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Sammanfattning 

Sedan mitten av 1800-talet har koncentrationen av koldioxid (CO2) i 
atmosfären ökat med 40 procent. Detta beror främst på nyttjande av fossila 
källor. Konsekvenserna av ökande halter av CO2 i atmosfären kan bl.a. leda 
till ett förhöjt temperaturklimat, förändrad nederbörd, stigande havsnivåer 
och en ökad storm- och orkanfrekvens. Mängden kol bundet i världens 
skogar är mycket stort och de har stor potential att lagra ännu mer kol. 
Mängden kol i marken är exempelvis dubbelt så hög som i atmosfären och i 
vegetationen är motsvarande siffra tre gånger så hög. På Tagels fastighet 
bedrivs ett aktivt skogs- och jordbruk och de är därför intresserade av nya 
intressanta skötselstrategier som kan gynna klimatet.  

Tagels fastighet ligger i Mistelås socken i Kronobergs län, på den sydligare 
delen av det Småländska höglandet på den s.k. urbergsslätten. Där är den 
belägen vid sjön Rymmen och den har en varierande utformning. 
Fastigheten består av 1600 ha mark, varav 1213 ha är produktiv skogsmark.  

I föreliggande examensarbete har det studerats hur kolbalansen påverkas på 
kort och lång sikt av olika skötselstrategier, men också om en ökade generell 
avsättning och avsättning för naturvårdsändamål ger en större klimatnytta än 
dagens skogsbruk. Andra viktiga frågor är hur användandet av skogsråvara 
påverkar den totala kolbalansen. I denna studie undersöktes även nyttan med 
vindkraft, idag utgör vindkraften nästan 10 TWh vilket är ca 7% av den 
totala elproduktionen i Sverige. Ett annat syfte med examensarbetet är att ta 
reda på hur en vindkraftsetablering påverkar skogsbruket och kolbalansen 
eftersom skog måste avverkas och tas ur bruk under perioden. Är det 
försvarbart att etablera fyra vindkraftverk på fastigheten? 

För att erhålla ett mer kunskapsbaserat beslutsunderlag har datorprogrammet 
Heureka (Skogligt analysprogram) och LCA-analyser (LivsCykelAnalys, 
där man ser produktens påverkan under sin livstid) använts. De olika 
scenarierna i Heurekaanalysen är Business-as-usual (BAU), Ökad generell 
avsättning för naturvårdsändamål med 20 procent samt ett alternativ med 
ökad satsning på produktion och förnyelsebara energikällor 
(Energialternativet). Hänsyn till substitution (förnyelsebar råvara ersätter 
energikrävande råvaror) har tagits i denna studie.  

Skillnaden, i det totala kolförrådet, mellan scenarierna är liten de första 40 
åren. Därefter uppstår en tydlig skillnad. Det scenario som lagrar mest kol i 
trädens biomassa är Ökad avsättning. Markkolet är i stort sett samma för alla 
scenarion. Vid användningar av skogsråvara för substitution har det 
ackumulerade resultatet ansetts vara mest relevant. Störst skillnad finns i 
GROT-uttaget där Energialternativet är absolut bäst. Det lagrade kolet i 
biomassa ovan jord och i rötter påverkas av alla skötselstrategierna. 
Energialternativet gav i denna studie en relativt låg substitutionseffekt, vilket 
berodde mycket på att merproduktion i Energialternativet blev massaved 
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som inte ger någon substitutionseffekt. BAU verkar vara ett gångbart 
alternativ även i fortsättningen, men att öka andelen GROT och låta en del 
av massaveden bli bioenergisortiment kan vara gynnsamt för kolbalansen. 
Det kan också vara positiv på kort sikt för kolbalansen att öka avsättningen. 
Vindkraftverken har liten påverkan på den totala kolbalansen och kan 
anläggas, då föreliggande plan av vindkraftverk endast ger en förlust med 
227 ton CO2 under en 20 års period. Dessa slutsatser kan dras då studien 
anses ha hög trovärdighet.  
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Abstract 

Since the 19th century the concentration of CO2 in the atmosphere has 
increased by 40 percent as an effect of the use of fossil energy sources. 
Increased concentration of CO2 will likely lead to increased temperature, 
changes in precipitation, rising sea level and increased frequency of extreme 
weather like storm events. A step to reduce emissions of CO2 and mitigate 
climate change, for the property of Tagel, can be to adopt new silvicultural 
strategies and analyse which is the most effective. As a result of that, three 
scenarios was produced, business-as-usual (BAU), increased set aside land 
and energy. An introduction of windpower at Tagels estate (property) and 
effects on carbon balance was also examined. By using the Heureka system 
and LCA-analysis in this study, it showed that the scenario of increased set 
aside land was the most efficient way to reduce carbon dioxide (CO2) 
emissions for the analysed period of 100 years. The effect of substitution 
(replacing for example fossil fuel or energy consuming building materials, 
with renewable raw material such as biomass) didn’t give the result that was 
predicted. It appears that the use of pulpwood is very important, if it goes to 
the pulp industry no substitution effect occurs, but if all pulp will be used for 
bioenergy purposes, the energy scenario will be the best in terms of overall 
carbon balance. The stored carbon in tree biomass over and in roots was 
affected by all scenarios. The soil carbon was almost the same for all 
scenarios. In the future the property of Tagel can still use the alternative 
BAU as an effective way to mitigate climate change but then explore the 
possibilities to use the pulp for bioenergy purposes instead and to set aside 
more land at the property. This study considered to have high credibility 
because the Heureka-analyses, LCA and the substitution model were carried 
out by experts in area of research.  

Keywords: Climate change, carbon emission reduction, forest production, 
biomass substitution, wood substitution, forest management, windpower, 
Heureka, LCA, Sweden, 
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Förord  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1800-talet har koncentrationen CO2 i atmosfären ökat med 
40 procent (IPCC 2013). Detta beror främst på nyttjande av fossila bränslen, 
tillverkning av cement, samt förändrad markanvändning (Naturvårdsverket 
2007). Från 1970-talet och framåt har ökningen eskalerat. 2011 uppmättes 
halterna i atmosfären till 391 ppm (parts per million) (IPCC 2013) och i år 
översteg halten 400 ppm (SMHI 2015). Så höga halter av CO2 har inte 
uppmätts i atmosfären de senaste 800000 åren (IPCC 2013). Detta har 
konstaterats genom analyser av borrkärnor från is (Naturvårdsverket 2007). 
Görs inget åt CO2 utsläppen kommer värdena år 2100 vara tre gånger så 
höga som före industrialismen.  

En konsekvens av kraftiga CO2 utsläpp är en ökning av den globala 
medeltemperaturen på 0,85 C under perioden 1880 och 2012. Andra 
konsekvenser är bland annat: 

 Stigande havsnivåer. 
 Minskad andel frostnätter. 
 Färre kalla vinterdygn. 
 Fler varma sommardygn.  
 Ökad storm- och orkanfrekvens. 

Andra troliga scenarion som kommer uppstå i framtiden är t.ex. fler 
värmeböljor, kraftiga regn och snöfattiga vintrar. Risken finns att 
uppvärmningen leder till minskat upptag av koldioxid från mark och hav. 
(IPCC 2013). Sett ur ett skogligt perspektiv ökar även riskerna för skador av 
svampar och insektsangrepp på träden vilket kan leda till kraftiga 
tillväxtförluster och död (Bendz-Hellgren & Stenlid 1997). Även om 
stormfrekvensen inte ökar, så leder det varma klimatet till minskad tjäle och 
blötare marker, vilket i sin tur ökar risken för stormfällningar av främst gran. 
Tänkvärt är att 90 procent av den skog som blåst ner de senaste 100 åren har 
stått i södra Sverige (Bergh & Blennow 2015).  

Det ambitiösa ”2-gradersmålet”, vilket innebär minskade utsläpp av 
växthusgaser, framtaget för att den globala medeltemperaturen inte ska öka 
med mer än 2 C bedömer många experter som osannolik. Det är däremot 
mycket sannolikt att det kommer att ske drastiska förändringar i det globala 
klimatsystemet under detta århundrade (IPCC 2013).   
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För att få bukt med utsläpp av växthusgaser har Europaparlamentet 
(20/20/20 målet) och Europarådets direktiv (2009/28EG), beslutat att år 
2020, ska 20 procent av energiförbrukningen i EU bestå av förnyelsebara 
källor. På nationell nivå finns beslut att denna andel ska vara 50 procent 
samma år (Ek. et al. 2013). Förra regeringen upprättade även en s.k. 
Klimatfärdplan 2050, med visionen att Sverige inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser detta årtal. Den poängterar även vikten av att 
främja kolsänkor, samt förhindra avskogning (Dir. 2014:53). Kolsänkorna 
kan bidra till både minskade kostnader och minskade utsläpp 
(Naturvårdsverket 2007).  

Ny teknik och en reducerad användning av fossila bränslen är en del av 
lösningen för att stoppa negativ utveckling och stabilisera utsläpp. Även 
med en snabb stabilisering av CO2 kan man räkna med en dubblering av 
utsläppen till år 2100. Utan någon åtgärd av utsläppen kommer nivån i 
stället att tredubblas (IPCC 2013). Det är därför av yttersta vikt att detta görs 
och det finns en rad olika lösningar för detta. Användningen av skogen är 
en, men det finns också många andra alternativ som t.ex. vindkraft, solkraft 
och vågkraft. Skogen bidrar till ett ökat koldioxidupptag och inbindning, 
dessa egenskaper är viktiga. För att gynna detta är det bra att främja 
återbeskogning, minska avskogning och anpassa skötseln. Förädlat 
plantmaterial leder till ökat upptag av koldioxid, men även till ökad volym 
av biomassa som kan ersätta fossila bränslen. Livscykelanalyser (LCA) har 
visat att en ökad skogstillväxt, samt ett förändrat användande av skogsråvara 
kan ge mycket positiva effekter på skogens klimatnytta/kolbalans (Poudel et 
al. 2011; Poudel et al. 2012; Lundmark et al. 2014). Vindkraften å sin sida är 
viktig då den har en gynnsam effekt på klimatet. Det är ett energialternativ 
som inte ger upphov till några växthusgaser. Det har varit en positiv 
utveckling mellan 2003 och 2013. Ökning har gått från 0,63 TWh till 9,8 
TWh, motsvarande 6,4 procent av den totala energiförbrukningen. 
Riksdagen vill att vindkraften ska främjas för att den 2020 ska ge 30 TWh 
(Ek et al. 2013). 

1.1.1 Skogen  

I marken är andelen kol dubbelt så hög som i atmosfären, i vegetationen är 
motsvarande tre gånger så hög. Tidigare försök har visat att det effektivaste 
sättet att använda skogen är genom att gödsla den och ta ut GROT som 
substituerar kol som energislag. Det är även mycket effektivt att ersätta t.ex. 
stålkonstruktioner med material i trä (Eriksson et al. 2007). 

Enligt International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) har 
skogen en mycket stor potential att mildra klimatförändringarna till en låg 
kostnad, då tillväxten i skogen innebär ett vetenskapligt klarlagt sätt att ta 
upp koldioxid från atmosfären. Den vetenskapliga utmaningen består i att 
förstå hur olika skötselsystem och användningen av skogsråvara kan göra 
störst klimatnytta (Canadell & Raupach, 2008). I ett land som Sverige, där 
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mer än 60 procent av Sveriges landareal utgörs av skogsmark har 
skogsbruket och valet av skötselstrategier en avgörande betydelse för 
klimatnyttan och Sveriges kolbalans (Poudel et al. 2012).  

För att förstå och beskriva skogens roll i klimatarbetet måste analysen 
vidgas till att omfatta skogsbruket som helhet. Hur skogsbruket påverkar 
mängden koldioxid som binds in och lagras i skogarna. Samt hur 
produktionen av bioenergi och andra skogliga produkter påverkar 
växthusgasutsläppen genom att ersätta fossila bränslen och energiintensiva 
produkter som betong och aluminium (Sathre & Conner 2010). Det räcker 
inte att titta på koldioxidbalansen efter enskilda åtgärder i enskilda 
skogsbestånd och dra en slutsats av de siffrorna (Poudel et al. 2012).  

Olika skötselalternativ har betydelse, även faktorer som molnighet, 
temperatur och utformningen på skogen. En riktigt varm dag blir t.ex. 
respirationen så hög att skogen i stället kan avge koldioxid. Störst 
kolfixering sker vid 15-20 C och sol. Utöver det finns det stor variation 
både under dygnet, årstiden m.m. Det är väldigt väderberoende. Ett kalt 
öppet hygge och ungskog avger koldioxid, men med ökad 
biomassaproduktion sluter sig beståndet och det kommer i stället att ta upp 
koldioxid (Bergh et al. 2000). 

Tidigare studier har visat, att även avsättning för skyddad skog leder till 
ökad kolinlagring. Effekten av denna avtar däremot med tiden på grund av 
att tillväxten avtar och att träd så småningom dör och förmultnar. Ett mer 
produktionsinriktat skogsbruk ökar inlagringen av koldioxid markant när 
virket används i t.ex. konstruktioner, där det ersätter energikrävande material 
som stål och betong, vilket ger en långsiktig substitutionseffekt. En tät och 
gammal skog innebär också en stor risk för bränder, stormar och 
insektsangrepp med stora koldioxidutsläpp som följd. Vid övervägande att 
lämna skogen för fri utveckling för klimatets skull bör hänsyn tas med i 
ekvationen att det förutsätter att det finns andra sätt att tillgodose samhällets 
behov av träråvara och energi. (Poudel et al. 2012, Gustavsson et al, 2015). 
Däremot finns det andra vinster med skyddad skog i form av hög biologisk 
mångfald, som även är viktigt att ta hänsyn till. Ur bevarandesynvinkel kan 
det därför vara ett alternativ att satsa på lövskog vilket gynnar både arter och 
kolbindning. Ett sett kan vara att kombinera ökade miljömål i kombination 
med intensivskogsbruk och tillvaratagande av skogsråvara. Ett sådant 
alternativ kan leda till ett nettoupptag på 15 miljoner ton 2050 i Sverige, 
jämfört med normal skötsel. 15 miljoner ton CO2 utgör ca en fjärdedel av de 
totala utsläppen i Sverige i dagsläget (Larsson et al. 2009). 

För att minska skador på skogen kan det vara positivt med färre gallringar 
och kortare omloppstider. Detta kan även vara positivt sett till andel kol som 
binds i skogen. En väldigt viktig faktor för framtidens skogsbruk är att 
underlätta omställning av skogsmark. Det är viktigt att arbeta för ett flexibelt 
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skogsbruk. Blandbestånd kommer troligen vara tåligare sett ur många olika 
perspektiv och är därför att föredra i framtiden (Bergh & Blennow, 2015). 

Med ett varmare klimat blir det svårare att ta sig fram i skogen för att 
avverka. Avsaknaden av tjäle ställer högre krav på skogsbilvägarna som 
även de bör vara klimatanpassade. Detta kan ses som en ökad kostnad och 
även ett ökat ingrepp i miljön (Bergh & Blennow, 2015). 

1.1.2 Vindkraften  

Vindkraften utgör idag en lika stor del av elproduktionen som biobränsle. 
Nationellt sett finns det ett stort stöd för vindkraftsetablering. Starkast stöd 
finns det till havs och sämst anses utbyggnad i fjällandskapet. Mycket 
handlar om hur landskapet och lokala värden kommer att påverkas. Exempel 
på detta är t.ex. ljudmiljö, visuella värden, naturvärden och ekonomi (Ek et 
al. 2013). Mycket beror på hur konkurrenskraftig vindkraften är sett mot 
andra energislag (Energimyndigheten, 2013). Men även på vilket sätt 
vindkraften introduceras i den sociala och lokala gemenskapen. Kooperativa 
eller kommunala vindkraftverk ses som mycket positivare jämfört med de i 
privat regi (Ek & Persson, 2014).  

Livslängden för ett vindkraftverk anges genomsnittligen till 20 år. I en 
livscykelanalys utförd av D’Souza et al. (2011) på uppdrag åt Vestas, 
fastslås att råvaruproduktion samt tillverkning ger den största påverkan. 
Allra störst påverkan har själva tornet som består av en kraftig 
stålkonstruktion.  

I slutet av 2013 fanns det 2640 stycken vindkraftverk i Sverige. 

Världen står inför enorma utmaningar med ökade utsläpp av växthusgaser. 
Det är mycket komplext och det finns inte bara en lösning på dessa problem. 
Tagels fastighet bedriver ett aktivt skogs- och jordbruk. Två olika bolag har 
projekterat tre-fyra vindkraftverk på fastighetens norra del, vilket skulle 
innebära och en viss inskränkning av skogsbruket och påverka skogens 
kolbalans på fastigheten. Ännu finns inget beslut om vindkraftverksplanerna 
ska verkställas. 

1.2 Syfte och mål 

I denna studie jämförs skogliga alternativ för kollagring med ett kombinerat 
Energialternativ med bl.a. vindkraft och dess vinster. Det är mycket viktigt 
att veta vilka alternativ som är mest CO2 effektiva för att göra ett 
genomtänkt val. Examensarbetet avser att analysera den totala kolbalansen 
för Tagels fastighet vid olika handlingsalternativ för skogen. Detta för att 
driva fram olika tänkbara scenarion för framtiden. Examensarbetet avser 
även att uppskatta hur skogens kolbalans påverkas vid etablering av fyra 
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vindkraftverk på Tagel fastighet. Resultatet kommer att utgöra underlag för 
beslutsprocessen angående vindkraftverken och skogens framtida skötsel.  

1.3 Frågeställning 

 Påverkas kolbalansen på kort och lång sikt av olika 
skötselstrategier? 

 Kommer en ökad andel generell hänsyn och avsättningar för 
naturvårdsändamål ge en större klimatnytta än dagens skogsbruk på 
Tagel? 

 Hur påverkar användande av skogsråvara den totala kolbalansen? 

 Är det efter användning av Heurekasystemet samt LCA-analyser 
försvarbart att anlägga de fyra vindkraftverken på fastigheten? Är 
det aktuellt med alternativa lösningar? 

1.4 Avgränsningar  

Då studien görs inom ett examensarbete på kandidatnivå 15 hp, så har vissa 
avgränsningar fått göras. En generell bedömning har gjorts över fastigheten 
med hjälp av skogsbruksplanen. Områden för avsättning görs med en ökad 
generell avsättning på hela området i stället för beståndsvis för att förenkla 
och tidsoptimera studien. De olika körningarna och analyserna kommer att 
avgränsas geografiskt till Tagels fastighet i Alvesta. Detta pga. att den ägs av 
en stiftelse som har som åtagande att bedriva forskning samt rationellt 
skogsbruk på fastigheten och där möjligheten fanns att göra denna studie. 
Ingen hänsyn har tagits till ekonomiska faktorer, men alternativen är 
utformade på ett sådant sätt att de ska vara inom rimliga gränser för ett ev. 
genomförande. Ingen hänsyn tas till tidigare åtgärder utan det är från idag 
och framåt som studien berör. Vid uträkningar kring vindkraften har ingen 
hänsyn tagits till kraftledningars påverkan på skogen, då det är svårberäknat 
och inte är klart var de i så fall skulle dras. Detta har därför lämnats utanför 
denna studie. 
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2. Material och metod 

2.1 Tagel 

Tagel ligger i Mistelås socken i Kronobergs län, på den sydligare delen av 
det småländska höglandet, den s.k. urbergsslätten (Fredén 2009, Eniro 
2015). Den totala arealen är 1 600 ha varav 1 213 ha består av produktiv 
skogsmark (Skogsbruksplan 2009). Fastigheten sträcker ut sig på båda sidor 
av sjön Rymmen och har en varierande utformning, med inslag av ädellöv, 
främst runt sjön. Den varierande utformningen beror troligtvis på de grusiga 
och sandiga sediment som skapats av Fornrymmen, då denna typ av 
sediment inte är vanliga över höga kustlinjen (Kardell 2009; Wikman 1998, 
2000) Det är svårt att skilja mellan sorterat åsmaterial och morän i fält. 
Tagel ligger på drumliner i nord – sydlig riktning, främst runt herrgården. 
Förekomst av högmossar finns också på fastigheten, dessa är skogbeklädda 
(Kardell 2009). De artrikaste områdena utgörs numera av ett naturreservat, 
övrig skog är främst produktionsskog som sköts rationellt (Lundén 2015). 

 Figur 1. Tagels herrgård, där 1:an är herrgården (Eniro 2015). 

Humiditeten på fastigheten är förhållandevis hög, humiditetstalet 
(nederbörd-avdunstning) är 325 mm. Själva nederbörden utgör 700 mm per 
år i genomsnitt (Kardell 2009). Topografiskt präglas egendomen av en nord- 
sydlig förkastningslinje som löper med fastigheten och utgörs av sjön 
Rymmen (175 m öh). Från sjön stegrar sig landytan successivt, den största 



 

7 
Anna-Ida Bylund 

 

stigningen finns på östra sidan. Där landet höjer sig 65 m på ca 2 km. 
Fastighetens högsta punkt finns vid torpet Röslida vilken mäter 242 m öh. 
Fastigheten ligger i ett gränsområde mellan de västsvenska gnejserna och de 
i öster stående Smålands- och Filipstadsgraniterna (Wikman 1998, 2000). 
Andelen grönsten är obetydlig. Fastigheten är belägen på Sydsveriges 
moränområde och sandig-moig sådan. På västra sidan finns ett bördigare 
stråk som beror på amfibolitförekomst (Fredén 2009). Den vanligaste 
jordmånen är järnpodsol med en modest blekjordsbildning. På platserna runt 
gamla torpställen förekommer brunjord (Rydström 1971, Möller 1987, 
Troedsson & Wiberg 1986). Marker med stor förekomst av större block 
förekommer runt Rymmen, där isavsmältningen spolat bort 
finjordsmaterialet. I några fall berör dessa en del försöksparceller. Sett till 
riksgenomsnittet för Sverige så har Tagel en god avkastning på skogsmarken 
och en relativt bra bonitet. Även på Tagel är den begränsande faktorn för 
tillväxt bristen på kväve (Kardell 2009).  

Fastigheten har en lång historia och drivs i dag av en stiftelse vid namn 
Rappe-von-Schmiterlöwska stiftelsen. Stiftelsen kom till vid Adelheid von 
Schmiterlöws bortgång 1959 då hon inte hade några arvingar. Hennes 
önskan var att det på gården skulle bedrivas forskning inom jord- och 
skogsbruk. Binäringar inom detta kunde accepteras däremot inte 
undervisnings- eller kursverksamhet. Skogen skulle även skötas enligt 
aktuell skogsbruksplan och hela den årliga tillväxten får inte tas ut (Kardell 
2009). 

Trädslagsfördelningen av barr består i dag av 38 procent tall och 40 procent 
gran. Andelen totalt löv är 21 procent. Förutsättningarna för skogsbruk är 
goda och boniteten överstiger riksgenomsnittet. Den anges till 7,6 m3sk per 
år och hektar. Genomsnittlig volym per ha är 140 m3sk och den beräknade 
tillväxten per ha är 5,1 m3sk per år. 84 procent av marken har målklass PG 
(produktion med generell hänsyn), där ligger den största andelen av 
tillväxten idag. PF (produktion med förstärkt hänsyn) utgör idag 3 procent 
medan andelen avsatt mark totalt utgör 13 procent. Störst volym 81 procent 
återfinns i PG men det finns även en förhållandevis stor andel i NS-
bestånden (Naturvård skötsel) (Skogsbruksplan 2009).  

Tagel drabbades relativt hårt framförallt av Gudrun men också av Pär. När 
det gäller gran och tall kan man se att åldersfördelningen är utspridd över 
åldrarna. Den största delen av ädellövet på fastigheten är mycket gammal. 
36 procent av boken och 27 procent av eken är över 120 år. När det gäller 
övrigt löv och al ligger istället mesta delen av volymen under 90 år vilket 
även är naturligt för den typen av trädslag. Totalt ligger mest volym i 
åldersklassen 71 – 80 år. Störst areal upptar de unga bestånden mellan 1 – 10 
år (Skogsbruksplan 2009)  
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Det finns inga problem med drivning på fastigheten, däremot förekommer 
försumpningar pga. topografi, markförhållanden och avrinningen för dessa 
partier.  

2.2 Metod 

För att erhålla ett mer kunskapsbaserat beslutsunderlag vid analys av 
skogens kolbalans har Heurekasystemet (Skogligt analysprogram) 
(Wikström et al, 2011) och LCA-analyser (LivsCykelAnalys, där man ser 
produktens påverkan under dess livstid) där olika scenarion simulerats, 
använts för denna studie (bilaga 1). Support för examensarbetet har funnits 
vid användning av båda dessa modeller från handledare Johan Bergh, Peder 
Wikströms skogsanalys AB samt Roger Sathre professor. Omfattande 
litteraturstudier inom ämnet har gjorts. Beslutsunderlaget vid simuleringarna 
har analyserats och utgör kvalitativa data.  

2.2.1 Ingående data i Heureka 

Planen för att analysera kolbalansen för Tagels fastighet har utgjorts av 
följande handlingsalternativ nedan: 

1) Fastigheten ”lades in” i Heurekasystemet för att analyser för hela fastigheten 
avseende virkesproduktion, avverkning och kolinlagring skulle kunna göras.  

2) Analys av de olika handlingsalternativen/scenarierna för fastigheten har 
utförts där parameterisering och ”körning” av Heurekas PlanWise 
(datorprogram för att göra konsekvensanalyser och upprätta åtgärdsplaner 
inom skogsbruk) gjorts.  

3) Utdata från Heureka och LCA använts för vidare analys av den totala 
kolbalansen.  

Nedan är de olika scenariona som utgjorde utgångsläget för 
Heurekaanalysen.  

1) Business-As-Usual (BAU) dvs. skötsel som den är idag.  

2) Ökad generell avsättning med 20 procent. I övrigt samma som BAU. 

3) Ökad satsning på produktion och förnyelsebara energikällor (bioenergi, 
gödsling, ökad tillväxt). 

Med dessa alternativ som utgångspunkt togs tillväxtscenarierna fram med 
hjälp av Heureka PlanWise 2.1 Detta utfördes av Peder Wikström 
Skogsanalys AB.  
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Indata utgjordes av följande beståndsregister: 

Lista över alla skogsbestånd, översiktlig beskrivning för varje bestånds 
virkesförråd, medelålder, areal, medeldiameter, trädslagsfördelning, 
ståndortsindex, målklassnings enligt Skogsstyrelsens målklassningssystem, 
medelhöjd.  

I de fall det saknades en eller flera uppgifter tilldelades dessa av Wikström 
(2015). En sammanställning av det ingående tillståndet efter import i 
PlanWise framgår av tabell 1 och ingående åldersklassfördelning redovisas i 
bilaga 1. Det samma gäller för skogsdomäner och kontrollkategorier. 
Scenariona utgörs av 1 (BAU), 2 (Ökad avsättning) och 3 
(Energialternativet) (tabell 2). 

Tabell 1. Ingående tillstånd för skogsfastigheten enligt PlanWise 
beräkningsmodeller. Volymer är beräknade med de volymfunktioner som 
används i Heureka. 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2. Skogsdomäner och kontrollkategorier.  
 

Skogsdomän 
Används i 
scenario 

Andel generell 
hänsyn (av 

varje bestånds 
areal) 

Areal 

Reservat Alla 100 % 47.7 

NO-bestånd Alla 100 % 51.9 

NS-bestånd Alla 5 % 59.0 

Hybridlärk som alternativ på bättre 
tallmarker (T26 och bättre) 

3 5 % 102.9 

Hybridlärk som alternativ på sämre 
granmarker (G26 och sämre) 

3 5 % 119.7 

Grandominerade bestånd med 
intensivodling som alternativ 

3 5 % 222.3 

Övriga tallmarker 3 5 % 194.8 

Övriga tillväxthöjdande åtgärder 3 5 % 415.0 

Alla marker utom reservat. NO och 
NS 

1 5 % 1054.7 

Alla marker utom reservat. NO och 
NS. ökad avsättning 

2 20 % 1054.7 

Antal bestånd 445
Areal produktiv skogsmark (ha) 1213,3 
Areal naturreservat (ha) 47,7
Areal NO-bestånd (ha) 51,9
Areal NS-bestånd (ha) 59,0
Areal PG- och PF-bestånd (ha) 1054,7
Medelålder (år) 47
Medelvolym (m3sk/ha) 128,4
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2.2.2 Plan Wise 2.1 

Wikström (2015) delade först in skogen i olika delar, s.k. skogsdomäner. 
Detta gjordes för att tilldela olika skötseldirektiv till olika skogstyper. Där 
kan olika bestånd som t.ex. NO-bestånd anges orörda. Till skogsdomänerna 
kopplades sedan kontrollkategorier som är en slags tabell med en mängd 
olika inställningar för hur beräkningen görs. Efter skapandet utförde 
PlanWise sina beräkningar för de olika scenariona och för varje bestånd. I 
detta fall sträcker sig dessa perioder 100 år fram i tiden och innehåller 
åtgärder, utfall och tillstånd för varje bestånd under varje tidsperiod. 
Slutligen användes optimering för att välja ut ett specifikt skötselprogram 
för varje bestånd.  

Efter detta sammanställde PlanWise resultatet för analysområdet. I PlanWise 
finns det mer än 500 olika resultatvariabler som kan beräknas, förutom 
variabler som handlar om virkesproduktion och sortiment kan utveckling av 
kolförrådet i marken och reaktionsindex redovisas.  

Optimeringsmodellen formulerades med restriktioner som var och en kunde 
aktiveras beroende på det valda scenariot. Optimeringsprogrammet stödjer 
linjär programmering. Hänsyn har tagit till ekonomiskt nuvärde med en reell 
kalkylränta på 2,5 %. Restriktioner har formulerats så att avvikelser har 
tillåtits om det inte varit möjligt att uppnå exakta krav (Bilaga 1). 

2.2.3 Uträkning av vindkraftens påverkan på areal och virkesförråd. 

För att räkna ut den skogsmarksareal som tas ur bruk för att bygga ut 
vindkraften på Tagels fastighet har uppgifter från det bolag som har 
projekterat för fyra vindkraftverk på Tagels fastighet använts (Lundén 2015 
pers. komm). Enligt uppgifter krävs det att ny väg tas upp (900 m) med en 
vägbredd på 7 m, samt att befintliga vägar breddas (2600 m) med två meter 
för att möjliggöra transport av vindkraftverken till själva platsen där de ska 
sättas upp. Detta blir således 900 m x 7 m + 2600 m x 2 m. Ökningen av det 
totala vägnätet kommer utgöra 1,15 ha där skogen måste avverkas och att 
skogsbruket inte kan bedrivas under en 20-års period. Övriga befintliga 
vägars areal har inte räknats med (Lundén 2015 pers. komm.), då de inte 
skiljer sig mellan de olika skötselalternativen. I övrigt räknas varje 
vindkraftverk behöva en yta på 1500 m2, vilket med fyra vindkraftverk utgör 
en areal på 0,6 ha. Den totala arealen blir därför 1,75 ha som inte kan 
användas till skogsbruk under 20 års tid (Vindren 2010). Mängden virke 
som ska avverkas räknas därför ut genom det totala virkesförrådet/totala 
arealen = virkesförråd per ha som multipliceras sedan med 1,75 ha för att få 
ut den totala mängden virke. Hänsyn måste tas till att totala årliga tillväxten 
minskar på fastigheten, där vi tar den medeltillväxten per hektar och 
multiplicerar med 1,75 ha. Detta görs för hela 20-årsperioden.  
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2.2.4 Substitutionsuträkningar 

Hänsyn har även tagits till substitution, vilket Roger Sathre har utfört.  
Substitutionsmodellen tar hänsyn till hur användningen av olika material 
påverkar utsläppen av koldioxid. Den tar hänsyn till hur trä eller biomassa 
ersätter mer energikrävande material som t.ex. kol och olja och hur mycket 
utsläpp av koldioxid som kan undvikas som en följd av detta. Vid 
användning av substitutionsmodellen beräknas alla utsläpp av koldioxid som 
sker vid tillverkning av produkterna, transporter, byggnation och 
kvittbildning. Detta gäller för hela kretsloppet av produkten.  

Substitutionsmodellen antar att 40 procent av stamveden blir massaved och 
att 60 procent avsätts som sågtimmer, vilket anger ett medel för 
omloppstiden. För vidare analys antar man tre alternativ: 

i) 100 procent av sågtimret används till träkonstruktionsmaterial och ersätter 
betong i konstruktioner.  

ii) Man kan själv bestämma hur stor del av ”massaveden” som ska bli massa 
och bioenergi.  

iii) GROT (75% av grenar och 25% barr) vid slutavverkning blir bioenergi, där 
GROT-mängden är proportionell till mängden stamvolym. (Berg & 
Lindholm 2005, Sathre et al. 2010)  

I Sverige använder vi till största delen olja som fossilt bränsle, vilket därför 
har använts i substitutionsmodellen. Emissioner från död ved har inte tagits 
med, där emissionerna ökar med ökat virkesförråd då det i dagsläget inte 
finns några tillförlitliga modeller för detta. Ytterligare ett alternativ 
utarbetades för Energiscenariot, där all massaved istället går till biobränsle 
för substitution av olja.  

Vid omvandling från ton/ts till CO2 har x multiplicerats med 1,8. Vid 
omvandling av kol till CO2 har x multiplicerats med 3,6 (44/12).  
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3. Resultat 

3.1 Kolbindning 

Skillnaden i kolförråd mellan de olika skötselalternativen är liten fram till 
till 40 års ålder när det gäller det totala kolförrådet, både som biomassa och i 
mark, samt det lagrade markkolet. därefter uppstår en tydlig skillnad (figur 
2). Den totala biomassan (ton/ts) ovan jord och i rötter är högst med 
alternativet för Ökad naturvårdavsättning (figur 2) Markkolet är opåverkat 
av skötselalternativen.  

 

Figur 2. Totalt kolförråd i träd och död ved, samt markkol (ton/ts) för tre olika 
skötselscenarier (1) BAU (Business-As-Usual), (2) Ökad avsättning och (3) Energi  

 
I Energialternativet är ökningen av biomassa och kolförråd lägre än för de 
andra alternativen med ökad ålder (figur 2). Mängden markkol är i stort sett 
helt opåverkad av de olika scenarierna medan de stora skillnaderna mellan 
scenariernas påverkan av det totala kolförrådet beror på ett ökat uttag av 
biomassa för Energialternativet och ett lågt uttag för den Ökade avsättningen 
(figur 3).  

3.2 Potentiell skogsråvara för substitution 

Vid användningen av skogsråvara för substitution är det ackumulerade 
biomassauttaget (avverkningen), dvs. det totala uttaget under den aktuella 
tiden mest relevant. I det ackumulerade resultatet för GROT-uttag är BAU 
och Ökad avsättning likvärdiga. Resultatet för Energialternativet är betydligt 
högre och börjar skilja ut sig tidigt (efter 15 år, se figur 4) jämfört med de 
två andra scenarierna. När det gäller det ackumulerade resultatet för 
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timmeruttag är BAU och Energi likvärdiga. Där ligger Ökad avsättning 
något under, men det planar ändå inte ut, utan ökar tillsammans med de 
andra (figur 5). För massavedsuttaget följer de olika scenariona varandra 
fram till ca 35 år då den ökade avsättningen börjar plana ut. Skillnaden för 
BAU och Energi börjar först märkas vid 55 år, där Energialternativet ökar 
mest de sista 25 åren och får ett större massavedsuttag än de två andra 
scenariona. Detta beror sannolikt på att det tar tid för de produktionshöjande 
åtgärderna i Energialternativet att slå igenom (figur 6).  

Figur 3.Ackumulerat biomassauttag inkl. virke (ton/ts). 

 
Figur 4. Ackumuerat GROT-uttag (ton/ts).  
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Figur 5. Ackumulerat timmeruttag (ton/ts).  
 

 
Figur 6. Ackumulerat massavedsuttag (ton/ts).  
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 Figur 7. Ackumulerade CO2 utsläpp (antal ton CO2.) 

De ackumulerade resultatet visar att BAU är det alternativ som ger lägst 
totalt netto vid hopslagning av substitution och emissioner (CO2), sett över 
en 100-års period (figur 7). Energialternativet är i stort sett likvärdigt med 
BAU. Ett alternativ som innefattar att massaveden i Energialternativet blir 
bioenergi istället, ger störst substitutionseffekt (Energi+massaved). 

Figur 8. Den totala kolbalansen (CO2). 
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Det alternativ som slutligen visar sig vara bäst ur kolbindningssynpunkt, när 
den ökade kolinlagringen i skogen läggs ihop med substitutionen, är Ökad 
avsättning, efter detta kommer BAU och sist Energialternativet (figur 8). 
Effekter av ökad kolinlagring var större än effekterna av substitutionen i 
denna studie.  

3.3 Vindkraftverken 

Ökningen av det totala vägnätet kommer utgöra 1,15 ha där skogsbruket inte 
kan bedrivas. Befintliga vägars areal har inte räknats med (Lundén 2015 pers 
komm). I övrigt räknas varje vindkraftverk behöva en yta på 1500 m2 vilket 
med fyra vindkraftverk då utgör en areal på 0,6 ha. Total arealen blir därför 
1,75 ha som inte kan användas till skogsbruk under 20 års tid (Vindren 
2010). Det står 140 m3sk skog per hektar på Tagels fastighet, vilket blir 
totalt 243 m3sk på de 1,75 ha produktiv skogsmark som tas ur bruk. Den 
avverkade volymen på 243 m3sk, motsvarande 121 ton/ts eller 218 ton CO2 
vilket också kan användas för substitution. Vid samma användning av 
skogsråvaran som i energialternativet motsvarar detta 140 ton CO2. Den 
totala effekten blir då 218-140=68 ton CO2. 

Tabell 3. Total areal för vindkraftsutbyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxtförlusten av skogsråvara under 20 års tid är 177 m3sk. 20 år x 1,75 
ha x 5.06 m3sk/ha/år = 177 m3sk (Skogsbruksplan 2009), vilket motsvarar i 
termer av CO2 159 ton. En marginell förlust i kolbalans skulle orsakas med 
ca 227 ton CO2 (159 + 68 = 227). Ett Vindkraftverk i den storlek som har 
projekterats för Tagel ger drygt 5 GWh per år (Vindren 2010, Vestas), vilket 
innebär att en etablering av fyra vindkraftverk ger 20 GWh per år. 

 
 

Åtgärd Meter Total yta Enhet 
Nybyggnad  900 6300 m 
Breddning 2600 5200 m 
Total yta   11500 m2 
        
Yta per 
vindkraftverk   1500 m2 
Total yta 4 
vindkraftverk   6000 m2 
        
Total 
upptagen yta   17500 m2  
Upptagen yta 
i ha   1,75 ha 
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4. Diskussion 

Kolet som lagras i biomassa ovan och i mark påverkas av de olika 
skötselstrategierna. Scenariot Ökad avsättning är det alternativ som visat sig 
ge bäst resultat när ingen hänsyn tagits till substitution. Det visar tydligt att 
en ökad avsättning ger stor effekt på kolinlagringen under den studerade 
tidsrymden på Tagels fastighet. Resultatet är väntat då minskat 
biomassauttag leder till en ökad kolinlagring. På kort sikt är effekterna 
väldigt små, skillnaderna mellan scenariona ökar med ökad ålder. Det som 
är annorlunda i denna studie jämfört med andra (Poudel et al. 2012 m.m.) är 
att kolinlagringen i Ökad avsättning inte trappas av med ökad ålder utan i 
stället ökar. Sannolikt är det en överskattning av kolförrådet och andelen död 
ved i äldre bestånd. Eventuellt kan åldersstrukturen med en lägre andel äldre 
bestånd på Tagels fastighet ha orsakat detta. Död ved finns med som 
kollager men är sannolikt överskattat i Ökad avsättning pga. av att 
de avgångsfunktioner som finns i Heureka-modellen är baserade på data 
inom vissa gränser, när det gäller stående biomassa. När man hamnar 
utanför dessa gränser så är inte funktionerna tillförlitliga. När det gäller 
emissioner från död ved, som är betydande enligt Gustavsson et al (2015), 
har detta inte kunnat uppskattas. Detta beror på att det är så pass nytt att det 
inte finns tillförlitliga modeller ännu. Emissionerna är sannolikt särskilt 
höga i Ökad avsättning där emissionerna ökar med ökat virkesförråd 
(Gustavsson et al, 2015). 

Substitutionseffekten visade sig vara lägre för Energiscenariot än vad som 
kunde förväntats. Detta beror till stor del på att bioenergi från de olika 
scenarierna ersatte olja som har lägre substitutionseffekt jämfört med kol 
(Sathre & O’Conner, 2010). Dessutom blev mycket av den ökade tillväxten i 
Energiscenariot massaved som inte har någon substitutionseffekt vid 
användande till pappersmassa.  

Ytterligare ett alternativ utarbetades för Energiscenariot, där all massaved 
istället gick till biobränsle för substitution av olja (Figur 7). Det visade hur 
viktigt användandet av skogsråvara kan vara för substitutionseffekten. 
Skulle massaveden för de olika scenarierna användas till bioenergi istället 
hade Energialternativet gett den bästa totala kolbalansen. Samtidigt har 
ingen hänsyn tagits till Tagels ekonomiska faktorer och inte heller till 
samhällsekonomiska sådana, utan i denna studie har det enbart undersökts 
hur kolbalansen påverkas.  

Den marginella skillnaden mellan scenariona innebär att en fortsatt skötsel 
som i dagsläget (BAU), troligen tillgodoser flera olika behov så som 
kolinlagring, råvara för substitution och en rimlig generell avsättning. Då det 
även finns ekonomiska faktorer som styr skötseln på Tagels fastighet kan det 
vara ett rimligt och godtagbart alternativ. Det som kan vara värt att titta på är 
hur massaveden används i framtiden. Vid en möjlig efterfrågan på 
biobränsle och en ev. minskad efterfrågan på pappersmassa kanske 
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prisbilden kan bli en annan. Det möjliggör användande av denna för att 
substituera fossil energi, vilket leder till en minskning av CO2 utsläpp. 
Samtidigt är klimatförändringarna ett stort reellt hot som måste bemötas från 
alla håll och där inte enbart ekonomiska faktorer får styra riktningen. Finns 
det möjlighet att avsätta mer skog, skulle det kunna påverka kolbalansen 
positivt och minska CO2 utsläppen under en 100-års period, med den 
åldersklasstruktur som fastigheten har idag. Detta är en rimlig slutsats som 
framgått genom att analysera resultatet i föreliggande studie.  

Då tillväxtförlusterna under 20 år är mindre än vad som avverkas vid 
etableringen av vindkraften kan det vara försvarbart att anlägga 
vindkraftverken på fastigheten. Effekterna mätt i ton CO2 visade sig även 
vara marginella. Att titta på utsläpp vid etablering skulle också göras för att 
på så sätt göra en grundligare analys, något som det inte funnits utrymme till 
i denna studie. Vindkraftverken skulle kunna vara ett bra alternativ på Tagel.  

4.1 Reliabilitet 

Energiscenariot visade sig ge minst besparing av CO2, vad det beror på är 
svårt att säga, men det kan vara faktorer som fastighetens storlek, men 
kanske även dess utformning och trädslagsfördelning.  

En annan felkälla kan vara Heureka, det finns en möjlighet att programmet 
överskattar tillväxten, kolinlagringen och mängden död ved i främst i 
scenariot Ökad avsättning. Att satsa på tillväxthöjande åtgärder tar tid innan 
de ger effekt och möjligheter till ökad avverkning.  

Massavedsanvändningen spelar stor roll. Det är möjligt att Energialternativet 
vid en annan utformning hade gett ett annat resultat. Att i stället för att 
substituera olja, som i denna studie, överväga att substituera kol kan ge 
effekt. Även om det inte är något som används i stor utsträckning i Sverige 
kan det vara försvarbart att titta på export till länder med hög kolanvändning 
och dess olika effekter.  

Tillgängliga data från Tagels fastighet har använts för att parameterisera 
Heureka-modellen. Möjligtvis skulle ännu mer precisa data kunna ha 
använts från t.ex. ”laserskanningen” av fastigheten. Det går inte heller att 
utesluta att skogsbruksplanens utformning haft en viss betydelse då denna 
inte uppdaterats helt sedan vissa åtgärder utförts. Sådan data har däremot 
letats fram, men det finns alltid en risk att detta inte stämmer. 

4.2 Validitet 

Trovärdigheten för studien anses vara hög, eftersom beräkningar har utförts 
med hjälp av vetenskaplig grundade modeller (Heureka och LCA) av 
ledande experter inom området. Trots att det varit många personer 
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inblandade i denna studie, vilket kan ha lett till att det skett ett visst bortfall 
av data mellan de inblandade, så har de flesta problem lösts bra och 
konstruktivt. Studien har samordnats på det sätt som varit bäst under de 
förutsättningar som funnits och de data som har varit aktuella att titta på, har 
tagits med. Att tiden kanske varit något knapp är en av de förutsättningar 
som funnits, vilket har medfört att det inte funnits utrymme att titta på olika 
varianter av de olika scenarierna och intressanta faktorer för att få en så 
heltäckande bild som möjligt. Troligen finns det ändå inga större problem 
för någon annan att utföra en likvärdig studie, då allt noga har följts upp och 
dokumenterats väl.  

4.3 Generalisering 

Flera av de liknande studier som utförts berör större arealer. En sådan faktor 
kan innebära att denna studie inte är representativ för andra platser eller 
sammanhang, utan att den har en mer lokal förankring. Däremot kan den 
ändå vara väldigt betydelsefull för framtiden på Tagel och liknande 
områden. Resultatet är också mycket intressant av anledningen att det inte 
ledde fram till ett förväntat resultat. Om det även i framtiden, i studier som 
på samma sätt berör liknande alternativ, jämförbara med denna, att ökad 
avsättning även där ger minst utsläpp av CO2 kan det leda till en diskussion 
kring ökad avverkning och på vilket sätt som skogsråvaran används. 
Självklart ska ett rationellt skogsbruk fortfarande bedrivas, men det väcker 
en del tankar kring olika typer av skogsskötsel och en diskussion kring olika 
energislag, samt hur vi använder våra råvaror på ett energieffektivt sätt. 
Intensivskogsbruket innebär också en viss problematik med t.ex. 
kväveläckage och liknande, vilket kan vara negativt för t.ex. biologisk 
mångfald. Kan det vara så att intensiva skogsbruksmetoder inte är en del av 
lösningen på CO2 utsläppen genom sina negativa sidor? Kan dessa undvikas 
genom att sköta skogen på produktiva områden och avsätta känsligare 
partier och ändå får en stor vinst både gällande CO2 utsläpp och av 
bevarande av en hög biologisk mångfald? Sådana frågor gör det därför 
mycket intressant att följa upp med fler likande studier.  

4.4 Fortsatta och alternativa studier. 

Det hade varit intressant att fortsätta denna studie, främst för att se om 
scenariot för Ökad avsättning fortsätter lagra kol även efter 100-årsperioden, 
då det kan ta tid för scenariona att nå en jämvikt. Samtidigt kan det vara 
aktuellt att mäta alla bestånd, antingen genom en ny skogsbruksplan eller att 
den som genomför studien utför dessa. De insamlade data som samlats in 
skulle sedan kunna jämföras med skogsbruksplanens data. Det är även av 
intresse att utföra samma studie på flera fastigheter av samma storlek och av 
olika typer av utformning för att se om resultatet blir det samma. 
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Det finns också en anledning att titta på hur emissionerna från förmultning 
påverkar då det finns indikationer på att det skulle ha betydelse som inte 
framkommit i detta fall och som i så fall kan påverka främst scenariot Ökad 
avsättning. 

4.5 Slutsatser 

 Kolbalansen påverkas väldigt lite på kort sikt men skillnaderna ökar 
med ökad ålder mellan scenariona.  

 Det bästa alternativet är Ökad avsättning och ger därför en större 
klimatnytta.  

 Ur kolbindningssynpunkt tillsammans med substitutionseffekten kan 
BAU fortsätta att användas, men samtidigt finns det stora 
möjligheter att fundera kring massavedsanvändningen i framtiden då 
den har visat sig ge stor effekt på klimatnyttan. Att även reflektera 
kring ett övervägande att avsätta mer skog enligt Ökad avsättning 
kan vara bra.  

 Vindkraften kan anläggas då påverkan på den totala kolbalansen är 
så pass liten och det även rör sig om en så pass kort tidsrymd, 
samtidigt som det ger en ökning av elproduktionen på ca 20 GWh 
per år.  

 Det finns alltid många olika lösningar, i detta fall anses de 
ovanstående vara bra. 
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6. Bilagor  

Bilaga 1.  

Beskrivning av Heurekaanalyser i Tagelprojektet 

Beskrivning	av	Heurekaanalyser	i	Tagel‐
projektet	

Tillväxtscenarierna togs fram med hjälp av datorprogrammet Heureka PlanWise 
version 2.1 (www.slu.se/heureka). En konsult anlitades för detta arbete (?). Som 
indata för analyserna användes ett beståndsregister för skogsfastigheten. 
Beståndsregistret bestod av en lista över alla skogsbestånd, med en översiktlig 
beskrivning för varje bestånd av virkesförråd, medelålder, areal, medeldiameter, 
trädslagsfördelning, ståndortsindex, målklassning enligt Skogsstyrelsens 
målklassningssystem, och medelhöjd. För en stor del av bestånden saknades en 
eller flera uppgifter och dessa tilldelades med hjälp funktioner av konsulten (?). 
En sammanställning av det ingående tillståndet efter import till PlanWise 
framgår av tabell 1 och ingående åldersklassfördelning redovisas i figur 2.  
Tabell 1. Ingående tillstånd för skogsfastigheten enligt PlanWise 
beräkningsmodeller. Volymer är beräknade med de volymfunktioner som 
används i Heureka. 
Antal bestånd 445
Areal produktiv skogsmark (ha) 1213,3 
Areal frivilligt reservat (ha) 47,7
Areal NO-bestånd (ha) 51,9
Areal NS-bestånd (ha) 59,0
Areal PG- och PF-bestånd (ha) 1054,7
Medelålder (år) 47
Medelvolym (m3sk/ha) 128,4
 

 
Figur 2. Ingående åldersklassfördelning 
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PlanWise fungerar så att användaren först delar in skogen i så kallade 
skogsdomäner. Detta gör man för att kunna tilldela olika skötseldirektiv till olika 
skogstyper. Till exempel för bestånd inom reservat eller som är NO-bestånd kan 
man ange att de ska lämnas orörda. Till skogsdomänerna kopplar man därefter en 
eller flera så kallades kontrollkategorier. En kontrollkategori är en slags tabell 
som innehåller en mängd inställningar för hur beräkningar ska göras. Efter 
skapandet av skogsdomäner och kontrollkategorier låter man PlanWise beräkna 
ett antal alternativ skötselprogram för varje bestånd. Varje skötselprogram 
sträcker sig i detta fall 100 år framåt i tiden, och innehåller åtgärder, utfall och 
tillstånd för varje bestånd i varje tidsperiod. Slutligen används optimering för att 
välja ut ett skötselprogram för varje bestånd, så att de mål och krav som 
användare har angett uppfylls.  
Efter optimeringen kan PlanWise sammanställa resultat för det analyserade 
området, t ex total avverkningsvolym i varje tidsperiod. Det finns mer än 500 
olika resultatvariabler som kan beräknas, förutom variabler som handlar om 
virkesproduktion och sortiment kan t ex utvecklingen av kolförrådet i marken 
och rekreationsindex redovisas. 
 
Scenarier  

A. BAU 

B. Ökad avsättning 

C. Energi 

Skogsdomänerna och kontrollkategorier skapades utifrån de scenarier som skulle 
analyseras (tabell 3 och tabell 4). 
I tabell 3. Skogsdomäner och kontrollkategorier.  

Skogsdomän  Används i scenario
Andel generell hänsyn 
(av varje bestånds 

areal) 
Areal 

Reservat  Alla 100 %  47.7

NO‐bestånd  Alla 100 %  51.9

NS‐bestånd  Alla 5 %  59.0

Hybridlärk som alternativ på bättre 
tallmarker (T26 och bättre) 

B 5 %  102.9

Hybridlärk som alternativ  på sämre 
granmarker (G26 och sämre) 

B 5 %  119.7

Grandominerade bestånd med 
intensivodling som alternativ 

B 5 %  222.3

Övriga tallmarker  B 5 %  194.8

Övriga tillväxthöjdande åtgärder  B 5 %  415.0

Alla marker utom reservat. NO och NS  A 5 %  1054.7

Alla marker utom reservat. NO och NS. 
ökad avsättning 

C 20 %  1054.7
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Tabell 4. Kontrollkategorier (skötselspecifikationer för varje skogsdomän). 
”GROT-uttag” avser uttag av avverkningsrester efter slutavverkning. 

Skogsdomän 
Kontrollkategori 
innevarande skog 

Kontrollkategori i 
nästkommande 
skogsgenerationer 

NO-bestånd och reservat Fri utveckling 
NS-bestånd Plockhuggning/blädning 

Hybridlärk som alternativ 
på bättre tallmarker  

Tillväxthöjande åtgärder 
med eller utan gödsling och 
med eller utan GROT-uttag 

Tillväxthöjande åtgärder med eller 
utan gödsling och med eller utan 
GROT-uttag, 
alternativt plantering med 
hybridlärk 

Traditionell gödsling* med eller utan GROT-uttag 

Hybridlärk som alternativ 
på sämre granmarker 

Tillväxthöjande åtgärder 
med eller utan GROT-uttag 

Tillväxthöjande åtgärder med eller 
utan GROT-uttag, 
alternativt plantering med 
hybridlärk 

Grandominerade 
bestånd med 
intensivodling som 
alternativ 

BAG** 

Tillväxthöjande åtgärder med eller utan GROT-uttag 

Tallmarker, övriga 
Tillväxthöjande åtgärder med eller utan GROT-uttag 

Traditionell gödsling* med eller utan GROT-uttag 

Övriga, tillväxthöjande 
åtgärder 

Tillväxthöjande åtgärder med eller utan GROT-uttag 

Alla marker utom 
reservat, NO och NS 

Traditionellt trakthyggesbruk med eller utan GROT-uttag Alla marker utom 
reservat, NO och NS. 
ökad avsättning 
*Gödsling 20 och 10 år före slutavverkning 
**BAG = Behovsanpassad gödsling. Gödsling vartannat år fram tills beståndets grundyta är 25 m2/ha, 
därefter vartannat år fram till tio år före slutavverkning. Beståndskrav minst 80 % gran, si max G34. 

 
Optimeringsmodellen formulerades med restriktioner som var och en kunde 
aktiverades beroende på valt scenario (tabell 5). PlanWise optimeringsverktyg 
stödjer problem av typen linjär programmering (LP), vilket innebär att 
restriktioner måste kunna formuleras som linjära ekvationer eller olikheter. Den 
övergripande målfunktionen vars värde skulle maximeras, inom ramen för att 
ställda restriktioner uppfylls, är ekonomiskt nuvärde. Kalkylräntan (reell) var 2.5 
%. Restriktionerna formulerades så att avvikelser tilläts om det inte var möjligt 
att uppnå kraven exakt. 
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Tabell 5. Restriktioner i optimeringsmodellen  
Restriktion Beskrivning 
Jämnhet i avverkningsvolymer  Den totala avverkningsvolymen i en period 

tilläts avvika med som högst +/- 10 % jämfört 
med föregående femårsperiod. 

Jämnhet i slutavverkningsvolymer  Den totala slutavverkningsvolymen i en period 
tilläts avvika med som högst +/- 10 % jämfört 
med föregående femårsperiod. 

Andel av slutavverkningsarealen 
där GROT-uttag ska göras  

Scenarier A och C:  
10 % av slutavverkningsarealen på tallmarker  
20 % av slutavverkningsarealen på granmarker 
 
Scenario B: 
40 % av slutavverkningsarealen på tallmarker  
80 % av slutavverkningsarealen på granmarker 
 

Andel av arealen där 
intensivodling med BAG ska 
bedrivas 

Scenario B: 
10 % av granmarkarealen (andel av alla 
granmarker, även avsättningar) 

  
 
Peder Wikström 2015-05-02 
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Bilaga 2  

Tagels fastighets fastighetsgränser.  
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