöjligt att uppnå. Men det handlar också om oss 
här och nu. Bengt-Anders Johansson (M), vice ordfö-
rande i Miljö- och jordbruksutskottet, avslutade semi-
nariet med orden:

– Du och jag, vi måste förändra vårt sätt att leva. k 

MeDverKAnDe: 

markku rummukainen, programchef mistra-sWecIa, 

professor vid lunds universitet, koordinator i klimatfrå-

gor vid smhI och en av författarna bakom IPcc:s rap-

port ”climate change 2013: the Physical science Basis” 

Joakim sonnegård, nationalekonom och kanslichef fi-

nanspolitiska rådet, ledamot i mistra-sWecIa:s styrelse 

riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet 

cissi askwall, generalsekreterare Vetenskap & allmän-

het, moderator 

ArrAngörer: 

samverkansgruppen för forsknings- och framtidsfrågor 

i riksdagen i samarbete med mistra-sWecIa och Veten-

skap & allmänhet
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KoStnAdEr (tKr)

Programledning

2012

utfall

1 440 

2013

preliminär

1 230

2014

budget

1 630

2015

budget

1 660

totalt

5 960

Kommunikation 1 080 1 470 2 210 2 130 6 900

Komponent I: 

regional 

klimatanpassning

anpassningsprocessen
2 220 4 190 4 530 2 840 13 780

regional klimatmodellering: hög-

upplösta klimatprojektioner, effekt-

modellering och riskvärdering 

2 110 1 760 3 310 2 900 10 080

Komponent II: 

globala drivkrafter Klimat-ekonomi modellering 2 860 2 590 2 900 2 220 10 570

globala klimatprojektioner        medfinansiering/in kind från smhI

markanvändningsscenarier 420 1 230 970 630 3 240

Komponent III: 

Partnerdrivna studier
880 1 140 1 190 1 210 4 420

totalt per år 11 000 13 610 16 740 13 590

strategisk reserv 1 860

totalt     56 780 

BEvIljAdE IntäKtEr (tKr)

från mistra 48 000 

från mistra (överfört från fas 1) 2 000 

från smhI 4 740 

från stockholms universitet 1 910

övrigt 150 

totalt 56 780

Budget                  
ProgrAMfAS 2 (PErIod 2012-2015)

Mistra-SWECIA

not 1. Varje belopp är avrundat till närmaste 10 tkr.

not 2. Programledningen omfattar programchefskap, programsekretariat, programstyrelse

not 3. Kommunikation innefattar kommunikatör och kommunikationsaktiviteter, inklusive hemsida, möten och evenemang 

samt synteser och samarbeten.
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organisation     

StYrElSE

Bengt Holgersson, ordförande

Bodil Aarhus Andrae, smhI

tim Carter, finlands miljöcentral syKe

Klas Eklund, seB (avgått under 2013)

Hillevi Eriksson, skogsstyrelsen

tom Hedlund, naturvårdsverket

thomas nilsson, mistra (adj.)

gunilla Saltin, södra

joakim Sonnegård, kanslichef finanspolitiska rådet, 

(tillträtt under 2013)

ProgrAMCHEf

Markku rummukainen

SEKrEtArIAt

Susanna Bruzell, programkoordinator

Hanna Holm, forskningskommunikatör

Elin löwendahl, vetenskaplig programsekreterare samt 

vikarierande programkoordinator 

Anna ramm-Ericson, vikarierande vetenskaplig 

programsekreterare

lEdnIngSgrUPP

Markku rummukainen

Susanna Bruzell

john Hassler

Hanna Holm

jonas nycander

Patrick Samuelsson

Ben Smith

Åsa gerger Swartling

oskar Wallgren/ olle olsson

vEtEnSKAPlIg rEfErEnSgrUPP

Martin Claussen, max Planck Institute for meteorology, 

hamburg, tyskland

Martin König, Umweltbundesamt, österrike

rik leemans, WageningenUr, nederländerna

Sir nicholas Stern, lse, storbritannien

roger Street, UKcIP-oUce, storbritannien

SAMtlIgA MEdvErKAndE

Alex Schmitt, Institutet för internationell ekonomi vid 

stockholms universitet

Anders Ahlström, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemvetenskap vid lunds universitet

Anders Ullerstig, rossby centre, smhI

Anna lewinschal, meteorologiska institutionen vid 

stockholms universitet

Anna lilja, rossby centre, smhI

Anna Maria jönsson, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemvetenskap vid lunds universitet

Annica Ekman, meteorologiska institutionen vid 

stockholms universitet

Ben Smith, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemvetenskap vid lunds universitet

Benita forsman, stockholm environment Institute, seI

Christer jansson, rossby centre, smhI

Conny olovsson, Institutet för internationell ekonomi vid 

stockholms universitet

dave Murray-rust, school of geosciences,  

University of edinburgh

david lindstedt, rossby centre, smhI

david Strömberg, Institutet för internationell ekonomi vid 

stockholms universitet

Elin löwendahl, smhI

fredrik lagergren, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemvetenskap vid lunds universitet

georg Marthin, Institutet för internationell ekonomi vid 

 stockholms universitet

gregor vulturius, stockholm environment Institute, seI

grigory nikulin, rossby centre, smhI

gustav Engström, Beijerinstitutet

Hanna Holm, centrum för miljö- och klimatforskning 

vid lunds universitet

jenny Hieronymus, meteorologiska institutionen 

vid stockholms universitet

johan gars, Beijerinstitutet

john Hassler, Institutet för internationell ekonomi 

vid stockholms universitet

jonas Claesson, meteorologiska institutionen 

vid stockholms universitet

jonas nycander, meteorologiska institutionen 

vid stockholms universitet

josef Sigurdsson, Institutet för internationell ekonomi 

vid stockholms universitet

Karin André, centrum för klimatpolitisk forskning 

vid linköpings universitet

Kristina Blennow, sveriges lantbruksuniversitet

lars Bärring, rossby centre, smhI 

Magnus Benzie, stockholm environment Institute, seI
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Kommunikation       
vEtEnSKAPlIgA ArtIKlAr 

ahlström a, smith B, lindström J, rummukainen m och Uvo 

c B, 2013, gcm characteristics explain the majority of uncer-

tainty in projected 21st century terrestrial ecosystem carbon 

balance, Biogeosciences, 10, 1517-1528

andré K, 2013, climate change adaptation processes: regio-

nal and sectoral stakeholder perspectives, doctoral thesis in 

Water and environmental studies, Linköping Studies in Arts 

and Science 579, linköpings universitet

andré K och Jonsson a c, 2013, science-practice interactions 

regarding climate adaptation in two swedish contexts: muni-

cipal planning and forestry, Journal of Environmental Planning 

and Management, publ. online 17 december 2013, doi:10.10

80/09640568.2013.854717

Blennow K och Persson e, 2013, risk management in forestry 

and societal Impacts, i gardiner B, schuck a, schelhaas m-J, 

orazio c, Blennow K och nicoll B (eds.) Living with Storm Da-

mage to Forests, What science can tell Us 3, european forest 

Institute, 72-79

Blennow K, Persson J, Wallin a, Vareman n och Persson e, 

2013, Understanding risk in forest ecosystem services: implica-

tions for effective risk management, communication and plan-

ning, Forestry, publ. online 26 september 2013, doi: 10.1093/

forestry/cpt032

claesson J och nycander J, 2013, combined effect of global war-

ming and increased co2-concentration on vegetation growth in 

water-limited conditions, Ecological Modelling, 256, 23-30 

fang K, morris J l, salonen J s, miller P a, renssen h, sykes 

m t och seppä h, 2013, how robust are holocene treeline 

simulations? a model–data comparison in the european arctic 

treeline region, Journal of Quaternary Science, 28:6, 595-604
 

fisher J B, sikka m, sitch s, ciais P, Poulter B, galbraith d, 

lee J-e, huntingford c, Viovy n, Zeng n, ahlström a, lomas 

m r, levy P e, frankenberg c, saatchi s och malhi y, 2013, 

african tropical rainforest net carbon dioxide fluxes in the 

twentieth century, Philosophical Transactions of the Royal 

Society B: Biological Sciences, 368:1625, 1-9

flato g, marotzke J, abiodun B, Braconnot P, chou s c, col-

lins W, cox P, driouech f, emori s, eyring V, forest c, gleckler 

P, guilyardi e, Jakob c, Kattsov V, reason c och rummukainen 

m, in press, Evaluation of Climate Models, i climate change 

2013: the Physical science Basis, contribution of Working 

group I to the fifth assessment report of the Intergovernme-

ntal Panel on climate change [stocker t f, Qin d, Plattner g 

K, tignor m, allen s K, Boschung J, nauels a, Xia y, Bex V och 

midgley Pm (eds.)] cambridge University Press, cambridge, 

United Kingdom and new york, ny, Usa

Marco Kupiainen, rossby centre, smhI

Marc rounsevell, school of geosciences, University of 

 edinburgh

Markku rummukainen, smhI och lunds universitet

Martin Evaldsson, rossby centre, smhI

Masayuki Kudamatsu, Institutet för internationell ekonomi 

vid stockholms universitet 

Mats Andersson, centrum för miljö- och klimatforskning 

vid lunds universitet

Mats lindeskog, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemvetenskap vid lunds universitet

Michael reiter, Institute for advanced studies, Wien 

olle olsson, stockholm environment Institute, seI

oskar Wallgren, stockholm environment Institute, seI

Patrick Samuelsson, rossby centre, smhI

Paul Miller, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemvetenskap vid lunds universitet

Per Krusell, Institutet för internationell ekonomi vid 

stockholms universitet 

Peter frodin, Institutionen för naturgeografi och ekosystem-

vetenskap vid lunds universitet

Peter rudberg, stockholm environment Institute, seI

Petter lind, rossby centre, smhI

Shiyu Wang, rossby centre, smhI

Susanna Bruzell, centrum för miljö- och klimatforskning vid 

lunds universitet

thorsten rogall, Institutet för internationell ekonomi vid 

stockholms universitet

tony Smith, department of economics vid yale University

torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi vid 

stockholms universitet

victor Blanco gonzález, Institute of geography and the lived 

environment, school of geosciences, University of edinburgh

Åsa gerger Swartling, stockholm environment Institute, 

seI och stockholm resilience centre
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hieronymus J och Walin g, 2013, Unravelling the land source: 

an investigation of the processes contributing to the oceanic 

input of dIc and alkalinity, Tellus B, 65, 19683

IPcc, in press, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate 

Projections [van oldenborgh g J, collins m, arblaster J m, 

christensen J h, marotzke J, Power s, rummukainen m och 

Zhou t (eds.)], i climate change 2013: the Physical science 

Basis, contribution of Working group I to the fifth as-

sessment report of the Intergovernmental Panel on climate 

change [stocker t f, Qin d, Plattner g K, tignor m, allen s 

K, Boschung J, nauels a, Xia y, Bex V och midgley P m (eds.)] 

cambridge University Press, cambridge, United Kingdom and 

new york, ny, Usa

Jacob d, samuelsson P m fl, 2013, eUro-cordeX: new high-

resolution climate change projections for european impact 

research, Regional Environmental Change, publ. online 23 juli 

2013, doi:10.1007/s10113-013-0499-2 

Jönsson a m, lagergren f och smith B, 2013, forest manage-

ment facing climate change – an ecosystem model analysis of 

adaptation strategies, Mitigation and Adaptation Strategies 

for Global Change, in press, doi: 10.1007/s11027-013-9487-6

Kjellström e, thejll P, rummukainen m, christensen J h, 

Boberg f, christensen o B, och fox maule c, 2013, emerging 

regional climate change signals for europe under varying lar-

ge-scale circulation conditions, Climate Research, 56, 103-119 

lewinschal a, 2013, Interactions between aerosols and large-

scale circulation systems in the atmosphere, doctoral thesis in at-

mospheric sciences and oceanography, stockholms universitet

le Quéré c, andres r J, Boden t, conway t, houghton r a, 

house J I, marland g, Peters g P, Van der Werf g r, ahlström 

a, andrew r m, Bopp l, canadell J g, ciais P, doney s c, en-

right c, friedlingstein P, huntingford c, Jain a K, Jourdain c, 

Kato e, Keeling r f, Klein goldewijk K, levis s, levy P, lomas 

m, Poulter B, raupach m r, schwinger J, sitch s, stocker B d, 

Viovy n, Zaehle s och Zeng n, 2013, the global carbon bud-

get 1959–2011, Earth System Science Data, 5, 165-185

lindeskog m, arneth a, Bondeau a, Waha K, seaquist J, olin 

s och smith B, 2013, Implications of accounting for land use 

in simulations of ecosystem carbon cycling in africa, Earth 

System Dynamics, 4, 385-407

marini l, lindelöw  Å, Jönsson a m, Wulff s och schroeder 

l m, 2013, Population dynamics of the spruce bark beetle: a 

long-term study, OIKOS, 122:12, 1768–1776

marzano m, Blennow K och Quine c P, 2013, risk manage-

ment and risk perception – understanding the social dimen-

sions in responding to storm damage, i gardiner B, schuck a, 

schelhaas m-J, orazio c, Blennow K och nicoll B (eds.)  Living 

with Storm Damage to Forests, What science can tell Us 3, 

european forest Institute, 105-109

murray-tortarolo g, anav a, friedlingstein P, sitch s, Piao s, 

Zhu Z, Poulter B, Zaehle s, ahlström a, lomas m, levis s, 

Viovy n och Zeng n, 2013, evaluation of land surface models 

in reproducing satellite-derived laI over the high-latitude 

northern hemisphere, Part I: Uncoupled dgVms, Remote 

Sensing, 5, 4819-4838

Parmentier f J W, christensen t r, sørensen l l, rysgaard s, 

mcguire a d, miller P a och Walker d a, 2013, the impact 

of lower sea ice extent on arctic greenhouse-gas exchange, 

Nature Climate Change 3, 195-202

Piao s, sitch s, ciais P, friedlingstein P, Peylin P, Wang X, ahl-

ström a, anav a, canadell J g, cong n, huntingford c, Jung 

m, levis s, levy P e, li J, lin X, lomas m r, lu m, luo y, ma y, 

myneni r B, Poulter B, sun Z, Wang t, Viovy n, Zaehle s och 

Zeng n, 2013, evaluation of terrestrial carbon cycle models for 

their response to climate variability and to co2 trends. Global 

Change Biology, 19:7, 2117-2132 

rummukainen m, 2013, climate change: changing means 

and changing extremes, Climatic Change, 121:1, 3-13 

seidl r, rammer W och Blennow K, 2013, simulating wind 

disturbance impacts in forest landscapes: tree-level heterogen-

eity matters, Environmental Modeling and Software, 51, 1-11

seneviratne s I, Wilhelm m, stanelle t, van den hurk B, ha-

gemann s, Berg a, cheruy f, higgins a, meier m e, Brovkin 

V, claussen m, ducharne a, dufresne J l, findell K l, ghattas 

J, lawrence d m, malyshev s, rummukainen m och smith B, 

2013, Impact of soil moisture-climate feedbacks on cmIP5 

projections: first results from the glace-cmIP5 experiment, 

Geophysical Research Letters, 40:19,  5212-5217

tang J, Pilesjö P, miller P a, Persson a, yang Z, hanna e och 

callaghan t V, 2013, Incorporating topographic indices into 

dynamic ecosystem modelling using lPJ-gUess, Ecohydrology, 

publ. online 21 november 2013, doi:10.1002/eco.1446

Vautard r och nikulin g m fl, 2013, the simulation of euro-

pean heat waves from an ensemble of regional climate models 

within the eUro-cordeX project, Climate Dynamics, 41(9-

10), 2555-2575

Zhang W, miller P a, smith B, Wania r, Koenigk t och 

 döscher r, 2013, tundra shrubification and tree-line advance 

amplify arctic climate warming: results from an individual-

based dynamic vegetation model, Environmental Research 

Letters, 8, 034023
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PrESEntAtIonEr 

130124 rummukainen m ”Klimatförändringen (inte bara 

om100 år)”, greppa näringen, skövde 

130204 rummukainen m twitterchatt, #climatemonday, sVt  

130206 Jönsson a m ”Impact modeling of trees, crops and 

insect pests”, What are the ecological consequences of clima-

te-driven phenological shifts?, Becc sWe-nPn symposium, 

linköping  

130207 miller P, schurgers g, smith B, Weiss m, le sager P, 

stefanescu s m fl, “Vegetation dynamics and carbon Balance 

in the first coupled ece 2.4 - lPJg run” Joint meeting of 

the ec-earth land surface and atmospheric chemistry Wor-

king groups, lund 

130211 hassler J, seminarium ”the fossil episode”, University 

of cambridge, england 

130214 gerger swartling Å “Participation and learning for 

climate change adaptation: a case study of the swedish fo-

restry sector”, seI science forum, stockholm 

130311 hassler J, seminarium ”the fossil episode”, 

Uppsala universitet 

130314 hassler J, seminarium ”the fossil episode”, 

royal holloway University, england 

130318 gerger swartling Å ”exploring diverse knowledge sys-

tems for adaptation: the case of the swedish mistra-sWecIa 

programme”,  european climate change adaptation confe-

rence, hamburg, tyskland 

130318 Wallgren o ”adaptation without borders: perspecti-

ves on indirect climate impacts”,  european climate change 

adaptation conference, hamburg, tyskland 

130326 rummukainen m ”Klimatförändringarna, vår tids 

ödesfråga?”, tredje rummet, malmö 

130407-12 chaudhary n, smith B och miller P “development 

of an advanced regional climate-ecosystem model for arctic 

applications”, egU general assembly 2013, Wien, österrike 

130407-12 claesson J “a vegetation sensitivity approximation 

for gross primary production in water limited conditions”, 

egU general assembly 2013, Wien, österrike 

130407-12 Wang s och dieterich c "the development and 

evaluation of new smhI atmosphere-ocean-ice coupled model 

rca4_nemo", egU general assembly 2013, Wien, österrike

130407-12 Wu m, smith B, schurgers g, lindström J, rum-

mukainen m och samuelsson P, "Vegetation-climate feedback 

causes reduced precipitation in cmIP5 regional earth system 

model simulation over africa", egU general assembly 2013, 

Wien, österrike 2013 

130410 Blennow K “climate change: Believing and  seeing 

Implies adapting“, the final conference of the eU fP7 

 programme models for adaptive forest management 

 (motIVe), freiburg, tyskland 

130415-19 Kupiainen m “energy estimates and weak 

 boundary procedures for lam”, Joint 23rd aladIn Workshop 

& hIrlam all staff meeting, reykjavik, Island 

130416 hassler J, seminarium ”the fossil episode”, creI, 

Pompeu fabra University, Barcelona, spanien 

130420 rummukainen m ”Klimatförändringarna och fossil 

energi”, greenpeace, stockholm 

130423 rummukainen m ”Klimatförändringar – 

hur extraordinär är vår tid?”, folkuniversitetet, halmstad 

130424 rummukainen m ”Klimatförändringar – 

hur extraordinär är vår tid?”, folkuniversitetet, lund 

130425 rummukainen m ”Klimatförändringar – 

hur extraordinär är vår tid?”, folkuniversitetet, Växjö 

130507 rummukainen m ”nytt i klimatforskningen inför 

IPcc:s ar5”, naturskyddsföreningen, stockholm 

130515 Krusell P, session om klimatförändringar, KVa, stockholm 

130522 hassler J, ”the fossil episode”, european summer 

symposium on macroeconomics, Izmir, turkiet 

130605 andré K ”samarbete viktigt för anpassningsför-

mågan” Innovationsdialog för klimatanpassning, nationellt 

kunskapscentrum för klimatanpassning vid smhI och reger-

ingskansliet, stockholm 

130607 Zhang WX, Jansson c, miller P et al. “Using a coupled 

regional climate and vegetation model to assess the future of 

arctic terrestrial ecosystem carbon exchange”, 9th Internatio-

nal carbon dioxide conference, Beijing, Kina 

130610-14 Wang s, dieterich c och döscher r ”simulation of 

present and future climate variability over the Baltic sea area 

with new smhI atmosphere-ocean-ice model rca4_nemo”, 

7th study conference on BalteX, Borgholm 

130619 rummukainen m ”om klimatkänsligheten”, natur-

vårdsverket, stockholm 

130723 hieronymus J ”the potential for sulfate reduction and 

pyrite deposition to alter the ocean-atmosphere carbon balan-

ce”, IaPso conference: Knowledge for the future, göteborg 

130830 hassler J och Krusell P, session om klimatförändringar, 

eea, göteborg 

130901-05 rammer W, seidl r och Blennow K “a simulation 

tool for assessing future wind disturbance impacts on forest 

landscapes”, climtree, Zürich, schweiz 

130902 rummukainen m ”om klimatet igår och idag; mät-

ningar och processer”, naturvårdsverket, stockholm 

130918 rummukainen m ”Klimatförändringarna – natur-

vetenskapliga kunskapsläget 2013”, miljödepartementet, 

stockholm 

130918-19 Bärring l ”Klimatanalys för Västmanlands län”, 

exkursion ”Klimatanpassning av svenskt skogbruk”, Väst-

manland 

130918-19 Jönsson a m ”anpassningsstrategier i skogsbru-

ket i ett förändrat klimat”, exkursion, ”Klimatanpassning av 

svenskt skogbruk”, Västmanland 
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130918-19 lagergren f ”Klimatanpassning i skogliga beslut”, 

exkursion, ”Klimatanpassning av svenskt skogbruk”, Väst-

manland  

130918-19 Vulturius g ”hur tar vi till oss och ändrar våra 

beslut i förhållande till risk”, exkursion, ”Klimatanpassning av 

svenskt skogbruk”, Västmanland 

130919 hassler J och Krusell P, ”Klimatet och ekonomin”, 

sns, stockholm 

130920 andré K ”anpassningsprocesser”, tyréns kunskaps-

dagar, stockholm 

130922 rummukainen m ”IPcc:s arbetsgrupp I: climate 

change”, frukostmöte i riksdagen organiserad av ssesss, 

stockholm 

130925 andré K ”mistra-sWecIa exkursion om klimatanpass-

ning i skogsbruket - några kommentarer”, konferensen Klima-

tanpassning sverige 2013, stockholm 

130925 Bärring lars, medverkan i panel, konferensen Klima-

tanpassning sverige 2013, stockholm 

130925 rummukainen m ”I väntan på IPcc-rapporten”, 

 konferensen Klimatanpassning sverige 2013, stockholm 

130925 rummukainen m, samtal med ledningen för social-

demokraterna, stockholm 

130925 Wallgren o medverkan i panelen ”omvärldsanalys: 

Jorden runt på 30 minuter”, konferensen Klimatanpassning 

sverige 2013, stockholm 

130927 rummukainen m klimatchatt naturvårdsverket och 

smhI  

130925-27 Blennow K “Understanding the social dimension 

of forest risks”, the european forest Institute (efI) 20 years 

science and Policy forum: our forests in the 21st century - 

ready for risks and opportunities?, nancy, frankrike 

130925-27 gardiner B, schuck a, schelhaas m-J, orazio c, 

Blennow K, nicoll B och Kamimura K “living with storm da-

mage to forests”, the european forest Institute (efI) 20 years 

science and Policy forum: our forests in the 21st century - 

ready for risks and opportunities?, nancy, frankrike 

130928 rummukainen m, medverkan i ”climate change: the 

state of the science”, IPcc, IgBP, m fl, stockholm 

130928 rummukainen m klimatchatt, sydsvenskan 

131001 rummukainen m ”the 2013 IPcc climate change 

report”, swedish consortium for artificial Photosynthesis 

(caP), Uppsala  

131001 rummukainen m ”IPcc:s climate change 2013; 

några reflektioner”, naturskyddsföreningen, stockholm 

131002 hassler J och Krusell P ”Klimatet och ekonomin”, 

finansdepartementet, stockholm 

131002 rummukainen m ”IPcc 2013; Vad nu?”, seminarium 

”Klimatet fortsätter att förändras – hur mycket och vad bör vi 

göra?” miljö och jordbruksutskottet, sveriges riksdag, stockholm 

131003 rummukainen m ”IPcc:s climate change 2013; 

nedslag & reflektioner”, region skåne, malmö 

131003 rummukainen m ”IPcc 2013; nedslag & reflektioner”, 

KrInoVa, Kristianstad 

131004 rummukainen m ”IPcc:s climate change 2013; 

 nedslag & reflektioner”, det hållbara sjukhuset, malmö 

131010 rummukainen m ”nytt från forskningen – modeller, 

scenarier och vetenskapliga resultat IPcc 2013; en fördjup-

ning”, smhI, länsstyrelserna och stockholms stad, stockholm 

131011 rummukainen m ”IPcc:s climate change 2013; 

 nedslag & reflektioner”, det hållbara sjukhuset, lund 

131015 rummukainen m ”framtida förändringar i klimat-

systemet”, svenska meteorologiska sällskapet, stockholm 

131016 Jönsson a m ”skogsbruk i ett förändrat klimat – 

hur kan vi hantera riskerna”, seminarium ”skogsbruk i ett 

förändrat klimat – hur påverkas mångfald och miljö”, Ksla, 

stockholm 

131016 rummukainen m ”framtidens klimat”, seminarium 

”skogsbruk i ett förändrat klimat – hur påverkas mångfald 

och miljö”, Ksla, stockholm 

131016 Wallgren o ”forskare möter användare om klimatan-

passning”, seminarium ”skogsbruk i ett förändrat klimat – hur 

påverkas mångfald och miljö”, Ksla, stockholm 

131016 rummukainen m ”climate change 2013; nedslag 

& reflektioner”, greendrinks, stockholm 

131021 rummukainen m ”climate change 2013; nedslag 
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