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SAMMANFATTNING 
 
Skogens tillväxt är naturligtvis en central och grundläggande aspekt i skogsbruk 
och själva grunden för ett lönsamt skogsägande. Frågan är i vilken utsträckning 
skogsägare använder sig av data om tillväxt i skogsbruksplaner, och om de 
upplever att dessa uppgifter är väsentliga och användbara. Eller kan det finnas 
alternativa sätt att presentera tillväxt och kanske även annan typ av information i 
skogsbruksplanerna som bedöms som minst lika värdefull?   
 
Denna studie försökte främst ta reda på vilken tilltro skogsägarna fäster vid data 
om tillväxt i skogsbruksplaner. Svaren pekade mot att skogsägarna hyste en 
relativt stor tilltro till tillväxt angivet som ett numeriskt värde (3,47 av 5 poäng) 
och även till dess substantiella informationsvärde, men att även annan 
beståndsinformation som exempelvis åtgärdsförslag bedömdes som minst lika 
viktig. 
 
Felkällorna vid bestämning av ståndortsindex och bonitet kan vara ganska 
betydande, och det mest osäkra är vid översättning från ståndortsindex till 
bonitet. Detta kan sedan bidra till att ge en felaktig bild av värden på tillväxt, 
liksom det faktum att kvaliteten på, och användbarheten av inventeringsdata 
tydligt försämras över tid. 
 
Det är tydligt att det är svårt att sätta en sann siffra på kommande skoglig 
tillväxt. Kanske är det mest tillförlitligt att ange tillväxt som ett relativt värde i 
procent av aktuell stående volym, och som uppskattas för exempelvis fem år 
framåt? Att ange tillväxten i m3sk/ha och år kan ses som mera oprecist och 
momentant. Visarprocent kan vara en användbar indikator i skogsbruksplaner på 
den tillväxt som finns i bestånden, och som avser att genom rangordning jämföra 
olika bestånds räntabilitet. Ett annat sätt att beskriva beståndens utveckling mot 
timmerträd kan vara att skapa ett värde för formtalsutvecklingen, och att 
skogsägaren därmed på sikt kan jämföra dessa värden med tidigare mätningar. 
 
Det kan vara intressant för en skogsägare med en nyupprättad plan att få muntlig 
information om begreppen bonitet, tillväxt, visarprocent och formtal, och hur de 
konkret kan kopplas till den egna skogsmarken på både bestånds- och 
fastighetsnivå vid inventeringstillfället. Det bör vara ett bra läge vid den 
tidpunkten att erbjuda dessa upplysningar, troligen som en debiterad 
tilläggstjänst i samband med planläggningen. 
 
En tydlig insikt av studien är att det är just den säkerställda kvaliteten på 
beståndsdata, liksom hur färska inventeringsdata är, som är de enskilt viktigaste 
faktorerna för att få högkvalitativ information om inte minst skoglig tillväxt i 
skogsbruksplaner. 
 
 



  
 

 

 
 

FÖRORD 

Tanken med detta examensarbete har främst varit att studera tillväxtdata i 

skogsbruksplaner, men även att försöka hitta utvecklingsvägar för planerna. 

För att genomföra den analytiska studien har det varit tacksamt och 

upplyftande med den återkoppling jag fått av min handledare Johan 

Lindeberg och av examinator Erika Olofsson. Ett stort tack riktar jag även till 

er skogsägare som välvilligt bidragit till studien och till Henrik för god hjälp 

med redigering. Jag vill också berätta att personligt stöd från mina älskade 

Lena, Frida och Sara har varit mycket uppmuntrande och värdefullt.  
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 Skoglig tillväxt 
Skogens tillväxt är naturligtvis en central och grundläggande aspekt i skogsbruk 
och själva grunden för ett lönsamt skogsägande. I skogsbruksplaner finns bl. a 
åtgärdsförslag och beståndsdata av olika slag. Oftast finns värden på skattad 
tillväxt angivna, men detta är data som kanske inte alltid beaktas så noga eller 
används på ett ändamålsenligt sätt. Möjligen kan det bero på att skogsägare anser 
att dessa data ändå mest är uppskattningar och knappast några exakta utfästelser? 
Kan det finnas behov av annan typ av tillväxtdata hos skogsägarna och kanske 
även andra typer av data i skogsbruksplaner? Hur ser skogsägare på substansen i 
data om skoglig tillväxt, och vilken påverkan kan detta ha på skogsägares 
skötselbeslut? 
 
1.2 Skoglig tillväxt vid skogsskötsel 
Data om tillväxt är väsentliga för att kunna fatta kloka skötselbeslut. Växer 
skogen verkligen så mycket som skogsbruksplanen anger, och kan skogsägaren 
vara trygg i att skogsbruksplanens siffror om tillväxt verkligen är tillförlitliga? 
Finska forskare (Pietilä et al 2010) pekar i en rapport på att få studier har gjorts 
när det gäller prognoser om skoglig tillväxt, och som är kopplade till eventuella 
ekonomiska förluster. Forskarna har i denna studie granskat 99 bestånd och visat 
på hur information om tillväxt bl. a har påverkat beståndens nuvärde. Här pekas 
bl.a. på kostnaden för inventering och även på det tidsintervall som använts 
mellan inventeringarna, liksom på hur fel i tillväxtprognoser kan bero på osäkra 
bedömningar av ståndort, beståndstyper och huggningsklasser. I en annan finsk 
studie (Holopainen et al 2010) granskades olika parametrar som kan påverka ett 
bestånds nuvärde; nämligen standardavvikelser för virkespriser, 
fältinventeringsdata, fel i laserskanningsuppgifter och fel i tillväxtprognoser. 
Skogens tillväxt kan mätas och uttryckas på fler sätt än genom 
volymbestämningar, såsom t.ex. höjdtillväxt, diametertillväxt, formhöjdstillväxt 
och grundytetillväxt (bilaga 2). Frågan blir om och hur skogsägares skötselbeslut 
kan påverkas av angiven tillväxt?  
 
1.3 Skoglig tillväxt vid fastighetsaffär 
Tillväxtangivelser är också viktiga i samband med att en skogsfastighet är ute till 
försäljning. Då granskas beståndsdata noggrant och det är viktigt att indata till 
försäljningsprospekten är så korrekta som möjligt. Köpare av skogsmark vill 
kunna räkna hem sin investering i skogsmark inom en viss framtid. Wretemark 
(2014) beskriver att sedan marknaden för lantbruksfastigheter avreglerades i 
början av 1990-talet så har priserna på skogsmark stigit kraftigt. Då priset på 
timmer och massaved inte ökat i samma takt som fastighetspriserna, så är det nu 
år 2014 ofta så att priset på en skogsfastighet är högre än dess avkastningsvärde. 
Vid en tänkt försäljning av en skogsfastighet pekar Carlsson (2012) på att frågan 
om tillväxt och räntabilitet är en central faktor. 
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1.4 Skogens tillväxt idag 
Genom att studera kvantitativt utfall vid avverkning, notera hur ett bestånd skötts 
under ex. en planperiod, och relatera till en tidigare utförd fältinventering av 
beståndet, är det möjligt att få en bild av tillväxten. Men kvaliteten på dessa data 
är beroende av noggrannheten vid volymskattningar både vid planläggning och 
vid avverkning.  
 
Ett tydligt exempel på mycket hög tillväxt finns i Hyssna i Västra Götaland, där 
bröderna Eriksson förordar en s.k. lågaktivitetsskötsel som kan påverka 
tillväxten mycket positivt (Tidningen Skogen nr 12/2013). Här pekas på att 
skogsbruksplanen anger en årlig löpande tillväxt på 10 m3sk/ha och år, men att 
det går att uppvisa så mycket som 40 m3sk/ha och år i tillväxt. Det talas också 
om att en genomsnittlig slutavverkning i sydvästra Sverige ligger på 258 
m3sk/ha, men att det i det aktuella området finns provytor som uppvisar 1630 
m3sk/ha vid 50 års ålder! Dessa skogsägares vision är att nå en drömgräns på 
2000 m3sk/ha vid slutavverkning! Hur kan då värdena om tillväxt i 
skogsbruksplanen i detta fall överträffas så radikalt? 
 
Är det kanske så att konstaterad tillväxt i skogsbruket ibland kan vara 
ekonomiskt otillgänglig eller delvis felplacerad? Kanske har tillväxten hamnat i 
sortiment som inte ger optimal avkastning? Frågan är om tillväxten ligger i sly, i 
späda grenar, eller i värdefulla timmersortiment? Det kan konstateras att 
vedvolymen totalt på svensk skogsmark har ökat betydligt vid en granskning av 
de senaste decenniernas skogstillväxt; ca 20-25 milj. m3sk per år mellan 1995 
och 2010 (figur 1). 
  

 
Figur 1. Avverkning och tillväxt i Sverige år 1955-2010. Källa: SLU, Statistik om skog från 
Riksskogstaxeringen (2013). 
 
När det gäller avverkningen för tiden senare än vad figur 1 ovan anger, så var 
den i Sverige säsong 2010/2011 ca 83 milj. m3sk och säsong 2011/12 ca 91 
m3sk. SLU, Statistik om skog från Riksskogstaxeringen (2013).  
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Viktiga förklaringar till den höga tillväxten sägs bl.a. vara effektivare 
skogsskötsel, ståndortsanpassat skogsbruk, atmosfäriskt kvävenedfall och 
förädlat plantmaterial (Jacobsson 2013). Kan det antas att det delvis kan vara så 
att ex. grönmassan i träden växer ifrån rotsystemen, skapar obalans och i 
förlängningen ger ostadiga träd som är stormkänsliga? Tillväxten accentuerar då 
kanske ett framtida problem genom en i någon mån felplacerad tillväxt?  
 
1.5 Osäkerheter i volym- och tillväxtskattningar 

För att kunna skatta tillväxten är det väsentligt att volymen skattas så korrekt 
som möjligt både vid en planperiods början och vid dess slut, och dessutom 
behöver även eventuella uttag skattas korrekt. Om volymen felskattas med ex. 10 
% så innebär det en ganska stor feluppfattning av tillväxten om den fördelas 
linjärt på 10 år. Det är tänkbart att exempelvis volymskattningen överskattas när 
planen görs och att den underskattas vid periodens slut. Det ger i så fall ganska 
stora felskattningar i tillväxt. 

Kvalitet på indata är en mycket viktig faktor vid tillväxtberäkningar. När det 
gäller fel i tillväxtprognoser kan det handla om fel i beskrivningar av det 
ingående skogsbeståndet eller om lämnad hänsyn. När ett enskilt års tillväxt 
skattas har tillväxtprognoser ofta ett 50-100 % -procentigt medelfel, men om en 
längre prognosperiod beaktas, t.ex. 5 år, så hamnar normalt felet på ca 20-30 % 
(Holmström 2014) (bilaga 3, punkt 8). 
 
1.6 Fel i beståndsdata 
Vid en jämförelse av de procentuella medelfelen vid inventering mellan dels 
laserdata och dels enligt relaskopmetoden i bestånd, konstaterar Lindgren (2012) 
att ett högt procentuellt fel kunde noteras när det gällde stamantal. Vid 
lasermätning erhölls 25 % fel, medan vid relaskopmetoden låg felet på ca 23 %. 
Om de enskilt största feltyperna beaktades, så visade det sig att skattningen av 
volym och grundyta var mera träffsäker för lasermetoden, medan felen för 
medeldiameter var de lägre för relaskopmetoden. Om samtliga fyra typer av 
beståndsdatas fel sammanlades hamnade de på ett ungefärligt medel på 15 % för 
både laser- och relaskopmetoden. Det kan konstateras att volymfelet är avsevärt 
mindre med lasermätning, och just volymuppgifterna kan inte uteslutas vara 
något av mätningars essentiella slutprodukt.  

 
1.7 Systematiska och tillfälliga fel vid bonitering 
Oprecisa och summariska indata från inventering; exempelvis bristande 
precision vid bedömning av markens bördighet, kan ackumulera fel i tillväxt 
längre fram i tiden, och därmed kan kvaliteten på antagande om tillväxt bli 
bristfällig. Det finns alltid ett mått av osäkerhet vid översättningen från 
ståndortsindex till bonitet, vilket särskilt påpekas i Skogshögskolans definitioner 
och anvisningar om bonitering (Hägglund & Lundmark, 1981). Därmed kan 
risken för eventuella fel byggas på när boniteten sedan skall ställas i relation till 
aktuell tillväxt. 
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Enligt dessa anvisningar kan systematiska och tillfälliga fel identifieras. 
Systematiska fel påverkas inte av antalet provytor, och ett exempel är den 
underskattning av ståndortsindex som uppkommer när höjdutvecklingskurvor 
används i olikåldriga bestånd. Ett exempel på tillfälliga fel är de variationer i 
skattad bonitet för en avdelning som uppkommer pga. variation i markens 
bördighet inom avdelningen. Tillfälliga fel kan minskas betydligt genom att 
antalet provytor ökas (Hägglund & Lundmark, 1981). 
 

Den noggrannhet som kan förväntas med de olika boniteringsmetoderna kan 
variera allt ifrån 1-3,25 m i ståndortsindex.  I anvisningarna pekas också på 
betydelsen av att lägga lämpligt antal provytor beroende på bonitetsvariationer 
inom avdelningen, där antalet kan variera mellan 3 och 35 st. Formler finns för 
att beräkna både ståndortsindex och bonitet och dessa pekar mot att de subjektiva 
bedömningarna av var provytor läggs, och även antalet provytor, medför ganska 
betydande variationer och osäkerheter vid bestämning av värden för 
ståndortsindex och bonitet (bilaga 3, punkt 8). 
 
Försök har gjorts med att direkt jämföra bonitering enligt övrehöjdsmetoden med 
bonitering med ståndortsegenskaper, och dessa båda metoder gav då ganska 
likvärdiga bonitetsvärden (Miekk-Oja 2010). Den studien pekar på att bonitering 
med ståndortsegenskaper är ett ganska gediget system och att det tar väl hänsyn 
till olika skogsbruksåtgärder. I övrigt menar författaren att det är andra faktorer; 
som höjd över havet, geografiskt läge, jorddjup, markens texturklass och 
förekomst av rörligt markvatten som sammantaget väger tyngre än variation i 
vegetationen för utfallet av boniteringen. När det gäller bonitering med 
övrehöjdsmetoden så pekar studien på att boniteten under en åttaårsperiod (2002-
2010) ökat en del på samma bestånd som undersökts, troligen till följd av att det 
varit något högre medeltemperatur och dessutom genom att det lämnades en hel 
del näringsrik grot vid avverkningen för åtta år sedan (2002). 
 

1.8 Ståndortsindex - bonitet - tillväxt   
Felkällorna vid bestämning av ståndortsindex och bonitet kan vara ganska 
betydande, och det mest osäkra är vid översättning från ståndortsindex till 
bonitet (bilaga 3). Boniteten som anges refererar till ett fullslutet bestånd och det 
kan antas att det i princip under en omloppstid bör vara så slutna bestånd som 
möjligt så ofta som möjligt för att utnyttja boniteten optimalt (jmf. br. Eriksson, 
Hyssna). Förvirrar de båda begreppen tillväxt och bonitet, och går det att 
förenkla/förtydliga för en skogsägare? En pedagogisk uppgift för planläggaren 
kan vara att i skogsbruksplanen förklara skillnaden och sambandet mellan 
bonitet och tillväxt både på bestånds- och fastighetsnivå, och hur dessa värden 
utvecklats mellan inventeringstillfällena. Hur går det att knyta de åtgärdsförslag 
som presenteras och sedan genomförs till tillväxten?   
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Frågan är i vilken utsträckning skogsägare använder sig av angivelser om 
tillväxt, och om de upplever att dessa uppgifter är väsentliga och användbara? 
Flera faktorer som påverkar skogens tillväxt över en omloppstid; årsmån vid 
plantornas etablering, markens näringsinnehåll, berggrundens vittringsförmåga, 
vattentillgång och rörlighet, skogsskötsel, klimatpåverkan, störningar mm, gör 
sammantaget att angivelser om framtida tillväxt är en samlad bästa bedömning 
och att värdena behöver förstås utifrån sin inbyggda osäkerhet. Bör tillväxten 
ställas i relation till andra beståndsdata eller kompletteras med andra 
tillväxtbegrepp? Frågan kan då bli hur sådana data i så fall kan presenteras i en 
skogsbruksplan? Finns det tankegångar om detta i den skogliga litteraturen? 
 
I statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kan värden på medelbonitet 
och tillväxt för varje län i Sverige jämföras, liksom deras relativa samband på 
både läns- och riksnivå beräknas (tabell 5 och 6 i bilaga 3). Vid en jämförelse av 
tabellerna kan det noteras att tillväxten var ca 17 % lägre än boniteten sett över 
hela riket som ett genomsnitt för perioden 2008-2012. Tillväxten i landet var i 
genomsnitt 4,4 och boniteten 5,3 m3sk/ha och år för samma tidsperiod. En 
reflektion som kan göras är att i de enskilda skogsägarnas skogar finns de högsta 
boniteterna på 6,1 m3sk/ha och år, jämfört med ca 4,5 i övriga ägares skog. 
 
Fagerberg (2012) jämför forskningsrapporter om tillväxt när det gäller 
trakthyggesbruk kontra kontinuitetsskogsbruk. Han framhåller att när det gäller 
hur boniteten förhåller sig till tillväxten, så finns observationer på att tillväxten i 
blädad granskog i norra Sverige var 6 % lägre än idealbonitet, och i blädad 
grandominerad skog i Norge så var medeltillväxten 20 % lägre än idealboniteten. 
Volymproduktionen i trakthyggesbruk ligger generellt ca 16 % lägre än 
idealboniteten (Lundqvist 1989, Andreassen 1994). 
 
1.9 Viktiga beslutsunderlag för skogsbrukarens åtgärder  
Skogsskötseln på en fastighet kan i princip bedrivas genom löpande, subjektiva 
bedömningar av åtgärdsbehov, förutsatt att skogsskötaren har  lämpliga 
kunskaper och erfarenheter. Att sköta skog utan dokumentation och 
planeringsunderlag kan fungera om skogsägaren t.ex. bor på fastigheten, har ett 
tydligt grepp om hela sitt skogsinnehav, har ett stort intresse och en känsla för 
när och var det behövs åtgärder. Problem med detta arbetssätt kan uppstå, när 
arealerna är vidsträckta, arronderingen kanske är splittrad och föregående ägare 
inte kan rådfrågas. Då kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad vad gäller 
åtgärdsbehov i olika bestånd.  
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Skogsbruksplaner är ett efterfrågat redskap för att kunna planera skogsskötseln 
på en fastighet. Planens roll och betydelse som beslutsunderlag skiftar för olika 
skogsägare, men intar ändå en särställning som en konkret analys av hur skogen 
ser ut och vad som behöver göras och när. Det sätt som den är uppbyggd på kan 
variera från en standardiserad typ till en i princip helt skräddarsydd och 
kundanpassad variant. Utmaningen för planläggare ligger i att kunna presentera 
en produkt som är användbar och ganska lättförstådd även utav den som inte 
(ännu) är så insatt i skogsfrågor. Samtidigt måste planen innehålla data och 
begrepp som är vedertagna och vetenskapligt underbyggda, för att kunna tjäna 
som tillförlitligt beslutsunderlag. Kan det finnas behov hos skogsägarna av 
alternativa typer av information i dagens skogsbruksplaner?   
 
Medlemmar i Södra skogsägarna som intervjuats menar att det är 
åtgärdsförslagen och den prioritering dessa har, som kanske har det största värdet 
i skogsbruksplanerna (Lindgren 2012). Vidare anser skogsägarna i denna studie 
att volymen i skogen är väldigt viktig att känna till, och flera medlemmar pekar 
också på att de har ett stort intresse av att veta hur de ligger till med uttag i 
förhållande till tillväxt. De prioriterar också uppgifter om bonitet. Södras 
inspektorer i studien menade att skötselbeslut påverkas av många faktorer som 
nästan alltid väger tyngre än detaljer kring beståndens beskaffenhet. Det kan vara 
marknadsläget för skogsprodukter, skaderisker i bestånden, likviditetsbehov och 
behandling av näraliggande bestånd som känns viktigare. Skogsägarna som 
intervjuades menade att möjligen skulle beståndsdata kunna fälla avgörandet om 
valet stod och vägde mellan två mycket likartade bestånd (Lindgren 2012).  
 
Tillväxtdata i skogsbruksplaner är en bedömning av skattad framtida 
värdeökning. Hur kan man reducera skogsägarnas eventuella upplevelse av vaga 
uppgifter om skogens avkastningsförmåga? Skogsbruksplanen bör kanske kunna 
uttrycka tillväxten i flera dimensioner för att ge en bra bild av hur 
tillväxtpotentialen ser ut?  
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2. PROBLEMFORMULERING 
 
Denna uppsats har som utgångspunkt att fånga upp den tilltro, eller kanske den 
brist på tilltro, som skogsägare kan känna inför angivelser om tillväxt, och att 
söka kunskap om vad de egentligen anser om kvaliteten på angivelser om 
tillväxt. Kanske blandas data om tillväxt och bonitet samman, eller kanske 
förvirrar dessa båda begrepp både på bestånds- och fastighetsnivå? Vidare 
fokuserar studien på om tillväxtens storlek i sig föranleder att skogsägare tänker i 
viss riktning, och att han/hon eventuellt styr sin skötselfilosofi åt något speciellt 
håll med anledning av tillväxtangivelser. Kanske finns data som skogsägaren 
använder sig mer av än just tillväxtdata, och kan tillväxt presenteras på andra sätt 
än de traditionella med volymtillväxt i m3sk/ha och år? 
 
 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Studien fokuserar på vikten av korrekta data om tillväxt i skogsbruksplaner. 
Syftet är att från personliga kontakter med skogsägare samla deras erfarenheter 
och beskrivningar av data om tillväxt, och att studera litteratur i ämnet skoglig 
tillväxt.  
 
Tre frågeställningar kan beskriva studiens ambition: 
 
¤ Vilket substantiellt värde för skogsägarna har de data om tillväxt som finns 
angivna i skogsbruksplaner, eller kan det finnas alternativa sätt att presentera 
tillväxt? 
 
¤ Hur inverkar tillväxtsiffror på skogsägarnas skötselbeslut? 
 
¤ Hur kan förhållandet mellan skogsägarnas uppfattningar om tillväxtangivelser 
och den skogliga litteraturens framställning av tillväxtbegreppets innebörd 
beskrivas?  
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3.1 Avgränsningar    
Geografisk avgränsning  
De flesta fastigheter som besökts ligger inom en radie av ca 20 km från 
Herrljunga tätort. Denna avgränsning innebär också att de flesta fastigheter som 
studerats finns på en altitud som varierar inom ca 160-175 m.ö.h. och som till 
största delen ligger inom samma växtzon.  
 
Arealmässig avgränsning  
I studien har gjorts ett urval att i första hand undersöka fastigheter med 80 ha 
produktiv skogsmark eller mer. Sannolikheten har subjektivt bedömts som högre 
att det återfinns fler initierade och engagerade skogsägare bland de som äger och 
förvaltar minst 80 hektar produktiv skogsmark. 
 
Tidsmässig avgränsning 
Studien har genomförts under perioden november 2013 till juni 2014,  
intervjuerna gjordes under febr-mars 2014 och sammanställning under hösten 
2014.  
 

Övriga urvalskriterier för avgränsning 
Avgränsningarna kan också klassificeras i nivåer från mera generella till explicit 
specifika. Det handlade i studien om att snäva in fokusområdet från att behandla 
skoglig tillväxt som övergripande begrepp, till att formuleras som en parameter 
som konkret inverkar på skogsskötarens skötselval. Ämnet tillväxt behövde 
relateras till inte enbart siffror utan även till effekter av uppfattningen om 
tillväxtens storlek. Studien har fokuserat på skogsägare som ägt sin fastighet 
under en avsevärd tid, helst uppåt 10 år. Dessutom har det varit viktigt att de 
genomfört en del större avverkningar av äldre bestånd under sin ägartid, för att 
kunna bedöma tillväxten under längre tid. 
 
Studiens avgränsningar i bl.a. tid, geografi och specifik del av skogsbruksplaner, 
var väsentliga för att göra studien tidseffektiv. Initialt var tanken att hitta 
skogsägare med olika institutionella förutsättningar/ ägarkategorier, för att få en 
bred och dynamisk bild av ämnet. Det kunde handla om ex. privata ägare, 
offentliga ägare, kommunala ägare och ägande i stiftelseform. Detta urval 
bedömdes senare som alltför brett och även mindre nödvändigt. Därför 
begränsades urvalet till att i stort sett omfatta privata skogsägare.  
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4. MATERIAL OCH METOD 
 
4.1 Metodik 
En lista på skogsägare inhämtades från en kontakt vid Skogsstyrelsen i Borås, 
och den innehöll totalt 17 st. skogsägare med ett markinnehav på över 50 ha 
produktiv skogsmark, och av dessa ägde nio st. skogsägare mer än 80 hektar 
skogsmark mestadels runt Herrljunga. Listan innehöll skogsägare som de senaste 
åren anmält avverkning till Skogsstyrelsen och var slumpvis genererad. 
Underlaget är inhämtat utan djupare sökningar och analyser än just anmäld 
avverkning de senaste åren. Urvalet är slumpvis framtaget vad gäller ålder och 
kön på skogsägare.  
 
Initialt tillfrågades nio skogsägare per brev (med mer än 80 ha skogsmark) och 
intervjuer var planerade med sju av dessa, men senare föll två bort och därmed 
genomfördes personliga samtal med fem skogsägare. De som inte var 
intresserade av att medverka pekade på att de inte hade tid att svara på frågor, 
eller att andra personliga skäl gjorde att de inte hade möjlighet. I ett par fall har 
svaren till del hanterats via e-post. Skogsägarnas fick några av de viktigaste 
frågorna i brevet för att kunna förbereda sig (bilaga 4).  
 
Efter att ha övervägt hur bred undersökningen behövde vara och även studerat de 
listor som Skogsstyrelsen tillhandahöll, så fick en sammanvägning göras när det 
gällde tidsåtgång, uppfattning om bästa möjlighet till kontakter med intresserade 
skogsägare, och praktisk möjlighet att göra hembesök hos skogsägarna. Det kan 
antagligen ifrågasättas om de mest intresserade och samarbetsvilliga skogsägarna 
finns bland de som äger lite mer skog, men valet blev att en subjektivt preciserad 
gräns på 80 ha kunde vara lämplig. Om urvalet hade varit utan arealgräns kan 
sannolikheten vara högre att de detaljerade frågorna av kvalitativ karaktär kanske 
inte hade varit lika lätt att få adekvat besvarade.  
 
Metoden med både kvantitativa och kvalitativa frågor till skogsägarna motiveras 
med att det kan bli onödigt ensidigt och siffermässigt att tillfråga skogsägare om 
endast data om just tillväxtens storlek. Tillväxten bedömdes behöva sättas i ett 
vidare sammanhang för de tillfrågade respondenterna. De kvalitativa frågorna 
var mera öppna, medan några av de viktigaste kärnfrågorna (frågorna 5, 6 och 8) 
hade tydligt femgradiga svarsalternativ. Kärnfråga nr 11 (tabell 4) inkluderar 
även författaren. 
 
4.2 Tillvägagångssätt  
Kvantitativ del 
Denna del var tydligt inriktad på att få fram kärnfulla svar om tillväxt. Därmed 
behövde de kvantitativa frågeställningarna vara tydligt specificerade mot just 
tillväxtangivelser för att sedan kunna sammanställas (bilaga 1 a). Avsikten var 
att kunna dokumentera vilken tillväxt ett äldre bestånd kan sägas ha genererat 
under en viss tid (företrädesvis 6-10 år), och att jämföra denna siffra med den 
tillväxt som tidigare hade preciserats vid ett starttillfälle, exempelvis när en plan 
gjordes, eller en bonitering och/eller volymmätning genomfördes.   
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Kvalitativ del 
Den andra, kvalitativa delen (bilagorna 1 b och 1 c), var mera inriktad på att få 
skogsägarnas berättelser om, och i så fall hur, deras skötselstrategi påverkats av 
data om tillväxt, och denna kvalitativa del berörde också 
utvecklingsfrågor/följdfrågor som rör skogsägandet i vidare mening. Denna 
semistrukturerade form av frågeunderlag breddade och fördjupade intervjuerna.  
 
4.3 Intervjuer 
Kontakterna med skogsägare skedde mestadels med en personlig intervju i deras 
hem och med komplettering via e-post. Konkret så handlade intervjuerna en hel 
del om att balansera studiens precisa krav på att få noggrant avgivna svar, mot 
respondenternas önskan om att få berätta om det skogliga som passade de själva 
bäst. Intervjufrågorna innehöll därför både frågor med nivågraderade 
svarsalternativ och även mera öppna frågor. 
 
I valet mellan att använda sig av utsända enkätfrågor och personliga intervjuer, 
föll valet på intervjuer, därför att det då bedömdes finnas en god möjlighet att 
fånga upp frågor som dök upp och att säkerställa att respondenter uppfattat 
frågorna korrekt. Dessutom kunde intervjuerna i någon mån anpassas efter 
respektive skogsägares egna tankar om skogsbruksplaner och tillväxt. Varje 
intervju tog ca 1-1,5 timme i anspråk och löpande anteckningar gjordes under 
samtalets gång.  
 
4.4 Analys av insamlade data 
Svaren från intervjuerna sammanställdes på ett lämpligt sätt genom att de 
värdemätande siffergraderade frågorna redovisades separat i tabell och med 
angivande av medeltal, median och typvärde. När det gäller de kvalitativa 
frågeställningarna gjordes en sammanfattning av de huvudsakliga typsvaren för 
att ge en bild av hur skogsägarna valde att beskriva sina tankar. Varje sådant svar 
har sedan inte specifikt ställts mot litteratur i ämnet, utan litteraturen har mera 
generellt jämförts med respondenternas samlade svar.  
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5. RESULTAT OCH UTVÄRDERING  
          
5.1 Vilket substantiellt värde för skogsägarna har de data om tillväxt som 
finns angivna i skogsbruksplaner, eller kan det finnas alternativa sätt att 
presentera tillväxt? 
Fråga 3 (bilaga 1 b) var: ”Vilka data är särskilt viktiga i skogsbruksplanen för 
din skötselstrategi?” och några av svaren blev:  
*Naturvård, volymfrågor och skogsvård, jämn ålderklassfördelning  
*Volymer och åtgärdsförslag  
*Åtgärdsförslag  
*Kubikförrådets utveckling över tid, åldersklassfördelning och åtgärdsprioriteringar 
 
Svaren på fråga 4 ”Hur upplever du att de data som finns angivna/ uppskattade i 
skogsbruksplanen är tillförlitliga” (värde1-5, där värde 5 motsvarar högst 
tillförlitlighet) kan sammanfattas i ett snittvärde på 3,5 bland de tillfrågade 
skogsägarna.       
 
Fråga 5 handlade om hur viktig tillväxten är för fastighetens långsiktiga 
planering, och här handlade det initialt i intervjuerna om att fånga upp 
skogsägarnas förhållningssätt till begreppet tillväxt (Tabell 1). 
 
Tabell 1: ”Hur viktig är tillväxten/värdeökningen för fastighetens långsiktiga planering”?  

 

Markägare  Värde 

Nr  Areal (ha)  1  2  3  4  5 

   Prod. skogsmark  Oviktig  Mindre viktig  Intressant  Klart viktig  Mycket viktig 

Respondent 1  4000            X    

Respondent 2  263              X 

Respondent 3  244           X     

Respondent 4  206        X       

Respondent 5  119            X    

           

 
 
Svaren indikerar en tydlig bild av att tillväxten är långsiktigt viktig.      
Medelvärdet för dessa svar är 4.  
 
I nästa fråga (nr 6) handlade det om att ta reda på hur skogsägarna såg på 
angivelser om tillväxt i skogsbruksplaner och hur de bedömde värdet på dessa 
data som ett användbart beslutsunderlag (Tabell 2).  
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Tabell 2: ”Vilket värde har tillväxtangivelserna i skogsbruksplaner? Med värde avses hur stor 
nytta du har av denna information som ex. beslutsunderlag”?  
 
Markägare  Värde 

Nr  Areal (ha)  1  2  3  4  5 

   Prod. skogsmark  Mindre värde
Litet 
värde  Intressant 

Betydande 
värde 

Mycket 
stort värde

Respondent 1  4000           X    

Respondent 2  263           X    

Respondent 3  244      X          

Respondent 4  206         X       

Respondent 5  119         X       

 
Svaren kan tolkas som att planernas värden på tillväxt är ganska användbara, 
men att planernas tillväxtdata inte fullt ut når upp till den nivå som indikeras i 
fråga 5 om hur viktig tillväxten på fastigheten är. På denna fråga blev 
medelvärdet 3,2.  
 
Skogsägarna fick sedan frågan (fråga 7) om hur de bedömde värdet av att 
tillväxtskattningarna i skogsbruksplaner skulle kunna vara säkrare. På den frågan 
erhölls ganska utmålande och egenformulerade svar som visade på olika tankar i 
frågan. Frågan formulerades med en implicit mening av att skattningar om 
tillväxt har en inbyggd osäkerhet och i många fall kan förbättras. De tillfrågade 
skogsägarna gav ganska skiftande svar, och kanske gick det att ana att de 
uppfattade frågan lite olika, och att de möjligen även valde att fokusera på olika 
ämnen med anledning av frågan om tillväxt. Så här lät några av svaren: 
 
 *Högre nytta kan bara erhållas om man får högre kvalitet på indata; d.v.s. att bättre beskriva 
skogstillståndet. Man bör alltså inte slarva vid inventering och ge bestånd schablonmässiga 
ståndortsindex mm. 
*Högre kvalitet på skötselbesluten 
*Säkrare känsla av att skogskapitalet är välplacerat 
*Fastighetens medeltillväxt framöver bör kunna hamna nära eller i paritet med medelboniteten 
för fastigheten som helhet. Detta beroende på exempelvis ett gott geografiskt läge i landet, 
betydande kvävetillförsel via utsläpp och nederbörd och en god skogsskötsel. 
 
En viktig fråga var hur skogsägarna upplevde att data om tillväxt i 
skogsbruksplaner stämmer eller inte (fråga 8). Frågan är sannolikt inte helt lätt 
att besvara utan att ha ganska lång erfarenhet av skogsinnehav. Den egentliga 
tanken med frågan var att få skogsägarnas helt egna bedömningar om de värden 
om tillväxt de noterat i planerna för ett antal år sedan infriats (Tabell 3). 
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Tabell 3. ”Hur upplever du att data om tillväxt i skogsbruksplanen stämmer överens med den 
tillväxt du sedan kan konstatera när bestånd slutligen föryngringsavverkas”?        
 

Markägare  Värde 

Nr  Areal (ha)  1  2  3  4  5 

  
Prod. 

skogsmark 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
mindre bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
klart bra 

Stämmer 
mycket bra 

Respondent 1  4000        X       

Respondent 2  263           X     

Respondent 3  244         X       

Respondent 4  206         X       

Respondent 5  119         X       

           

 
Skogsägarnas uppfattning kan generellt sägas vara att de värden som angivits i 
skogsbruksplanerna stämmer acceptabelt bra överens med den tillväxt de själva 
kan konstatera vid slutavverkning. Medelvärdet av dessa svar blev 3,2. 
 

Det samlade medelvärdet på alla de tre värdemätande frågorna nr 5, 6 och 8 blev 
3,47. Generellt kan sägas att värde 1 är ett mindre tillfredsställande resultat, och 
värde 5 är ett klart tillfredställande resultat. Detta utifrån en tänkt värdering att 
ett värde 5 motsvaras av en mycket hög och intressant informationsnytta för 
skogsägaren. Medelvärde är ett genomsnitt av samtliga värden dividerat med 
antalet observationer, medianvärde är det mittersta värdet i observationsserien (i 
förekommande fall ett genomsnitt av de två mittersta värdena) och typvärdet är 
det värde som förekommer flest gånger bland observationerna. 
 
Den sista kärnfrågan (fråga 11) till skogsägarna var: Har du siffror på planerad 
och utfallande tillväxt från ett par bestånd som planlagts och slutavverkats den 
senaste 10-årsperioden? Den frågan är ställd som en vidareutveckling på frågan 
ovan om hur skogsägarna uppfattar värden om tillväxt i planer. Det var inte helt 
enkelt för respondenterna att kvantifiera detta, men några svar erhölls som dock 
får tas med någon reservation. Slutavverkning av rotpost på författarens egen 
fastighet finns med som kompletterande referens (Tabell 4). 
 
Tabell 4. ”Har du siffror på planerad och utfallande tillväxt från ett par bestånd som planlagts 
och slutavverkats den senaste 10-årsperioden(m3sk/ha och år)”? F=Författarens fastighet. 
 

Nr 
Resp  1 
4000 ha 

Resp 2 
263 ha 

Resp 3 
244 ha 

Resp 4
206 ha 

Resp 5  
119 ha 

Resp 6 
24 ha    F 

Planerad tillväxt  6,12   7,0     6,5   7,5  

Utfallande 
tillväxt  7,2   7,5      7,5  9,81  
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På denna fråga saknas värden från ett par respondenter därför att de inte 
inkommit med denna information efter att svarstiden gått ut. Ursprungligen var 
avsikten att vi gemensamt skulle kunna ta fram uppgifterna om skogsägaren 
kunde presentera avräkningsnotor och/eller mätbesked från avverkningar som 
gjorts under ex. en 10- årsperiod. Troligen var det lite svårt för skogsägarna att få 
fram denna information. Någon skogsägare angav hellre tillväxt i % än i m3sk/ha 
och år. Sammantaget så har även tidsaspekten från både respondenter och 
frågeställare påverkat att denna fråga inte blivit besvarad av alla skogsägare.   
 
Utvecklingsfrågorna (bilaga 1 c) som är av mera kvalitativ art, handlade om hur 
man kan utveckla data i skogsbruksplanerna. På fråga 6 ”Hur skulle man kunna 
förändra eller förbättra data om tillväxt i skogsbruksplaner”? blev ett par av 
svaren: 
* Bättre beskrivning av grunddata, högre kvalitet på inventeringsuppgifter 
* Genom att försöka relatera tillväxt i respektive avdelning till dess bonitet  
 
Fråga 7 handlade om ”hur skogsbruksplanen kan bli ännu bättre enligt din 
uppfattning?”  Några av svaren blev: 
*Den kan göras mer förståelig och knytas till mera utbildning av skogsägare. 
*I stort sett bra 
*Bildmaterial 
*En bilaga med koppling till löpande ekonomiskt utfall 
 
Fråga 8 var en utveckling av fråga 7 om hur skogsbrukplaner kan utvecklas och 
här blev ett par av svaren: 
 *Formtal  
 *Visarprocent  

 
Utvecklingsfrågorna (bilaga 1 c) användes för att skapa tankar om hur 
skogsägarna såg på en tänkbar utveckling av dagens skogsbruksplan. De pekade 
på att i skogsbruksplanerna mera tydligt beskriva åldersklassfördelning, använda 
formtal, peka ut vissa signalarter som kan indikera god tillväxt, precisera och 
förklara visarprocent och att eventuellt föreslå alternativa skötselmetoder som 
hyggesfritt skogsbruk eller kontinuitetsskogsbruk.  
 
5.2 Hur inverkar tillväxtsiffror på skogsägarnas skötselbeslut? 
Den konkreta användningen av data om tillväxt i planeringen var en fråga som 
också gav flera olika typer av svar. Svaren pekade mot hur skogsägarna uppfattar 
hur indikationerna på tillväxt ska hanteras. Några svar på frågan ”På vilket sätt 
använder du data om tillväxt i din skogsbruksplanläggning”? (fråga 9) var 
följande:  
*Om jag ser att en avdelning har hög tillväxt noterad i planen så ser jag efter extra noga att 
röjningar och/eller gallringar är genomförda på det mest lämpliga sättet och i rätt tid. 
*Tillväxt- som en värdemätare hur hårt du kan avverka bara genom att ta på avkastningen, 
”räntan”, utan att ge dig på ”kapitalet”, samt även för att se på rimligheter kring skatteverkets 
åsatta taxeringsvärden givet årlig tillväxt. 
*Tillväxten är viktig för att få fram en jämn åldersklassfördelning för fastigheten som helhet 
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Fråga nummer tio var: ”När det gäller beslutsstöd vid ex. prioriteringar av 
avverkningar; hur viktiga är noggranna och korrekta tillväxtangivelser? Eller 
finns det andra data i skogsbruksplaner som är lika viktiga eller ännu viktigare”?   
Svar från skogsägare var bl. a: 
* Kanske att ange alternativa tillväxtkurvor - beroende på om du kostar på dig 
skogsvårdsåtgärder som kostar pengar - tillräckligt antal plantor per hektar, röjning av sly samt 
gallring - så får du en viss beräknad mängd ”X”- gör du det inte får du ”Y” i mängd.  
*Det känns som att om dessa värden anges i siffror, så ska de i princip vara rätt. Andra viktiga 
data är åldersklassfördelning, åtgärdsprioriteringar och ev. värde på visarprocent för att kunna 
rangordna bestånd.  
* Boniteten bör uttryckas i m3sk och tillväxten i %. Tillväxtprocent finns i tabeller. 
 
5.3 Hur kan förhållandet mellan skogsägarnas uppfattningar om 
tillväxtangivelser och den skogliga litteraturens framställning av 
tillväxtbegreppets innebörd beskrivas?    
En finsk studie pekar på att felaktig information kan leda till inkorrekta beslut 
som i förlängningen ger ekonomiska förluster (Pietilä et al 2010). Studien skiljer 
på fel i tillväxtprognoser när det gäller dels beståndseffekt och dels periodeffekt. 
Root mean square error, RMSE, används och är en variant av standardavvikelse 
(bilaga 3, punkterna 2 och 3) som anges både relativt (%) och absolut (m3sk/ha 
och år), vid dels en femårs- och dels en tioårsperiod. I studien anges värden för 
RMSE vad gäller grundyta och medelhöjd på mellan 6,5 och 10 % för en 
femårsperiod, och motsvarande för en tioårsperiod på mellan 9,1 och 12,3 %. I 
studien korreleras samband mellan fel i löpande periodiska tillväxtprognoser vad 
gäller grundyta och medelhöjd som en funktion av beståndsålder.   
 
Vidare anges i studien värden på s.k. inoptimeringsförluster, t.ex. 
nuvärdeförluster och felaktig avverkningstidpunkt, angivna i euro. Detta grundar 
sig på värden vid inventeringar gjorda vid olika tillfällen på mellan 5-60 år, och 
dessa anges i absoluta eller relativa tal. Både vid nuvärdeförluster och felaktig 
avverkningstidpunkt så ökar förlusterna vid längre inventeringsintervall, och det 
handlar om ca 230 till 860 euro per ha beroende på längden av 
inventeringsintervall. 
 
Ett annat resultat i undersökningen var att det noterades en lägre 
inoptimeringsförlust i bestånd med högt nuvärde än i bestånd med lågt. Den 
genomsnittliga relativa (%) inoptimeringsförlusten varierade mellan olika 
huggnings- och åldersklasser. Förlusterna var oftast större i unga än i mogna 
bestånd, men i absoluta termer var förlusterna ganska begränsade i de unga 
bestånden; ca 100 till 400 euro per ha. Den genomsnittliga relativa förlusten var 
större i de näringsfattiga bestånden än i de bördiga, men de absoluta förlusterna 
var också lägst i de mindre bördiga bestånden. Fel i den näraliggande framtiden 
hade mest signifikant effekt på nuvärde och även på inoptimeringsförluster.   
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Det påpekas i studien att kvaliteten på inventeringsinformation förfaller över tid, 
och att det optimala inventeringsintervallet är 5 år och då kan 
inventeringsförlusterna vara endast 40 euro per ha. Vidare konstateras att det 
finns tre viktiga faktorer som påverkar kvalitet på inventeringsdata. Det är för det 
första vilken metod som används vid inventering, för det andra hur mycket som 
betalats för inventeringen och slutligen hur stora förluster skötselvalen kan leda 
till.  
 
I Tyskland inventerades under en femtonårsperiod med en 
programmeringsmodell benämnd Silva (Mette et al 2009). Här påpekas att höjd- 
och diametertillväxt är åtskilda tillväxtbegrepp, alltså åldersoberoende. Tre 
faktorer som bestämmer tillväxt anges, nämligen beståndsdata, aktuell 
trädstorlek och konkurrens. 
 
Vidare beskrivs i studien ett påvisande av en delvis kompenserande faktor i felen 
för volymtillväxt; som bestod av dels en överskattning av höjdtillväxten (mest 
gran) och dels en underskattning av diametertillväxt och känslighet för 
konkurrens (mest silvergran). En speciell metodik utvecklades för att utveckla 
den simulerade höjd- och diametertillväxten på basis av skogliga 
tillväxtprinciper. Det handlade om fysiologiskt baserade antaganden om den 
begränsande faktorn av oprecis kunskap om beståndsdata. 
 
Vid en analys av nuvärden för 40 bestånd på en simulerad skogsfastighet, erhölls 
betydande relativa standardavvikelser för nettonuvärden när en 
diskonteringsränta på 3 % användes (Holopainen et al 2010). Resultaten blev 8 
% standardavvikelse för virkespriser, 29 % för fel i inventeringsdata, 26 % för 
fel i laserskanningsuppgifter och 33 % fel när det gällde prognosmodeller för 
tillväxt. När alla källorna till osäkerhet analyserades samtidigt, erhölls den 
högsta genomsnittliga standardavvikelsen på 47,4 %. Här analyserades 
lönsamheten med nuvärden, men det finns naturligtvis andra sätt att analysera 
skogliga ekonomiska aspekter; såsom ex. kassaflöde, investeringskalkyler, 
markvärde och avkastningsvärde.   
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6. DISKUSSION  
 
6.1 Resultatdiskussion   
Det är tydligt att det är svårt att sätta en sann siffra på kommande skoglig 
tillväxt. Kanske är den bästa tillväxtangivelsen i procent av aktuell stående 
volym, och som uppskattas för ex. fem år framåt? Att ange tillväxten i m3sk/ha 
och år kan vara mera vanskligt och kan bli ganska summariskt och momentant. 
Visarprocent kan vara en användbar indikator på den tillväxt som finns i ett 
bestånd och som avser att jämföra olika bestånds räntabilitet inför 
avverkningsåtgärder. Skogstillväxten generellt påverkas av mänsklig påverkan i 
form av skogsskötsel mm., men även av händelser i övrigt i ekosystemen och 
klimatbetingade faktorer.  
 
Pietilä (2010) påpekar att det är mycket viktigt att inventeringsdata om skogens 
kvantitet och kvalitet är väl definierade och att intervallerna mellan inventeringar 
inte är för långa. Även Holmström (2014) angav korrekta indata vid inventering 
av skogsbestånd som den absolut viktigaste faktorn, för att därefter kunna göra 
bra tillväxtprognoser och fatta kloka beslut i skogsskötselfrågor.  
 

Framtida skogsbruksplaner som tagits fram på ett kostnadseffektivt sätt med 
laserskanning av bestånd, kan kanske leda fram till att fler användbara funktioner 
kan byggas in i planerna utan att merkostnaderna blir alltför betydande. Då 
kanske det blir möjligt att skapa en beskrivande parameter om hur 
sortimentsvandring sker, och hur utvecklingspotentialen för att få fram 
timmerträd ser ut att bli, dvs. formhöjdsutvecklingen/formtalet. Det kan således 
bli en hjälp för att få till stånd både en hög volym- och kvalitetsproduktion.  
 
Min studie bör förstås utifrån den komplexa verklighet som framtagandet av 
tillväxtsiffror inbegriper. Det är knappast troligt att kunna precisera ett exakt 
värde på tillväxten som gäller för riktigt långa perioder. Istället får de olika 
parametrar som löpande under ex. en planperiod kan påverka den skogliga 
tillväxten hanteras på bästa sätt. Tillväxten kan utvärderas beståndsvis och även 
över större områden, men det viktiga i sammanhanget är att se till att använda 
markens hela produktionspotential för bästa räntabilitet.  
 
Det kan verka som att detta med tillväxt inte utvärderas så ofta av skogsägare, 
och att de då egentligen inte har så bra uppfattning om hur mycket som 
produceras. Om sedan ett mått av subjektivitet läggs till från utläggning av 
provytor, volymmätning och planeringsförslag, och dessutom den osäkerhet som 
finns i översättningen från ståndortsindex till bonitet, så kan det ytterligare öka 
känslan av oprecisa tillväxtvärden.  
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De flesta skogsägarna ville ha en dokumenterat hög tillväxt på sin fastighet, men 
att nå dit över tid och att avgöra typ av skötselinsatser kan vara komplext. Detta 
framkom ganska tydligt i den friare delen av mina intervjuer, där skogsägarna 
gärna pekade på egna upplevelser och tolkningar av tillväxten i deras skog. 
Utifrån studien går det inte att påstå att de hade någon skepsis gentemot externa 
planläggare som de anlitat, men det var tydligt att den samlade bedömningen av 
vilka åtgärder, och när de ska utföras, är avhängigt flera faktorer än tillväxt; bl. a. 
utsatthet för storm, tillgänglighet, marknad, framtidsutsikter och personliga 
intressen.  
 
Skogsägarna i undersökningen gav en bild av att tillväxten som sådan är 
väsentlig, men att de kanske inte är överdrivet fokuserade på tillväxten när 
skogsbruksplanen utvärderas. En del annan beståndsinformation, eller andra data 
i skogsbruksplanen, anses minst lika eller mer värdefull. Skogsägarna hade lite 
svårt att peka ut enskilda typer av data som kunde vara väl så viktiga som 
tillväxtdata (fråga 10). Under intervjuerna diskuterades de uppgifter om 
visarprocent som i några fall fanns i planerna och den möjlighet som dessa 
värden kan innehålla. Formtal som begrepp kom upp när olika gallringsmetoder 
och skötselintensiteter diskuterades, och det kunde anas att det fanns ett behov av 
dessa data i planerna. 
  
När skogsägarnas svar ställs bredvid den kunskap som återfunnits i den skogliga 
litteraturen i ämnet så kan jag konstatera att ämnet om tillväxt är relativt 
komplext. Tillväxt som generellt skogsbegrepp behandlas i litteraturen utifrån 
flera olika perspektiv som finns beskrivna i bilaga 2. Dessa är bl. a. formhöjd, 
grundyta och höjdtillväxt, och dessa berördes mycket lite eller inte alls vid 
intervjuerna. I och för sig fanns inte frågor med som specifikt handlade om 
dessa, men troligen är begreppen lite främmande för skogsägarna. Naturligtvis är 
det oftast själva ökningen i volym som är måttet på en god värdeökning i skogen, 
men för att som skogsskötare nå dit, kan det vara önskvärt att även få tillgång till 
data om fler tillväxttyper. Ökning i höjd och grundyta/diameter är viktiga 
parametrar för att nå en hög volymtillväxt, och dessa har ett tydligt samband 
(Jacobsson 2013).  
 
6.2 Metoddiskussion 
Kvantitativ studie 
Till att börja med fanns tankar om att genomföra studien enbart på kvantitativ 
bas, dvs. att främst inhämta numerära värden på tillväxt från skogsägare. Men då 
hade de slutsatser som i så fall dragits, enbart kunnat vila på mina egna 
erfarenheter och tolkningar i ämnet. En kvalitativ del som handlade om hur 
skogsägaren påverkas av data om tillväxt, lades till för att få en bredare bild från 
deras verklighet.  
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Om fastigheterna hade valts ännu mer slumpmässigt och geografiskt utspridda, 
och därmed hamnat i exempelvis typisk låg- eller höglänt terräng, och även haft 
helt olika berggrunds- och jordartsförhållanden, så hade det varit mera komplext 
att dra slutsatser av studien. Till största delen finns det gnejsiga bergarter i 
studiens område och jordarten är grusig morän.  
 

Respondenterna fick de viktigaste frågorna i förväg för att kunna förbereda sig 
och få en övergripande uppfattning om syftet med min studie (bilaga 4). Svaren 
skiljde sig åt på flera sätt, och en tänkbar anledning kan vara att de skogsägare 
som har skogsbruket som en ganska stor del av sin försörjning verkade vara mera 
insatta och hade större krav på kvaliteten på beståndsdata i skogsbruksplanen. 
Men det fanns också undantag från detta, där skogsägare med ett mindre 
skogsinnehav ändå var mycket intresserade och hade god kunskap i skogsskötsel. 
Skogsägaren med störst innehav får i någon mån hanteras separat, då denne 
genom ombud har anställda som sköter och utvärderar skogen, och där finns 
också en mycket lång obruten ägartid.  
 
Kvalitativ studie 
En reflektion från studien är att när frågor om det specifika begreppet tillväxt 
ställdes till skogsägarna, så kom det gärna upp en del andra, för de tungt vägande 
och relevanta aspekter på skogsskötsel. Tidigt visade det sig praktiskt lämpligt 
och även mest intressant att i ganska stor utsträckning låta respondenterna 
vidareutveckla sina tankar ganska fritt utan att frågeställaren korrigerade. Detta 
visade sig gagna det totala kunskapsutfallet för att fullfölja uppsatsarbetet, och 
även för mig personligen. Det medförde även att intervjuerna blev lite mer 
dynamiska och lediga, men innebar också en avvägning mellan frihet och 
bundenhet. 
 
Den empiriska studien kan sägas vila på att skogsägarna fångade upp 
frågeställningarna på rätt sätt, och att frågeställaren formulerade dessa precist. 
Vidare så är det en subjektiv tolkning som sedan gjorts för att kunna precisera 
relevanta slutsatser av materialet. 

 

6.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet för den empiriska studien kan utvärderas på två sätt, internt och externt. 
Den interna delen kan utvisa att det faktum att vissa andra skogliga erfarenheter 
kom upp under intervjuerna och att de släpptes fram, kan ses som att detta 
gynnade samtalsklimatet och viljan till att få fram kärnfulla svar på de viktigaste 
frågorna. Den externa validiteten för detta arbetssätt kan vara mera tveksam, då 
det generellt kan vara vanskligt att låta respondenter själva lyfta fram avvikande 
ämnen. I detta fall gjorde jag bedömningen att det inte har påverkat utfallet i 
särskilt stor omfattning. Det som skulle undersökas kan nog sägas ha blivit 
undersökt, men det kan konstateras en viss brist i svar från respondenterna om 
hur skötselbeslut påverkas av tillväxtdata. 
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Hur tillförlitlig är undersökningen, hur kan dess reliabilitet beskrivas? Av 
tidsmässiga skäl begränsades antalet intervjuer något i jämförelse med den 
ambition som fanns från början, och detta kan troligen inverka något på studiens 
reliabilitet. Empirins svar är kanske något osäkra, då de är beroende av hur 
frågeställningar utformas och hur exakt de besvaras. Vidare skulle man kunna 
utveckla tanken om att jämföra svar från de tillfrågade, och förutsatt engagerade 
skogsägarna som ägde mer än 80 hektar produktiv skogsmark, med s.k. 
medelskogsägares svar.  

Kanske kan en upprepning av intervjuer ge andra svar om frågor ex. mera 
specifikt hade ställts till de skogsägare som nyligen gjort en skogsbruksplan, och 
som kanske då fått tillväxten preciserad och beskriven i siffror och ord. Hade 
svaren då blivit annorlunda? 
 
En nackdel med intervjuer som undersökningsmetod kan vara att det uppstår ett 
behov av att styra in respondenterna mot de exakta frågeställningarna. Dessutom 
kan eventuellt några skogsägare ha känt sig mindre tilltalade att avsätta ett par 
timmar av sin fritid till denna studie, utan kanske hellre hade velat ha några korta 
frågor på mail? Detta kan troligen förklara något av bortfallet.   

En reflektion är att det hade ökat studiens värde om antalet respondenter hade 
varit fler, och möjligen kunde även några av intervjufrågorna varit mer 
preciserade.  
 
6.4 Reflektioner om studiens giltighet och värde 
Det kan förväntas att en skogsägare som läser av vilken bonitet som finns 
angiven för en avdelning eller som ett medelvärde för fastigheten, har som 
målsättning att komma i närheten av detta värde, åtminstone som ett 
genomsnittligt värde över en längre tid. Om då de fel som kan finnas beaktas, så 
är det uppenbart att detta kan inverka på uppfattningen om det faktiska framtida 
utfallet, och i förlängningen kanske skötselbesluten påverkas? 
 
Här blir en fundering om detta exempelvis kan påverka skogsägarens bedömning 
av när den optimala tidpunkten för slutavverkning egentligen är? (Pietilä et al 
2010) Eller också är skogsägaren inte fullt medveten om i vilken åldersklass 
bestånden befinner sig i, och därmed förväntas en för hög tillväxt i vissa fall, och 
en för låg tillväxt om det exempelvis handlar om ungskog, och detta skulle bl. a. 
kunna leda till att röjningsåtgärder sätts in för sent.  
 

När det gäller skogshögskolans boniteringssystem som utvecklats av Hägglund 
och Lundmark (1980), så togs det fram på grundval av då tillgängliga data. Idag 
växer träden snabbare till följd av främst en förbättrad skogsskötsel, än de träd 
som utnyttjades vid utvecklingen av systemet. Ett bättre underlag har tagits fram 
och bearbetningsmetoderna har blivit mera ändamålsenliga och nya 
höjdutvecklingskurvor skapats (Johansson et al 2013). 
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Frågan kvarstår om och hur skogsägarna fäster vikt vid tillväxtsiffror och om 
denna information är en lämplig grund för skötselbeslut? Kanske behöver 
informationen modifieras för att få begreppet tillväxt utrett, kvantifierat och 
belyst, kanske oftare än vart 10:e år? En jämförelse kan göras med angivelser av 
visarprocent, där en hög sådan indikerar att förräntningen i beståndet är god, och 
på motsvarande sätt indikeras att åtgärd/avverkning först bör ske i bestånd med 
låg visarprocent; dvs. där det är låg förräntning i mark och virke (bilaga 3). 
  
En möjlighet kunde varit att i studien mera fokuserat på uppgifter från 
skogsägare som sålt rotposter, och då lättare fått fram mera exakta värden på 
utfall vid avverkning. Detta kunde gett bättre underlag för att beräkna uppnådd 
tillväxt under viss period. Det kunde även varit intressant att få fram skogsägare 
som beståndsinventerat med tätare intervall än tio år, och då kunnat utvärdera 
skillnader i datakvalitet beroende på tidsintervall. 

 
Studien har handlat om en analys av data i skogsbruksplaner speciellt inriktat 
mot data om tillväxt, och om skogsbrukplaners innehåll överlag. Det som 
framkommit i både litteraturstudier och från empirin är att de värden på tillväxt 
som kvantifieras i planer behöver sättas i någon form av sammanhang. Att ordna 
ett sammanhang för värdena kan sägas vara en uppgift för planläggaren. Det bör 
vara lägligt att använda sig av skogsägarens troligen vid inventeringstillfället 
tydliga intresse för beståndsdata på sin fastighet. Vid den tidpunkten kan 
planläggaren erbjuda kvalitetssamtal om data i planen och då beskriva tillväxtens 
storlek i relation till beståndens aktuella volym (%).  
 
Ett annat konkret sätt kan vara att presentera visarprocent för respektive bestånd 
och att förklara dess innebörd och användning. Här kommer markens förräntning 
att vara en viktig faktor som kan göra skogsägaren intresserad av begreppet 
visarprocent.  
 
Ytterligare ett annat sätt att beskriva beståndens utveckling kan vara att skapa 
värden för formtalsutvecklingen, och att skogsägaren på sikt kan jämföra dessa 
med tidigare mätningar. Målet med detta blir att ge skogsägaren en uppfattning 
om hur sortimentsvandring till större volym och värdefulla timmersortiment ser 
ut, och att skapa förutsättningar för att påverka formtalsutvecklingen genom 
lämpliga skötselmetoder. Välslutna bestånd genererar i princip ett högre formtal, 
då träden utsätts måttligt för vind och stammens nedre del inte växer till lika 
mycket som på ett fristående träd. En större avsmalning blir ofta följden på träd 
som växer fritt, och därmed sjunker vedutbytet (Jacobsson 2013). Formtal på ex. 
0,5 vid en tidpunkt (0,3 m3 trädvolym/0,6 m3 tänkt cylindervolym) kan senare 
bli ex. 0,67 (0,45/0,75 eller 0,5/0,63) eller 0,75 (0,55/0,73). Högre formtal ger 
större dimensioner och möjlighet till välbetalda timmersortiment. Ett numerärt 
värde på formtalet som skogsägaren kan följa över tid kan ge god information 
om beståndens utveckling. 
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Det kan vara värdefullt för en skogsägare med en färsk skogsbruksplan att få 
information om begreppen bonitet, tillväxt, visarprocent och formtal, och hur de 
konkret kan kopplas till den egna skogsmarken på både bestånds- och 
fastighetsnivå vid inventeringstillfället. Det bör vara rätt läge vid det tillfället att 
erbjuda dessa upplysningar, troligen som en debiterad tilläggstjänst i samband 
med planläggningen. 
 
Om den senaste femårsperiodens löpande tillväxt kan ställas i relation till 
medeltillväxten och boniteten för bestånden, får den intresserade skogsägaren 
god information om utvecklingen av tillväxten. Det kan också vara väsentligt att 
notera vid vilken tidpunkt en inventering gjorts, och att aktuella tillväxtdata i det 
sammanhanget får ställas i relation till i vilket utvecklingsstadium ett bestånd är. 
Tillväxtdata och sedan lämpliga åtgärder får situationsanpassas till om ett 
bestånd är exempelvis 15, 40 eller 65 år!   
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7. SLUTSATSER 
De mest tydliga resultaten av studien är att det är just den säkerställda kvaliteten 
på beståndsdata, liksom hur färska inventeringsdata är, som utgör de enskilt 
viktigaste faktorerna för att erhålla högkvalitativ information om inte minst 
skoglig tillväxt. Skogsägarna i undersökningen var intresserade av data om 
tillväxt, men de var inte överdrivet fokuserade på just dessa värden när det kom 
till konkreta val i skogsskötseln. Av det följde reflektionerna om det praktiskt går 
att använda kompletterande metoder för att beskriva den skogliga tillväxten i 
skogsbruksplaner. Med tillgång till laserdata om bestånden skulle det kunna bli 
mera kostnadseffektivt att arbeta vidare med, och kunna presentera beståndsdata 
som exempelvis visarprocent och formtal. En tanke kan vara att ta fram och 
tydligt presentera alternativa tillväxtbegrepp i planerna och att ge möjlighet att 
följa utvecklingen av dessa; exempelvis värdetillväxt, kvalitetstillväxt, relativ 
tillväxt m.fl. (bilaga 2). 
 

Skogsägarna ansåg att tillväxtdata kan signalera åtgärdsbehov, tjäna som 
värdemätare och i någon mån vara en hjälp för att skapa en jämn 
åldersklassfördelning över fastigheten. 
 
Skogsägarnas uppfattningar om tillväxten som begrepp var ganska praktiska och 
konkret uttalade med avseende på den egna fastigheten, medan litteraturens 
resultat av praktiska försök pekade mot att det finns betydande felkällor vid 
bestämning av tillväxtdata. Det poängterades i litteraturens fältmässiga försök 
tydligt att det behöver vara färska grunddata från inventeringarna för att de ska 
kunna användas till tillväxtberäkningar, liksom att intervallerna mellan 
inventeringar inte får vara för långa, helst kortare än 10 år. 
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9. BILAGOR 
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Bilaga 1b: Intervjuer; kvalitativa inledande frågor nr 1-4 

Bilaga 1c: Intervjuer; kvalitativa utvecklingsfrågor nr 1-8      

Bilaga 2: Fakta om tillväxt från skogsencyklopedien 
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BILAGA  1 a              
 

Intervju 
Kvantitativa  kärnfrågor nr 5-11 
 
 

5. Hur viktig är tillväxten/värdeökningen för fastighetens långsiktiga planering?     
 Oviktig      Mindre viktig      Intressant     Klart viktig         Mycket viktig 
 

6. Vilket värde har tillväxtangivelserna i SBP? Med värde avses hur stor nytta du 
har av denna information som ex. beslutsunderlag? 
 
Inget    Litet          Medel      Ganska stort        Mycket stort 
 

7. Vilken är nyttan av bättre tillväxtskattningar i SBP? 
 

8. Hur upplever du att data om tillväxt i SBP stämmer överens med den tillväxt du 
sedan kan konstatera när bestånd slutligen föryngringsavverkas?             
 
Inte alls Lite Medel Ganska bra Mycket bra 
 

9. På vilket sätt använder du data om tillväxt i din skogsbruksplanläggning? 
 

10. När det gäller beslutsstöd vid ex. prioriteringar av avverkningar; hur viktiga är  
noggranna och korrekta tillväxtangivelser? Eller finns det andra data i SBP som 
är lika viktiga eller ännu viktigare?   

  
11. Har du siffror på planerad och utfallande tillväxt från ett par bestånd som 

planlagts och slutavverkats den senaste 10-årsperioden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

BILAGA  1 b              
  

Intervju 
Kvalitativa inledande frågor nr 1-4 

 
1. Har du någon skogsbruksplan och när gjordes den i så fall? 

 
2. Hur ofta använder du skogsbruksplanen? 

 
3. Vilka data är särskilt viktiga i skogsbruksplanen för din skötselstrategi? 

  
4. Hur upplever du att de data som finns angivna/uppskattade i skogsbruksplanen är 

tillförlitliga? 
 
Något tillf.          Ganska tillf.     Medel tillf.   Ganska tillf.    Mycket tillförlitliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 
 

BILAGA  1 c             
  

Intervju 
Kvalitativa utvecklingsfrågor nr 1-8 
 
 
1. Hur ser din långsiktiga planering av skogsbruket ut? 
 
2. Gör du/ni skogsbruksplanen själva eller anlitas extern konsult? 
 
3. Vilken är din fastighets medelbonitet? 
 
4. Vilken är din fastighets medeltillväxt/löpande tillväxt? 
 
5. Är det önskvärt eller kanske redan idag konstaterat, liten skillnad mellan 
tillväxt och skattad bonitet på din fastighet?     
    
6. Hur skulle man kunna förändra eller utveckla data om tillväxt i 
skogsbruksplanen? 
 
7. Hur kan skogsbruksplanen bli ännu bättre enligt din uppfattning? 
 
8. Behöver skogsbruksplanen utvecklas på något speciellt sätt och/eller 
kompletteras med annat för att hjälpa dig i din planering av skogsskötseln? (Ex. 
kompletterande kalkyler mm, alternativa skötselförslag, strategisk planering, 
målformulering, beståndsrangordning för prioritering av åtgärder m.m.) 
 

 

 

 



  
 

 

 
 

BILAGA 2  

Fakta om tillväxt från skogsencyklopedien 

- (1) tillväxt – (1) på cell-, organ- och individnivå: ökning av volym, vikt, storlek 
(längd, bredd) eller antal. Tillväxt beror på att cellantal, cellvolym och 
extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv) ökar. 
Mikroorganismers tillväxt brukar indelas i lagfas, logfas (exponentiell fas), 
stationärfas och deklinationsfas, och den följer en S-formig kurva. Under 
logfasen är tillväxten hög p.g.a. celldelningar. Hos en flercellig organism orsakas 
tillväxten schematiskt sett främst av upprepad tudelning av celler, liksom fallet 
är hos en bakterie eller ett encelligt djur. Celler i olika organ växer emellertid 
olika snabbt och en del celler dör under utvecklingen. Tillväxthastigheten hos en 
växande flercellig organism är beroende av många yttre och inre faktorer, bl.a. 
energi, näring, mineralämnen, vatten, vitaminer, andra essentiella ämnen, syre 
och temperatur. Hormoner och andra reglerande ämnen är dessutom med och 
kontrollerar tillväxten. Om den hämmande kontrollen är nedsatt kan det ge 
hypertrofi (ökad cellvolym), hyperplasi (ökat cellantal) och tumörbildning. 

- (2) hos växter: Hos alla organismer ökar mängden cytoplasma vid celltillväxt. I 
växtceller är det vakuolens volymökning som dominerar. Det är skillnaden i 
vattenpotential mellan cellen och dess omgivning som är drivkraften för denna 
expansion, men det hydrostatiska trycket, som regleras av cellväggen, motverkar 
volymökningen. Cellväggen har alltså en reglerande inverkan på en del av 
tillväxten. Eftersom växternas vatteninnehåll kan visa stora variationer under 
kort tid kan torrviktsökning (t.ex. hos blad) ge ett säkrare uttryck för tillväxt än 
vad friskviktsökning ger. Beroende på var tillväxtzonerna ligger brukar man 
skilja mellan primär tillväxt, som sker i apikala meristem, och sekundär tillväxt, 
som sker i kambier. Sekundär tillväxt ger diametertillväxt hos träd. (Jfr 
biomassa). Marginal tillväxt är den tillväxt som sker i marginalt meristem, d.v.s i 
kanten av blad. Tillväxtämnen är auxin, gibberellin och cytokinin. Två 
tillväxthämmande ämnen hos växter, abskisinsyra och eten, spelar dessutom en 
stor roll för tillväxtens reglering, som även påverkas av ljus via exempelvis 
fytokrom. 

– (3) hos träd och skog: ändring (ökning) av diameter, grundyta, höjd, formtal, 
formhöjd, volym, kvalitet eller värde hos enskilt träd eller bestånd under viss 
tidsrymd (jfr löpande tillväxt, medeltillväxt, oäkta tillväxt). 

Absolut tillväxt - anges som skillnaden mellan trädets volym vid periodens slut 
och dess början (differensmetoden). 
 
 
 



  
 

 

 
 

Diametertillväxt - bestäms oftast genom att mäta årsringsbredder på borrkärnor 
eller stamtrissor. Tillväxt hos trädet avser en ökning under en viss tid av någon 
parameter hos trädet. Tillväxten anges i absoluta värden eller i relativa tal, dvs. 
tillväxtprocent. Tillväxt i ett bestånd är av stort intresse vid kalkyler av olika 
slag, t.ex. beräkning av slutavverkningstidpunkt och val av 
slutavverkningsbestånd. Därvid är volymtillväxten mest intressant. Angående 
tillväxt av andra parametrar: se trädmätning. 
 
Dyrhetstillväxt uppkommer genom förändringar hos prisnivån för ett 
virkessortiment. 
 
Excentrisk tillväxt - tillväxt hos träd som p.g.a. årsringens olika växt i skilda 
riktningar gör att märgen inte ligger nära stamtvärsnittets centrum.  
 
Formhöjdstillväxten anges som ökningen hos formhöjden. Formhöjdstillväxt 
anges även för bestånd (jfr trädmätning). Tabeller för ungefärlig formhöjdstillv. 
vid olika beståndsålder finns för Bergslagen och övre Norrland. 
 
Geotropisk tillväxt, gravitropisk tillväxt - det att (topp)skottet strävar att växa 
i 90 grader mot jordytan. Denna egenskap gör exempelvis att träd som böjts ned 
strävar efter att återta en upprätt tillväxt. Vid sådana tillfällen bildas 
reaktionsved, en hårdare stödjande tryckved på böjens utsida hos barrträd och 
dragved på böjens insida hos lövträd. Se även gravitropism.  
 
 
Grundytetillväxten beräknas utifrån diameter och diametertillväxt. 
  
Höjdtillväxten bestäms oftast genom att mäta toppskottens längd. 
 
Ideal tillväxt eller ideal produktion användes tidigare vid bonitering enligt 
Jonson och är ett uttryck för tillväxten i ett bestånd med ideala förhållanden. 
Idealproduktionen anges där som medelproduktion fram till 100 års ålder. 
 
Kvalitetstillväxt är den prisökning per m3, som beror på att virket blir grövre 
och får bättre kvalitet.  
 
Löpande tillväxt är tillväxten under en kortare period, vanligen den senaste 5-
årsperioden. Den löpande tillväxten brukar kulminera relativt tidigt under trädets 
livstid. Medeltillväxt avser volymtillväxten och är den genomsnittliga årliga 
tillväxten under hela den tid trädet har levat. Den beräknas som trädvolym 
genom trädålder. 
 
Medeltillväxten ökar så länge som den löpande tillväxten är större än 
medeltillväxten. Den kulminerar när medeltillväxt och löpande tillväxt har 
samma värde. Medeltillväxten kulminerar i allmänhet tidigare än värdetillväxten
 
 



  
 

 

 
 

 

 
Relativ tillväxt anges som procent och beräknas som rabattränta, diskontränta, 
Presslers ränta eller sammansatt ränta. En annan metod är att använda 
tillväxtfunktioner för beräkning av absolut tillväxt. (SLU i Umeå).   
 
Skoglig tillväxt - kan anges i procent, t.ex. på något av följande sätt: som 
rabattprocent varvid tillväxten anges i procent av begynnelsevärdet, som 
diskonto varvid tillväxten anges i procent av slutvärdet, som presslertillväxt 
varvid tillväxten anges i procent av medeltalet av begynnelsevärde och slutvärde, 
som sammansatt ränta.  
 
Tillväxten på bark är i genomsnitt 0,97 av den under bark, eftersom barken 
tillväxer långsammare än veden. En enkel beräkningsmetod är att addera 
tillväxtprocenten för grundyta och formhöjd. 
 
Volymtillväxt hos bestånd kan bestämmas på tre sätt. I alla tre fallen används 
stickprov i form av relaskopytor eller cirkelprovytor. Tillväxten anges här som 
tillväxtprocent. a) Utifrån åldersklass och grundytevägd medeldiameter (via 
relaskopmetoden) avläses riksskogstaxeringens erfarenhetstal för tillväxtprocent 
i tabeller. Metoden ger en grov uppskattning av ett års tillväxt angiven som 
diskontprocent, i metod c även som absolut tillväxt. b) Samma som a, men i 
stället för åldersklass används de fem senaste årens genomsnittliga 
årsringsbredd. c) Tillväxten hos varje provträd bestäms via tillväxtfunktioner (se 
trädmätning), och medelvärdena i varje diameterklass multipliceras med antalet 
träd i klassen. Den volymvägda medeltillväxtprocenten kan sedan beräknas (se 
under höjd, grundytevägd medelhöjd angående vägning). Den framräknade 
tillväxten (m3sk) i varje klass kan också summeras direkt och ger då den absoluta 
tillväxten. Metoden är den mest exakta av de som beskrivits här. Tillväxten kan 
också anges i absoluta tal, t.ex. som m3sk/ha eller m3sk för hela beståndet. 
Värdet anger då produktionen i beståndet eller markens produktionsförmåga 
under rådande omständigheter, alternativt under ideala förhållanden (ideal 
tillväxt respektive bonitet). 
 
Volymtillväxt hos träd beräknas som medeltillväxt eller löpande tillväxt och är 
den tillväxt man vanligen avser vid skogsuppskattning. Volymtillväxten kan 
gälla såväl på som under bark.  
 
Verklig tillväxt i skogarna kan hämtas från riksskogstaxeringens material. 
Tabellerna anger tillväxtprocenter och tillväxt i m3sk/ha för åldersklasser och 
grova bonitetsklasser. 
 
Värdetillväxt är den totala värdeförändringen hos ett träd eller bestånd. 
Värdetillväxten innefattar volym-, kvalitets- och dyrhetstillväxt. Den kulminerar 
oftast senare än medeltillväxten. 
 



  
 

 

 
 

BILAGA 3 
  
Faktadel 

1.Tillväxtfunktion (PC-Skog) 
2. Root-mean-square deviation (RMSD) eller root-mean- square 
error (RMSE) (Wikipedia) 
3. Standardavvikelse (Wikipedia, Kangas) 
4. Visarprocent (Skogforsk) 
5. Visarprocent (SLU) 
6.Medelbonitet med fördelning på ägarklasser, län och 
landsdelar 2008-2012 (SLU) 
7. Genomsnittlig årlig avsatt resp. väderkorrigerad tillväxt 
fördelad på trädslag (SLU) 
8. Fel i ståndortsindex och tillväxt (Hägglund & Lundmark) 

1. PC-skogs tillväxtfunktion:  (pcskog.se) 

Som grund för tillväxtberäkningarna ligger den produktionsmall som utvecklats 
av N-E Nilsson i samband med 1973 års skogsutredning (Bilaga 4 till SOU 
1978:7). Beräkningarna utgår från en generell funktion och gör anpassningar till 
det enskilda fallet med hjälp av beståndsdata. 

Funktionen har följande utseende: 

Tot = 164,16 (1-6,3582 - Rel/100) 2,8967 

Tot = relativ totalproduktion (100 % vid växttid) Rel = relativ ålder % det vill 
säga den absoluta åldern i procent av växttiden 

Tillväxten under 5 år erhålls som skillnaden i total produktion vid slutet och 
början av 5-årsperioden 

Modellen har utvecklats mot bakgrund av att följande uppgifter om beståndet 
föreligger och att dessa på ett eller annat sätt antas påverka tillväxten i beståndet. 

– län 

– beståndsålder 

– ståndortsindex 

– virkesförråd 

– trädslagsfördelning 

Tillämpningen av huvudfunktionen föregås av 13 stycken olika beräkningssteg 
med beroende och oberoende variabler. Härvid följs de av skogsstyrelsen 
rekommenderade kalibreringarna av de av N-E Nilsson ursprungligen upprättade 
beräkningsstegsfunktionerna.  

 



  
 

 

 
 

2. Root-mean-square deviation (RMSD) eller root-mean-square error (RMSE) är 
ofta använda mått på skillnaderna mellan värden predikterade av en modell eller 
en estimator och värdena som faktiskt observerats. I grund och botten 
representerar RMSD provets standardavvikelse av skillnaderna mellan 
förväntade värden och observerade värden (Wikipedia). 
 
3. Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en 
population avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära 
medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över 
och under medelvärdet ger en hög standardavvikelse  (Wikipedia, E-post från A. 
Kangas 2014-05-08). 

4. Visarprocent (www.skogforsk.kunskapdirekt.se) 
Visarprocenten, eller internräntan, är ett mått på hur skogsmarken och 
skogskapitalet förräntas. Det brukar beräknas som kvoten mellan beståndets 
årliga värdetillväxt och värdet av den stående skogen och skogsmarken. För att 
beräkna visarprocenten måste man alltså ta hänsyn till markvärdet. Det gör man 
enligt nedanstående formel:  

(Rota+B)=(Rota+n+B)(1+ir)-n  
där  

Rota är beståndets rotvärde år a 
n är den period i år som beräkningarna avser 
B är markvärdet i SEK per ha 
ir är räntan i hundradels procent  
Om ir betraktas som internräntan för värdeförändringen av (Rota+B), d.v.s. 
rotvärdet av ett stycke skog inklusive markvärdet, till värdet (Rota+n) n år senare, 
gäller likheten ovan. Detta kan transformeras till:  

(1+ir)n=(Rota+n+B)/ (Rota+B)  
(1+ir)= [(Rota+n+B)/ (Rota+B)]1/n  
ir=[(Rota+n+B)/(Rota+B)]1/n-1  
varvid internräntan (visarprocenten) kan lösas ut.  

Slutavverkningsbara bestånd med individuella internräntor kan sedan rangordnas 
för avverkning. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

5. Visarprocent  (pcskog.se) 
Vilka bestånd ska avvecklas om man har flera att välja på? I skogsekonomin 
besvaras denna fråga med att det bestånd som ger lägst avkastning på det kapital 
som är bundet i rotstående skog och mark utgör det bestånd som ska avverkas 
först. Har man stora pengar bundna utan att de växer ska alltså kapitalet frigöras. 
Det gäller att få pengarna att växa så fort som möjligt!  
I flera planprogram (t.ex. PC-Skog) beräknas därför något som brukar kallas för 
visarprocent. Denna talar om vilken förräntning på kapitalet beståndet ger. 
Genom att jämföra alla bestånds visar-procent kan man rangordna dem efter hur 
angelägen en avveckling är. De bestånd som har lägst värde på visarprocenten 
ska avverkas först. 
  
Det finns flera olika formler för att beräkna visarprocenten. Den vanligaste är 
följande:  

r = pv + pq – (p x B) /(V0 x R0)  
där r = visarprocenten pv = Procentuell volymtillväxt pq = Procentuell 
kvalitetstillväxt p = Förräntningskrav på mark och bestånd B = Kalmarksvärdet, 
t.ex. beräknat med Faustmans formel V0 = Virkesförråd i m3sk/ha R0 = 
Rånettovärde i kr/m3sk  
Om man tittar på variablerna som vi behöver känna för att beräkna 
visarprocenten så är det egentligen bara pv och pq som behöver kommenteras. 
Den sista, kvalitetstillväxten, är ofta svår att beräkna manuellt. Den hänger ihop 
med om virket i beståndet efter tillväxt kan betalas högre för att det t.ex. ger mer 
timmer eller gör att specialsortiment faller ut. I PC-Skog beräknar man pq genom 
att jämföra priset per kubikmeter för gällande brösthöjdsdiameter med det pris 
man får när beståndet räknas upp med ett års grundytetillväxt.  
Volymtillväxten, pv, kan fås fram på flera olika sätt. En variant är att gå in i 
tabeller för den del av landet där man befinner sig och avläsa denna för aktuell 
ålder på skogen (se t.ex. bilaga 2 som gäller för Mellansverige). En annan variant 
är att på grundval av beståndsdata försöka räkna fram tillväxten.  
 



  
 

 

 
 

6. Tabell 5. Medelbonitet med fördelning på ägarklasser, län och landsdelar 
2008-2012. Exkl. fridlyst produktiv skogsmark. 
Källa: Bearbetning av officiell statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
Riksskogstaxeringen.   
             

Län/landsdel 
 

                                      Ägarklass        
                                   Privatägda aktiebolag
 

                  Enskilda ägare 
 

          Övriga
 

           Alla
 

                                                                           m3sk/ha/år  

Stockholms 7,4 7,5 7,0 7,4

Uppsala 7,2 7,3 7,5 7,3

Södermanlands 7,8 8,1 7,3 7,9

Östergötlands 7,9 8,0 7,5 7,9

Jönköpings 8,0 8,5 7,9 8,4

Kronobergs 8,8 8,9 8,6 8,9

Kalmar 7,3 8,9 7,7 8,6

Gotlands 3,1 3,9 4,0 3,9

Blekinge 11,9 11,3 9,7 11,0

Skåne 11,7 11,3 10,7 11,2

Hallands 9,0 9,4 8,7 9,3

Västra Götalands 7,8 8,2 8,1 8,2

Värmlands 6,0 6,7 6,3 6,4

Örebro 7,0 7,8 7,0 7,3

Västmanlands 6,8 7,8 6,8 7,4

Dalarnas 4,9 5,1 4,1 4,8

Gävleborg 5,3 5,7 5,1 5,5

Västernorrlands 4,0 4,3 4,3 4,1

Jämtlands 3,4 3,6 3,2 3,4

Västerbottens 3,2 3,4 3,0 3,2

Norrbottens 3,2 3,1 2,8 2,9

Norra Norrland 3,2 3,3 2,9 3,1

Södra Norrland 4,0 4,3 4,1 4,2

Svealand 5,9 6,6 5,7 6,2

Götaland 8,3 8,7 8,2 8,6

Hela Landet 
 4,7 6,1 4,3 5,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        



  
 

 

 
 

7. Tabell 6. SLU. Genomsnittlig årlig avsatt resp. väderkorrigerad tillväxt fördelad på trädslag. 
Inklusive tillväxt för avverkade träd. 
Skogsmark, enligt skogsvårdslagen, exkl. fjällbjörkskog. 2008-2012. 
Skogsdata 2013, SLU, sid 91(95).   

 
                                   Avsatt tillväxt                                                         Väderkorrigerad tillväxt 

Län/landsdel                      
                 Tall  Gran Björk Övr. löv Alla               Medel            Tall Gran Björk Övr. löv Alla 
                                                                                Tillväxt  
                                                                         M3sk/ha och år 
Norrbottens 603 248 235 23 1109                2.1      587 252 221 23 1083 

Västerbottens 495 382 213 20 1110              3.0      493 372 202 20 1087 

Jämtlands 444 485 187 33 1148                  3.5      442 465 176 32 1115 

Västernorrlands 318 418 169 56 962             5.1      322 429 160 55 966 

Gävleborg 429 318 131 36 913                   5.7      425 319 124 35 903 

Dalarnas 503 294 87 17 900                     4.0      496 290 95 17 898 

Värmlands 291 474 95 31 891                    6.0      296 473 105 31 904 

Örebro 138 191 52 26 407                       6.3      143 203 57 26 429 

Västmanlands 64 75 28 19 186                   5.7       80 31 19 197 

Uppsala 116 156 36 27 335                      6.5      121 155 40 28 345 

Stockholms 64 80 25 31 201                     5.5       68 80 28 32 207 

Södermanlands 89 122 26 27 264                 6.8       93 122 29 27 271 

Östergötlands 178 221 39 41 479                6.6      174 218 44 42 477 

Västra Götalands 195 534 105 69 903            6.1      210 579 117 69 975 

Jönköpings 109 293 50 19 471                   6.4      116 294 55 20 484 

Kronobergs 78 244 43 24 388                    5.7       83 244 48 24 399 

Kalmar 167 252 49 49 517                       6.7      163 249 54 50 516 

Gotlands 34 8 4 4 50                           3.0       36 8 5 4 52 

Hallands 25 149 26 31 230                      7.0        26 158 28 31 243 

Blekinge 16 78 16 39 150                       8.2       16 80 18 39 153 

Skåne 26 172 31 76 305                         7.8       25 176 34 76 312 

N Norrland 1098 629 448 44 2220                2.5     1080 625 423 44 2171 

S Norrland 1190 1222 486 125 3023              4.4     1189 1214 460 122 2984 

Svealand 1266 1391 350 177 3184                5.3     1284 1402 384 179 3250 

Götaland 828 1950 365 352 3494                 6.4      850 2006 402 355 3613 
Hela landet 4382 5192 1649 698 11920                     4.4        4402 5246 1669 700 12017 
 
   

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

8. Fel i ståndortsindex och tillväxt (Skogshögskolans boniteringsserie, del 1,  
Hägglund & Lundmark 1981, sid 45-48) 

  
Det tillfälliga felet i ståndortsindex kan beräknas enligt formeln: 
         
E=   Kvadratroten ur:  S2  + V/n    där 
               

E=det totala tillfälliga felet i SI 
V=varians i SI mellan provytor i avd 
SI=de enskilda provytornas SI 
n= antalet provytor i avd 
Summa: summering av provytevärden 
S= ett metodberoende fel som är standardavvikelse i ståndortsindex, och som 
finns specificerat i särskild figur på boniteringsseriens sidan 47 
 

(V=variansen i ståndortsindex mellan provytor inom avdelningen 
      V=   1   x [ Summan av (SI2) – Summan av (SI)2/n ]) 
              n-1 
 
 
 
 
Det totala felet i tillväxtprognos definieras som:  
 

E  =  u + e 
         t              t   
 
där E    är det totala tillväxtfelet, u är beståndseffekten och e   är  
        t                                                                                       t 
 
periodeffekten i beståndet.           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

BILAGA 4 
 
Brev till skogsägare 
 
 
Herrljunga 31 januari 2014 
 
Hej! 
Jag heter Lennart Berglind och studerar skogs- och träprogrammet vid 
Linneuniversitetet i Växjö. Nu arbetar jag med ett examensarbete och det handlar 
om skogsbruksplaner och den information som de innehåller. Jag tittar lite 
närmare på frågor om skogens tillväxt och skulle gärna vilja ställa några frågor 
till dig om detta. 
 
Jag har varit i kontakt med Skogsstyrelsen i Borås och i samråd med dem fått 
fram ett antal skogsägare runt Herrljunga där jag bor. Det är skogsägare med ett 
innehav på över 80 hektar produktiv skogsmark. Jag skulle vara väldigt tacksam 
om du ville ta dig tid att delta i denna studie. Här nedan följer några av de frågor 
som jag vill ställa. Jag har dessutom ytterligare några frågor som jag gärna vill 
ställa när vi förhoppningsvis kan träffas en stund. Jag har förslag på att ses den 
17 eller 18 februari. Eller annan tid. Jag kommer i så fall gärna hem till dig en 
liten stund för att diskutera detta. Jag är tacksam om du vill höra av dig om detta. 
 
Vänliga hälsningar och tack på förhand! 
 
Lennart Berglind 
 
Tel. 070-308 38 03 
lennart4berglind@telia.com 
 
Några exempel på frågor: 

1. Hur upplever du att de data som finns angivna/uppskattade i skogsbruksplaner är 
tillförlitliga? 

2. Vilket värde har tillväxtangivelserna i skogsbruksplaner? Med värde avses hur 
stor nytta du har av denna information som ex. beslutsunderlag? 

3. På vilket sätt använder du data om tillväxt i din skogsbruksplanläggning? 
4. Hur skulle man kunna förändra eller utveckla data om tillväxt i 

skogsbruksplaner? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 
 
 


