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Så kan naturvården i skogen klimatanpassas

Klimatförändringarna utmanar vår statiska 
syn på naturen. För att bibehålla en rik 
biologisk mångfald i en värld som föränd-
ras hela tiden menar en forskargrupp på 
Stockholms universitet att man bör kombi-
nera olika verktyg i naturvården.

KRISTOFFER HYLANDER, CAROLINE 
GREISER, DITTE CHRISTIANSEN OCH IRENA 
KOELEMEIJER

Även om vi lyckas bromsa utsläppen av kol-
dioxid visar klimatmodellerna att uppvärm-
ningen kommer att fortsätta under lång tid. 
Eftersom växter och djur är starkt påverkade 
av klimatet utgör klimatförändringarna ett 
stort hot mot den biologiska mångfalden. 
I vår forskargrupp har vi undersökt hur 
naturvården kan förändras för att möta de 
nya förutsättningarna i ett förändrat klimat. 
Här presenterar vi några slutsatser från vår 
studie som är publicerad i den vetenskapliga 
tidskriften Conservation Biology (Hylander 
m.fl. 2022).

Olika arter föredrar olika klimat. Vissa 
arter trivs bättre i Skåne än i Lappland och 
vise versa. Om utbredningsmönstret styrs 
av fysiologiska mekanismer eller av konkur-
rens med andra arter kan vara svårt att veta. 
Oftast finns det i ett visst landskapsavsnitt 
både arter med en mer sydlig utbredning, 
som är mer anpassade till ett varmare klimat, 
och arter med en mer nordlig utbredning, 
som är mer anpassade till ett kallare klimat. 
Det finns en stor variation i lokal- och mik-
roklimat inom varje landskapsavsnitt som 
bland annat beror på variation i topografi 
och skogsstruktur. Det gör att växter och 
djur kan söka sig till relativt sett kalla respek-
tive varma platser som finns inom räckhåll.

Så här skulle olika verktyg från motståndsstrategin 
(blått) och transformeringsstrategin (orange) kunna 
användas i samma skogsområde. 

Vi vill bredda samtalen kring klimatanpassning i 
skogen. Därför menar vi att naturvården bör bli 
bättre på att ha med klimatförändringsperspektivet i 
sin planering av skydd, skötsel och restaurering.

Flera naturvårdsverktyg, både sådana som minskar 
de negativa effekterna av klimatförändring (mot-
ståndsstrategier; blått) och sådana som gynnar 
mångfald anpassad till ett varmare klimat (transfor-
meringsstrategin; orange) skulle kunna användas 
parallellt med varandra i ett och samma landskap. 

Lägg om avverk-
ningsmetod från 
trakthyggesbruk till 
hyggesfritt.

Skapa en buffertzon 
utanför den syd-
vända kanten av en 
äldre barrskog.

Skydda en lokal för 
nordliga arter på en 
skuggig nordostslutt-
ning.

Restaurera en 
kanaliserad 
bäck som buf-
fert mot torka.
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är missgynnad av traditionella skogsbruks-
åtgärder. Tänk till exempel på en lav som 
gärna växer på stammar av hassel Corylus 
avellana i ett varmt klimat. Om hassel huggs 
ner eller om arten inte får expandera och eta-
blera sig i nya områden kommer inte denna 
lav gynnas av klimatförändringarna trots att 
det blir varmare.

I artikeln går vi igenom fem verktyg (inom 
motståndsstrategin), som man kan använda 
för att bromsa effekterna av klimatförän-
dingarna för nordliga arter och tre verktyg 
inom transformeringsstrategin som kan 
gynna sydliga arter som man vill skapa bättre 
förutsättningar för. Bland motståndsverkty-
gen kan nämnas: att skydda klimatrefugier 
för nordliga arter, att inrätta buffertzoner 
mot söder vid barrskogsreservat, att minska 
effekten av torka genom att restaurera och 
skydda våtmarker, källor, dråg och bäckar 
och att aktivt ta bort konkurrerande arter 
som hotar nordliga arter. Exempel på 
transformeringsverktyg är: att gynna sydliga 
trädarter till exempel genom att plantera 
dem på platser där de förväntas trivas i ett 
framtida klimat och att öka konnektiviteten 
i landskapet så att sydliga arter kan leta sig 
fram till platser som nyligen blivit lämpliga ur 
klimatsynpunkt.  

• Här har vi sammanfattat innehållet i vår 
översiktsartikel om hur naturvård i skogen 
kan lyfta in klimatperspektivet. Vi hoppas 
detta skall leda till samtal och konkreta 
åtgärder.

Man kan dela upp strategier för klimat-
anpassning av naturvårdsinsatser i motstånd 
eller transformering. Motståndsstrategin 
handlar om att minska de negativa effek-
terna av klimatförändringarna på de nordliga 
arterna som trivs i ett kallare klimat. Trans-
formeringsstrategin innebär däremot att 
man förbereder sig för klimatförändringarna 
och gör proaktiva åtgärder för att gynna den 
biologiska mångfalden som är anpassad till 
ett varmare klimat, men som fortfarande 
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Sjö

Gynna sydliga 
trädarter på en sol-
exponerad sluttning.

Öka kopplingen mellan 
potentiella platser för syd-
liga arter så att kolonise-
ring av nya områden lättare 
kan ske.


