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Sammanfattning 

Tidigare har människan använt skogen för att tillgodose sina behov och 
skogarna har kommit att utformas för högsta volym, kvalitet och ekonomiska 
vinning. Trä som material har visat sig ha ytterligare egenskaper som gör det 
möjligt att skapa nya innovativa produkter för nya användningsområden. 
Genom att använda cellulosa, lignin och hemicellulosa som finns i trä kan 
man skapa exempel bildskärmar av papper. Dessa artiklar kräver inte god 
kvalitet på virket eftersom de använder fibrerna i träden istället. 
Syftet med studien är att undersöka hur produktion och ekonomi påverkas av 
ett lägre plantantal vid plantering än traditionell odling av gran. 
 
Med hjälp av analysverktyget Heureka har två bestånd simulerats; en SI G31 
och en SI G38. För att ha möjlighet att jämföra olika skötselstrategier har två 
simuleringar genomförts på varje ståndortsindex; en med traditionell skötsel 
och en med alternativ skötsel. Totalt har fyra simuleringar gjorts. 
Bestånd med traditionell skötsel har planterats med rekommenderat antal 
plantor för respektive ståndort, röjts och gallrats innan avverkning. Bestånd 
med alternativ skötsel har det planterats med 625 plantor/ha, den naturliga 
föryngringen har utnyttjats och fram till avverkning har beståndet endast 
röjts. 
 
Resultatet visar att beståndet med alternativ skötsel ger störst volym vid 
avverkning men att höjd- och diameterutvecklingen inte är lika stor som i det 
traditionellt skötta bestånden. Det går även att se att gallringsåtgärderna gör 
att kalkylerna över bestånden blir positiva. Det framkommer även att på SI 
G31 är traditionell skötsel mer lönsam men att det på SI G38 är mer lönsamt 
med alternativ skötsel.
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Abstract 
The aim of the study was to analyze how a lower number of plants in wider 
spacing affects the yield and the economy during a rotation period. 

To compare traditional forestry strategies against alternative forestry strategies 
during a rotation period the analytical tool Heureka was utilized. Quantitative 
data from two stands with the site index G31 and G38, respectively was used as 
the basis of the simulation. 

The results show that the stands with the alternative forestry strategies have a 
higher yield at the final felling but a lower height and dimension development 
than the traditional forestry stands. 

The thinning carried out in the traditional stands is the factor that increases the 
economic outcome. However, the most gainful option is to conduct alternative 
forestry strategies in G38 stands. 

Keyword: Wide spacing, reforestation, unthinning, Heureka, simulation.





 

III 

Förord 
Examensarbetet är skrivet inom Skogskandidatprogrammet på Linneuniversitetet 
i Växjö och omfattar 15 högskolepoäng. Syftet med ett examensarbete är att 
tillämpa och fördjupa de kunskaper som förvärvats under studieperioden.  

Idén som ligger till grund för arbetet har kommit till mig i omgångar. Kanske 
mest en regnig dag på Tönnersjöhedens försökspark då vi i ett röjningsbestånd 
skulle uppskatta antalet självföryngrade björkar och tanken på att det är onödigt 
att plantera plantor som man sedan röjer bort, kom till mig.  

Arbetet i Heureka har stundvis drivit mig till galenskap men med hjälp från mina 
handledare Matti Flinkman och Bishnu Chandra Poudel har jag tagit mig igenom 
detta tack vara pepp och uppmuntran. Tack till er! 

Vill även tacka David som arbetar på skogsbolaget som bidrog med den 
kvantitativa data som ligger till grund för alla simuleringar. Sist men inte minst 
de nära och kära som ställt upp när det i rapportens slutskede gick åt mycket tid 
till att färdigställa arbetet 

Holmsjö, maj 2019. 
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1. Introduktion 
Människan började för 4 000 - 5 000 år sedan påverka landskapet då hon började 
odla och skapa betesmarker till boskapen. Skogen trycktes undan och för ca 
2 000 år sedan bestod större delen av södra Sverige av odlingsmark. Den skog 
som fanns användes då till anläggning av hägn eller byggnader. 
På 1500 - 1600 talet så började järnbruket växa fram och skogen fick en ny, mer 
industriell betydelse. Det tidigare svedjebruket hamnade i konflikt med att det 
behövde mer ved från skogen för framställning av träkol. Under 1600 - 1700 
talet så användes virket för produktion av träkol, tjära och pottaska. Påverkan på 
skogen var stor eftersom produktionen förflyttades när tillgångarna hade 
förbrukats. 
Det var först vid 1800 - talet som skogen började användas för uttag av 
sågtimmer och massaved (Andersson 2013).  
 
År 1981 introducerades begreppet "hållbar utveckling" och år 1987 fick det 
internationell spridning då världskommissionen för miljö och utveckling tog upp 
det i rapporten "World Commission on Environment Development". En 
definition som nämns i rapporten är: "En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov" (FN – förbundet 2012). 
År 1999 fastställde Riksdagen de 16 nationella miljökvalitetsmålen vars syfte är 
att tydliggöra den miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling.  
Ett av målen är bland annat att minska utsläppen av koldioxid (Naturvårdsverket 
2018). 
 
Träd som växer binder koldioxid och har därför en mycket viktig roll i att bidra 
till den hållbara utvecklingen.  
 
Materialet trä har också visat sig ha egenskaper som gör det möjligt att skapa nya 
innovativa produkter och lösningar till vårt klimatsmarta samhälle. Förutom att 
bygga med materialet för att binda koldioxid kan man ersätta produkter som 
annars är gjorda under mindre miljövänliga former till exempel plast (Sekab u.å), 
eldningsolja (Energinyheter 2014) eller bomull och kolfiber (Kungliga tekniska 
högskolan 2014). 
 
Exempelvis kräver bomull vid odling enorma mängder vatten för att kunna växa 
och producera. Dessutom används bekämpningsmedel som är farligt för både de 
som hanterar bomullen och miljön (WWF 2009). Att istället utvinna produkter 
som kläder från träråvara är mycket mer hållbart (Håkansson et. al. 2014).  
I en film från Skogsindustrierna (2014) tillsammans med forskningsinstitutet 
Innventia nämns om forskning på ”Power paper” vilket innebär papper med en 
förmåga att lagra el. Det nämns även bildskärmar gjorda av papper. Vid 
tillverkning av dessa produkter är kraven på rakhet, hållfasthet eller 
kvistpåverkan inte lika stor som vid tillverkning av solida virkesprodukter. 
Istället användes vedens beståndsdelar; cellulosa, hemicellulosa och lignin. 
 



 

 

 

Människan har genom tiderna använt skogen för att tillgodose sina behov och 
skogarna har utformats därefter; d.v.s. efter högsta möjliga volym, kvalitet och 
ekonomiska vinning, etc. Men ur ett ”hållbarhetstänk” kanske inte dagens 
skogsskötselstrategier är längre så ändamålsenliga eller så är skötseln “för bra” 
och därmed kostnaden onödigt stor för producering av det uppslag av nya 
innovativa produkter som skogsråvara i form av träd kan användas till.  
 
Mot bakgrund av detta kan man konstatera att enligt Riksskogstaxeringen (2018) 
fanns det 42,6 % gran och ca 25 % löv i Götaland. Det kan tyda på att det finns 
många skogar som är monokulturer. Det vill säga skogar som är homogena och 
trädslagsrena med få eller inga trädarter utöver de som planterats (Skogskunskap, 
u.å). Anledningen till denna inriktning i skogsbruket har sina rötter dels i den 
avskogning som nyttjande av skogar i olika former genom tiderna orsakat, dels i 
de försöken att säkerställa återbeskogning genom lagstiftningen. Redan i 1855 
års skogskommitté och senare i den första skogsvårdslagen från 1903 togs krav 
på återbeskogning upp (Mårald & Westholm 2016).    
 
Även i den senaste skogsvårdslagens 6§ finns regler beträffande återplantering 
där skogsägare måste plantera ett visst antal plantor per hektar beroende på vart i 
Sverige och beroende på markens bonitet. Detta ifrågasätts emellertid i Bergquist 
och Holmströms (2017) utredning av skogsvårdslagen 6§. I rapporten nämner de 
att med tanke på att reglerna är gjorda på analyser från 1960 - talet så kan “regler 
och restriktioner om skogens föryngring förhindra markägare att utveckla 
brukningsformer eller alternativ näringsverksamhet som kan erbjuda både 
skogsägaren och/eller samhället som helhet ett större ekonomiskt värde än enbart 
traditionell skogsproduktion”.  
 
Mot bakgrund av Bergqvist och Holmströms slutsatser samt skogsråvarans 
många roller alltifrån nya användningsområden till dess roll i att hejda 
klimatförändringen finns det ett flertal skäl att studera effekten av alternativa 
föryngringskoncept från olika utgångspunkter. Arbetet tar främst fasta på frågor 
kring produktion och ekonomi av olika planteringskoncept (plantantal) för 
skogsägaren.



 

 

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur produktionen och 
ekonomin i ett bestånd påverkas av ett lägre plantantal vid plantering och 
därmed ett glesare förband än vid traditionell odling av gran. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avser en omloppstid för att kunna analysera utfallet av 
alternativa skötselstrategier på ståndortsindex G31 respektive G38 i södra 
Götaland i jämförelse med bestånd skötta enligt ”praxis”. 

2. Material och metod 
2.1 Bakgrunden till ansatsen och valet av Heureka för analyser 

Arbetet gick ut på att analysera vilken effekt olika planteringsförband hade 
på produktion och ekonomi över en omloppstid, för två olika 
skötselprogram.  Det ena; ett traditionellt program med röjning och gallring 
och ett alternativt med röjning men utan gallring. För analys av olika 
skötselprogram behövdes alternativa beståndsutvecklingarna över en 
omloppstid simuleras. Heureka är för ändamålet ett lämpligt analysverktyg 
som förvaltas och utvecklas av ett forskningsprogram på Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Heureka består av fyra olika programvaror; 
PlanWise, StandWise, RegWise och PlanEval. Heureka kan användas för 
både stor- och småskaligt skogsbruk (SLU 2019a). 
 
I arbetet har programvaran StandWise använts, version 2.12.0.1. StandWise 
ger användaren möjligheter att välja vad som ska ske och när i 
skötselprogrammet över en omloppstid, det går även att bestämma vad som 
ska analyseras.  
Heureka använder en empirisk föryngringsmodell som beskriver ungskog 
vid ca 2 meters medelhöjd. Föryngringsmodellen tar hänsyn till variabler 
som; ståndortsindex, föryngringsträdslag, föryngringsmetod, 
markberedning, antal planterade plantor m.m. (Elfving 2010).  
Analyserna sker på beståndsnivå och användaren bestämmer lämpliga 
åtgärder utefter perioder om 5 år.  
Eftersom programmet kan upplevas komplext har basfunktionerna använts 
och har något ändrats har det nämnts i material och metod.  

I arbetet har det valts att analysera utfallet av två olika skötselprogram på ett 
G31 bestånd respektive ett G38 bestånd i södra Sverige. Vid simuleringarna 
valdes det att markbereda dels för att det ger bättre överlevnad och tillväxt 
men framför allt för att det gynnar självföryngringen (Johansson, Nilsson & 
Örlander 2013) som är viktigt för de alternativa bestånden. Vidare har det 
valts att återplanteras 3 år efter avverkning med motiveringen att skydda 
plantorna från snytbaggar. Snytbaggar dras till doften av hyggen där de 



 

 

 

lägger ägg och använder plantor som föda vilket gör att de kan bli kvar på 
hygget upp till 3 år (Norlander, Örlander, Petersson, Hellqvist, u.å). 
Hyggesvilan är även reglerad i skogsvårdslagen där det anges att produktiv 
skogsmark måste återplantera senast 3 år efter avverkning (SFS 1979:429). 

2.1.1 Förarbete 

Heureka, version 2.12.0.1, laddades ner från skogliga hållbarhetanalyser, 
SHa, som är ett forskningsprogram vid institutionen för skoglig 
resurshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU 2019b). Eftersom 
programmet är komplext har hjälp funnits i form av teknisk handledning av 
handledare samt webbaserade hjälpdokument, Heureka help (SLU 2018).  
För att simulera bestånd i StandWise behövdes kvantitativ data föras in i ett 
Excel dokument, som fanns tillgängligt på de webbaserade 
hjälpdokumenten. I Excel dokumentet fanns obligatoriska, rekommenderade 
och frivilliga kolumner, bilaga 1. 
 
För att få en verklighetsförankring på de kvantitativa data som efterfrågades, 
togs kontakt med Skogsbolag AB (fingerat namn) med en förfrågan att bidra 
med efterfrågad obligatorisk och rekommenderade data.  
Insamlade kvantitativdata mottogs i en SHAPE-fil och analyserades för att 
välja bestånd som ansågs lämpliga för att uppfylla syftet med rapporten.  
Bestånden, SI G31 och SI G38, fylldes in i varsitt Excel dokument som 
därefter konverterades till CSV filer för att hanteras av StandWise.  
För att jämföra utfallet av den traditionella skötseln och den alternativa 
skötseln behövdes prislistor. Prislistan samlades in från Derome, bilaga 2. 

2.1.2 Arbete i StandWise 

I StandWise skapades ett nytt projekt, ett StandWise-projekt och 
beståndsdata från CSV fil infogades för simulering. StandWise kommer 
sedan reducera data om underlagsbeståndet till att omfatta 1 hektar i 
beräkningarna. Därefter fylldes den aktuella prislistan, bilaga 2, in för att få 
en möjlighet att beräkna skillnader mellan det traditionella och alternativa 
bestånden. 
Processen upprepades två gånger, en för respektive ståndortsindex.  
Införda kvantitativdata för SI G31 och G38 finnes i bilaga 3 respektive 
bilaga 4. 

2.1.2.1 Bestånd enligt traditionell skötsel 

Eftersom information om tidigare skötsel inte funnits tillgänglig har 
bestånden som öppnats i StandWise valts att avverkas period 0. Detta för att 
simulera ett bestånd där skötseln kunnat dokumenteras.  
De traditionella bestånden har markberetts 1 år efter avverkning vidare har 
SI G31 planterats med 2 500 täckrotsplant/ha för SI G38 var planterades 



 

 

 

2800 täckrotsplant/ha enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, tre år efter 
avverkning. Det har varit förädlat material.  
I period 3 har bestånden, G31 respektive G38, genomgått en sen röjning.  
Röjningen utgår ifrån en modell som heter HuginCleaning som innebär att 
programmet räknar ut med hjälp av olika algoritmer vilka träd som sannolikt 
är huvudträd. I programmet valdes 2620 stammar/ha för G31 och 
2760 stammar/ha för G38, att finnas kvar efter röjningen.  
På SI G31 simuleras en gallring i period 8 då 31 % av grundytan gallrades 
bort. Beståndet fick sedan växa till period 13 då beståndet var 64 år.  
På SI G38 simuleras en gallring i period 7 då 31 % av grundytan gallrades 
bort. Beståndet fick sedan växa fram till period 13 då beståndet är 64 år. 
Båda bestånden avverkades vid 64 år. 

2.1.2.2 Bestånd enligt alternativ skötsel 

Liksom bestånden med traditionell skötsel görs en avverkning period 0. De 
alternativa bestånden simuleras med en markberedning 1 år efter avverkning 
och plantering av 625 täckrotsplantor/ha, 3 år efter avverkning. I period 3 
har en sen röjning simulerats som resulterat i 2 620 stammar/ha i SI G31 och 
2 760 stammar/ha i SI G38. Samma som i de traditionellt skötta bestånden. 
Skillnaden är att det i bestånden med alternativ skötsel inte genomförs några 
åtgärder förrän period 13 då bestånden avverkas. 

2.1.2.3 Ekonomiska beräkningar 

Vid jämförelserna i rapporten har det gjorts ekonomiska beräkningar; 
nuvärde och markvärde, över de olika skötelstrategierna på respektive SI. 
Nuvärde räknas fram genom diskontering av framtida belopp och innebär de 
värde som en framtida intäkt eller kostnad har idag (skogskunskap u.åb). I 
beräkningarna har det använts en kalkylränta på 3%. Med hjälp av 
diskonteringsfaktorer har sedan nuvärdet kunnat beräknas under 
omloppstiden.  
Markvärdet beräknas fram genom att multiplicera netto omloppstiden med 
en evighetsfaktor som gör att det är nuvärdet under ett oändligt antal 
omloppstider.  
Årligt netto beräknades genom totala netto för omloppstiden dividerat med 
den totala omloppstiden. 



 

 

 

3. Resultat och analys 
3.1 Traditionell- och alternativ skötsel på SI G31 

Resultatet av simuleringarna med en traditionell skötsel ger ett bestånd som 
har 1 614 stammar/ha varav 96 styck är björk. Den totala volymen vid en 
slutavverkning är 566 m3sk/ha. Grundytevägd höjd beräknas vara 23 m och 
diametern 23 cm. Grundytan är vid slutavverkning 50 m2/ha. Samma 
bestånd men med alternativ skötsel har 2 151 stammar/ha varav 142 styck är 
björk. Den totala volymen är 579 m3sk/ha. Grundytevägd höjd 22 m samt 21 
cm i diameter. Vid slutavverkning är grundytan 54 m2/ha. Det innebär att 
beståndet med alternativ skötsel har en volym på 13 m3sk/ha mer än det 
traditionella vid slutavverkning men i det traditionella har det vid en gallring 
tagit ut 94 m3sk/ha. Vilket i sin tur innebär att totalvolym under 
omloppstiden, i det traditionella, blir 659 m3sk/ha. 

 

 

Figur 1. Grundyta för SI G31under omloppstiden. Både för alternativ skötsel och 
traditionell skötsel. 

I beståndet med traditionell skötsel var kostnaden för markberedningen 
1 000 kr/ha. De 2 500 plantorna kostade 6 250 kr/ha och den sena röjningen 
kostade 1 863 kr/ha. Gallringen resulterade i ett netto på 14 349 kr/ha och 
slutavverkningen 194 785 kr/ha. I sammanställningen, tabell 1, går det att se 
att den traditionella skötseln fick en nettoavkastning på 200 021 kr/ha.



 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av kostnader och intäkter samt årligt netto och markvärde 
på SI G31 med traditionell skötsel. 

År Åtgärd Bruttointäkt Kostnad Nettointäkt diskfaktor 3% Nuvärde
1 Markberedning 1000 -1000 0,9709 -970,9
3 Plantering 6250 -6250 0,9151 -5719,375

15 Röjning 1863 -1863 0,6419 -1195,8597
40 Gallring 29237 14888 14349 0,3066 4399,4034
64 Slutavverkning 228072 33287 194785 0,1464 28516,524

Netto omloppstiden 200021 25030
Årligt netto 3125

Evighetsfaktor 1,1715
Markvärde 29322  

I beståndet med alternativ skötsel blev kostnaden för markberedningen 
1 000 kr/ha och planteringskostnaden för 625 plantorna är 1 563 kr/ha. 
Röjningen kostade 1 340 kr/ha. Gallring var inte aktuell i det alternativa 
beståndet men slutavverkningen ger en inkomst på 175 931 kr/ha. I 
sammanställningen, tabell 2, kan man också se en nettoavkastning på 
172 028 kr/ha på beståndet med alternativ skötsel.  

Mellan beståndet med traditionell skötsel och alternativ skötsel skiljer det 
27 993 kr där traditionell skötsel ger ett bättre netto.  

Vid beräkning av nuvärdet med en diskonteringsfaktor på 3 % går det att se i 
tabell 1 och 2, att beståndet med traditionell skötsel har något högre netto på 
25 030 kr än det med alternativ skötsel på 22 495 kr. Det framgår även att 
det är gallringen som bidrar med ökad intäkt.  

Det årliga nettot blir även något högre på beståndet med traditionell skötsel 
som ger 3 125 kr, tabell 1, gentemot samma bestånd men med alternativ 
skötsel som ger 2 688 kr, tabell 2.  

Markvärdet på SI G31 med traditionell skötsel resulterade i 29 322 kr/ha och 
26 353 kr/ha på SI G31 med alternativ skötsel; en skillnad på 9 %. 

Tabell 2. Sammanställning av kostnader, intäkter samt årligt netto och markvärde på 
SI G31 med alternativ skötsel 

År Åtgärd Bruttointäkt Kostnad Nettointäkt Diskfaktor 3% Nuvärde
1 Markberedning 1000 -1000 0,9709 -970,9
3 Plantering 1563 -1563 0,9151 -1430,3013

15 Röjning 1340 -1340 0,6419 -860,146
64 Slutavverkning 214108 38177 175931 0,1464 25756,2984

Netto omloppstiden 172028 22495
Årligt netto 2688

Evighetsfaktor 1,1715
Markvärde 26353  



 

 

 

3.2 Traditionell- och alternativ skötsel på SI G38 

Resultatet vid simuleringen av det traditionella beståndet visar vid 
slutavverkning att det finns 1640 stammar/ha varav 61 styck är björk. Det 
totala volymen är 604 m3sk/ha. Grundyta vid slutavverkning är 46 m2/ha och 
det traditionella beståndets grundytevägd höjd är 26 m och diametern 21 cm. 
Resultatet vid simuleringar av det alternativa beståndet visar vid 
slutavverkning att det finns 2192 stammar/ha varav 93 styck är björk och 
den totala volymen är 664 m3sk/ha. Grundyta vid slutavverkning var 
52m2/ha. Grundytevägd höjd för beståndet med alternativ skötsel visar 25 m 
och diametern 20 cm. 

Vid gallring i det traditionella beståndet togs det ut en volym på 83 m3sk/ha. 
Det innebär att totalt under omloppstiden har det traditionellt skötta 
beståndet producerat en volym på 686 m3sk/ha.  

 
Figur 2. Grundyta för SI G38 under omloppstiden. Både alternativ och traditionell 
skötsel. 

Beståndet med traditionell skötsel har en kostnad för markberedning på 
1 000 kr/ha följt av 7 000 kr/ha för planteringen av förädlade 
täckrotsplantor. Följande sen röjning kostar 2 495 kr/ha. En intäkt på 
9 049 kr/ha sker efter gallringen och vid slutavverkningen utökas den med 
216 475 kr/ha. 

Sammanställning över kostnader och intäkter kan ses i figur 3, som också 
visar att nettoavkastningen för beståndet som är skött enligt traditionell 
skötsel är 215 029 kr/ha. Skillnaden mellan beståndet med traditionell 
skötsel och alternativ skötsel blir 3 339 kr/ha.



 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av kostnader, intäkter samt årligt netto och markvärde på 
SI G38 med traditionell skötsel 

År Åtgärd Bruttointäkt Kostnad Nettointäkt Diskfaktor 3% Nuvärde
1 Markberedning 1000 -1000 0,9709 -970,9
3 Plantering 7000 -7000 0,9151 -6405,7

15 Röjning 2495 -2495 0,6419 -1601,5405
35 Gallring 21262 12213 9049 0,3554 3216,0146
64 Slutavverkning 251431 34956 216475 0,1464 31691,94

Netto omloppstiden 215029 25930
Årligt netto 3360

Evighetsfaktor 1,1715
Markvärde 30377  

Vid beräkning av nuvärdet med en diskonteringsränta på 3 % framgår det att 
det alternativa beståndet gav ett bättre värde med 28 027 kr. 2 097 kr mer än 
det traditionellt skötta beståndet med 25 930 kr.  
Det årliga nettot ger 3 360 kr av det traditionellt skötta beståndet och 3 308 
kr av det med alternativ skötsel.  
Markvärdet för SI G38 med traditionell skötsel är 30 377 kr/ha och 32 834 
kr/ha för det med alternativ skötsel. En skillnad på 9 % men till skillnad från 
SI G31 har beståndet med alternativ skötsel det högsta värdet. 

Tabell 4. Sammanställning av kostnader, intäkter samt årligt netto och markvärde på 
SI G38 med alternativ skötsel 

År Åtgärd Bruttointäkt Kostnad Nettointäkt Diskfaktor 3% Nuvärde
1 Markberedning 1000 -1000 0,9709 -970,9
3 Plantering 1563 -1563 0,9151 -1430,3013

15 Röjning 1894 -1894 0,6419 -1215,7586
64 Slutavverkning 257764 41617 216147 0,1464 31643,9208

Netto omloppstiden 211690 28027
Årligt netto 3308

Evighetsfaktor 1,1715
Markvärde 32834  

 



 

 

 

4. Diskussion och slutsatser 
StandWise var för uppgiften ett bra men komplext analysverktyg. Det finns 
andra programvaror såsom t.ex. Ingvar men StandWise bedömdes vara mer 
lämpat då det gick att följa beståndet under hela omloppstiden och 
bestämma åtgärder såsom markberedning och röjning. 

Simulering i StandWise innebär att insamlad och införda kvantitativa data 
behandlas. Rapporten är avgränsad till ståndortsindex G31 och G38 i södra 
Götaland och införd data från det geografiska området är det som 
programmet utgått ifrån. Vid självföryngringarna har det funnits algoritmer 
på hur mycket självföryngring som etablerats. Liknande studier fast på andra 
områden och andra ståndortsindex ger andra resultat. Att genomföra samma 
experiment i verkligheten skulle resultera i andra resultat. 
Vid annan studie skulle det vara intressant att ha en lägre ståndort av gran 
där självföryngring inte vore lika effektiv. 

I resultatet kan man se att bestånden med alternativ skötsel har högst volym 
vid slutavverkning vilket Agestam (2015) förklarar beror på att den täta 
skogen tillgodoser sig tillgängliga växtresurser bättre och att varje gallring 
medför en minskad tillväxt. Det går även att se att höjd- och 
diametertillväxten är något lägre på bestånden med alternativ skötsel vilket 
man kan hävda är för att dessa bestånd haft stor konkurrens varav de i 
bestånden med gallring har fått mer yta för att utveckla sin krona på och öka 
diametertillväxten. Nilsson (2018) hävdar att om man jämför de grövsta 
träden i olika gallringsprogram så blir skillnaden förhållandevis liten 2 - 3 
cm för gran vilket är fallet i resultatet för föreliggande rapport där skillnaden 
är ± 1 - 2 cm vid avverkning.  

Agestam (2015) skriver i skogsskötselserien om gallring att ” Gallring är ett 
verktyg att förändra skogen till något bättre och värdefullare för ägaren, 
brukaren eller besökaren”. I och med en gallring finns det möjlighet att spara 
de stammar som anses fina och som vid en avverkning skulle ge mer 
avkastning än en stam med deformationer. Samtidigt ger en gallring ofta ett 
litet netto vilket det också gör i rapportens traditionellt skötta bestånd. 

I inledningen nämndes att framtidens produkter inte behöver virke med hög 
kvalitet då de använder fibrerna och dess innehåll till framtida produkter 
därför skulle det alternativa beståndet, trots eventuella deformationer, vara 
av intresse för industrin.  

När det gäller besökaren så kan ogallrade bestånd bli mörka och risiga. Då 
kan gallring ses som ett verktyg för att gynna flora och fauna samt blir mer 
rekreationsvänligt för besökaren när bestånden är enklare att beträda 
(Lindqvist & Johnsson 2014).  



 

 

 

I bestånden med alternativ skötsel har skogen fått självgallra sig vilket 
innebär att de starkaste träden tagit över och en del av de mindre träden har 
dött. Det kan ses som ”slöseri” just eftersom det finns många som är 
intresserade av träden och dess kapacitet att leverera material till olika 
produkter. Därav är gallring en för industrin bra åtgärd men också 
skogsägaren då resultatet visar ett litet netto vid gallringen. 

En stor skillnad mellan de traditionella och alternativa bestånden är att de 
alternativa bestånden endast är planterade med 625 plantor/ha. Det är idag 
olagligt enligt skogsvårdslagen då det vid senaste tidpunkt för 
hjälpplantering ska ha mellan 1800 – 2 300 huvudplantor/ha för respektive 
ståndort (SFS 1979:429). I de alternativa bestånden har det valts att utnyttja 
den naturliga föryngringen och på så vis minska kostnaden för plantorna 
vilket också gjort ”satsningen” laglig då den naturliga föryngringen på 
ståndorterna kunnat utnyttjas. Resultatet visar även att röjningen i de 
alternativa bestånden hade lägre kostnad gentemot de traditionellt skötta 
bestånden där det finns fler stammar och därav tar det längre tid att röja.   

I tabellerna 1 och 3 går det att se att gallringen på båda ståndorterna med 
traditionell skötsel genererat ett positivt netto vilket både Agestam (2015) 
och Nilsson (2018) nämner är vanligt förekommande. Däremot kan 
gallringen betyda stora risker; större risk för stormskador (Valinger & 
Fridman, 2011) som i sin tur kan öka risken för insektsskador (Agestam, 
2015), markskador (Berg et. al. 2010) och kanske framför allt körskador och 
stubbeskären som gör att risken för rotröta ökar (Nylinder & Fryk, 2015). 
De alternativt skötta bestånden däremot anses stormtåligare, får inga 
markskador och mindre risk för röta.  

I resultatet går det att se att alla simuleringar, oberoende på ståndort och 
skötsel, har fått ett positivt utfall i slutet av omloppstiden. Nettointäkterna på 
SI G31 med traditionell skötsel gav 27 993 kr/ha mer än den med alternativ 
skötsel. Även nuvärdet var bättre på det traditionella beståndet med 2 535 
kr/ha mer än det alternativa, och likaså markvärdet. Därför är den 
traditionella skötseln bästa alternativ på den typ av bestånd. 

På SI G38 blev resultaten delvis tvärt om. Nettot under omloppstiden var 
högst hos beståndet med traditionell skötsel men nuvärde visar att det är 
mest lönsamt med alternativ skötsel. Även markvärdet är högre i det 
alternativa beståndet. Men skillnaderna är relativt små. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att kalkylerna i studien syftar till att exemplifiera 
utfallet i ekonomiska termer av de valda skötselprogrammen med de utvalda 
förutsättningarna avs. räntefot, priser, avverkningstidpunkter, etc. 

Eftersom rapportens syfte begränsats till gran har inte trädslagsfördelningen 
studerats förutom antal stammar av gran och björk, vid avverkning. Vid 
avverkning har det funnits självföryngrad björk vilket inte är ovanligt då 
björk är ett pionjärträdslag. En felaktighet i rapporten är att det inte lagts in 
någon prislista för andra trädslag än gran och därför har inte de björkar som 



 

 

 

stått vid slutavverkning räknats med på någon av ståndorterna eller de olika 
alternativen.  

Det hade vidare varit intressant att se hur ett lågt antal planterade 
granplantor och sedan en gynnande skötsel av självföryngrad gran t.ex. med 
en röjning och 1–2 gallringar enligt traditionell skötsel skulle te sig 
ekonomiskt, ev. också med kortare omloppstider. 

Som rapportens slutsats nämns att den alternativa skötseln, oberoende av 
ståndort, har den största volymen vid avverkning. Totalt sett har dock 
skogen med traditionell skötsel producerat mest eftersom man tagit tillvara 
på materialet vid gallring och därav också fått ett positivt netto. Vidare kan 
man se att på SI G31 är det mer lönsamt att ha traditionell skötsel medan det 
på SI G38 är mest lönsamt med alternativ skötsel.
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6. Bilagor

BILAGA 1
Obligatoriskt Rekomenderat Valfritt
StandId ClimateCode AreaLevel2 EvenAgedCode UserDefinedVariable2
ProdArea SoilWater AreaLevel3 DGV UserDefinedVariable3
Layer Ditch TotalArea Height UserDefinedVariable4
CountyCode DiameterType ImpArea Volume UserDefinedVariable5
Altitude DgPine NCArea CAI UserDefinedVariable6
Latitude DgSpruce SetAsideWithinStandId SpeciesUser UserDefinedVariable7
SiteIndexSpecies DgBirch Register ProportionSpeciesUser UserDefinedVariable8
SiteIndex DgAspen CoordEast MeanDiameterSpeciesUser UserDefinedVariable9
SoilMoistureCode DgOak CoordNorth HSpeciesUser UserDefinedVariable10
VegetationType DgBeech DistanceToCoast DeadWoodTotal Treatment
Peat DgSouthernBroadleaf RoadId1 DeadWoodDecayClass1 Year
InventoryYear DgContorta RoadId2 DeadWoodDecayClass2 Species
BasalAreaDiameter DgOtherBroadleaf SKSManagementClass DeadWoodDecayClass3 ThinningForm
MeanAge HPine MaturityClass DeadWoodDecayClass4 ThinningGrade
Stems HSpruce SIH DeadWoodDecayClass5
BasalArea HBirch SI_Management TerrainTransportDistance
PropPine HAspen BottomLayer LastClearcutYear
PropSpruce HOak SoilDepth LastThinningYear
PropBirch HBeech Texture LastFertilizationYear
PropAspen HSouthernBroadleaf SlopeDirectionNorthEast LastRegenerationYear
PropOak HContorta SoilBearingCapacity RegenerationMethod
PropBeech HOtherBroadleaf Surface RegenerationSpecies
PropSouthernBroadleaf SlopeType RegenerationBreeded
PropContorta TerrRoadSlope Note
PropOtherBroadleaf OwnerType UserDefinedVariable1  

Bilaga 1 Sammanställning av Exeldokument för insamling av obligatorisk, rekommenderad 
och valfri kvantitativ data.



 

 

 

BILAGA 2  

 

Bilaga 2 Prislista från Derome. 
 



 

 

 

BILAGA 3  
Obligatoriskt Rekomenderat Valfritt
StandId Bestånd G31 ProdArea 8,9 ha TotalArea 8,9 ha
CountyCode 30 SoilMoistureCode Frisk SKSManagementClass PG
Altitude 124 VegetationType Smalbladig gräs DGV 9 cm
Latitude 56 Hight 8,1 m
SiteIndexSpecies G DiameterType DGV
SiteIndexHight 31 DGPine 0
Peat 0 DGSpruce 9 cm
InventoryYear 2018 DGBirch 4 cm
BasalAreaDiameter* DGAspen 0
MeanAge 19 DGOak 0
Stems* 2380 st/ha DGBeech 0
BasalArea* 12,3 m2/ha DGSouthernBroadleaf 0
PropPine 0 DGContorta 0
PropSpruce 0,8 DGOtherBroadleaf 0
PropBirch 0,2 HPine 0
PropAspen 0 HSpruce 8,1 m
PropOak 0 HBirch 4,6 m
PropBeech 0 HAspen 0
PropSouthernBroadleaf 0 HOak 0
PropContorta 0 HBeech 0
PropOtherBroadleaf 0 HSouthernBroadleaf 0

HContorta 0
*Endast två måste vara ifyllda. HOtherBroadleaf 0  

Bilaga 3 Grundläggande obligatorisk, rekommenderad och valfri kvantitativ data för 
SI G31.



 

 

 

BILAGA 4 
Obligatoriskt Rekomenderat Valfritt
StandId Bestånd G38 ProdArea 1,7 ha TotalArea 1,7 ha
CountyCode 30 SoilMoistureCode Blöt SKSManagementClass PG
Altitude 125 VegetationType Blåbär DGV 24,6 cm
Latitude 56 Hight 20 m
SiteIndexSpecies G DiameterType DGV
SiteIndexHight 38 DGPine 0
Peat 0 DGSpruce 24,6 cm
InventoryYear 2017 DGBirch 24,6 cm
BasalAreaDiameter* DGAspen 0
MeanAge 37 DGOak 0
Stems* 516 st/ha DGBeech 0
BasalArea* 16,6 m2/ha DGSouthernBroadleaf 0
PropPine 0 DGContorta 0
PropSpruce 0,8 DGOtherBroadleaf 0
PropBirch 0,2 HPine 0
PropAspen 0 HSpruce 20,3 m
PropOak 0 HBirch 20,3 m
PropBeech 0 HAspen 0
PropSouthernBroadleaf 0 HOak 0
PropContorta 0 HBeech 0
PropOtherBroadleaf 0 HSouthernBroadleaf 0

HContorta 0
*Endast två måste vara ifyllda. HOtherBroadleaf 0  

Bilaga 4 Grundläggande obligatorisk, rekommenderad och valfri kvantitativ data för SI 
G38.
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