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Den boreala skogen står inför ett stort problem i och med klimatförändringarna. Ökande 
temperatur, hårdare väder och fler intensivare eldsvådor är att vänta. Barrträden må vara tåliga 
mot både torka och kyla men när den ökande temperaturen medför både varmare klimat och 
torrare säsonger står skogen inför flera utmaningar. Den boreala skogens utbredning kommer 
sannolikt att minska och de klassiska barrträden kan komma att ersättas av helt andra arter.  
 
Klimatförändringarnas effekt 
De välkända och karaktäristiska barrträden som gran och tall står inför stora problem i framtiden. 
Barrskogen är tålig och klarar enkelt av det kalla klimatet, men en långsiktig ökning av 
medeltemperaturen är något som kan ha stora konsekvenser för skogen. De ökande halterna av 
växthusgaser bidrar till klimatförändringarna på ett liknande sätt som när ett växthus värmer 
inomhusmiljön (Därav namnet växthuseffekten/växthusgaser). Växthusgaserna ökar snabbt i 
atmosfären och beräknas leda till en temperaturökning på  mellan 1° C till 6° C under de 
kommande hundra åren. Den snabba ökningen är mestadels orsakat av människors användning 
av transportmedel och industrier. 
 
Kolreservoar 
Det boreala skogsbältet fungerar som en enorm kolreservoar då den kalla temperaturen fördröjer 
nedbrytningen. Både gran och tall kan bli flera hundra år gammal om de får växa fritt. Under alla 
de åren som träden växer samlar de på sig stora mängder koldioxid. När träden dör tar det så lång 
tid för nedbrytningen att helt och hållet bryta ned trädet och frisläppa koldioxidet. När 
temperaturen ökar förlängs växtsäsongen och nedbrytningen kan ske i snabbare takt vilket 
frisläpper koldioxid.  
 
Ett torrare klimat 
Temperaturen medför torrare förhållanden som gör att träden inte får tillräckligt med vatten och 
torkar ut. Ett torrt klimat ökar risken för bränder att starta. Uttorkade träd är ett utmärkt 
brandmaterial och bidrar till att bränderna utvecklas till megaeldar. De kan bränna områden på 
över 15000 kvadratkilometer. Ett varmare klimat medför även nya boplatser för insekter som 
livnär sig på barrträden. Om inte kylan sätter stopp för insekterna så ökar risken att de tar död på 
stora områden.  
 
Minskningen av skogens yta 
Den boreala skogens utbredning kommer att minska som en följd av klimatförändringarna i och 
med att trädgränserna kommer flyttas norrut. Torra klimatförhållanden orsakat av 
klimatförändringarna gör att trädgränsen inte kan konkurrera mot gräsmarker och varmare 
lövskogar i söder. Eldsvådor kommer lättare att starta på grund av de torra förhållandena och de 
kommer bränna upp stora ytor. Därefter tar nya växter över de nedbrända områdena.  
Barrträden som gran och tall kommer ersättas med andra träd som björkar och lärkträd, enligt 
simuleringar gjort av olika datamodeller. 
Enligt ett flertal datasimuleringar som gjorts om skogen så kommer exempelvis Dahurlärken att 
dubbla sin biomassa om temperaturen ökar med 6° C. Samma temperaturökning kommer att slå 
hårt mot alla gamla träd i skogen då de inte är lika torktåliga som yngre träd. Gran och tall må 
tåla torka och dåliga näringsförhållande bra men alldeles för höga temperaturer förändrar 
levnadsstandarden till det dåliga för träden.  
 
 
 
Skönt med värme 



Intressant fakta 
Den boreala skogens utbredning täcker ett bälte genom 
Europa, Ryssland, Asien och Nordamerika. 
 
Skogen är den näst största naturtypen och täcker 30% 
av planeten. 
 
Gran och tal kan bli väldigt gamla. Det äldsta 
Tallträdet är 770 år och hittades i Sverige 2004. 
 
Ungefär 60% av allt kol som är bundet i skogen 
återfinns i den boreala skogen vilket gör skogen till en 
enorm kolreservoar. 
 
Chinchagaeldsvådan, 1950 som beskådades i British 
Colombia och Alberta anses vara den största 
eldsvådan i modern tid. Eldsvådan uppskattades 
påverka en skogsyta om mellan 14000 till 17000 km2. 

När man hör att effekterna av klimatförändringarna kommer höja temperaturen med några få 
grader kan man tänka sig att det kommer bli skönt med lite varmare väder här i Sverige. Däremot 
har en ynka höjning av temperaturen nästintill katastrofala konsekvenser för skogen. Den 
varierande arterna vi är van med idag som mossa, gran, tall och lärk är inte ett självklarhet om 
hundra år. Frågan är om skogen kommer att finnas i framtiden i samma utsträckning som idag. 
Det man är säker på är att den framtida boreala skogen kommer att förändras för alltid. Kanske 
ett lärkträd får ersätta den traditionella julgranen i framtiden. 
 
 
  


