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Inom ramen för LRFs projekt Lövsuccé 2.0 i landskap och företag har tre olika scenarier
simulerats för två olika studieområden (en skogsfastighet och en kommuns skogar) med Heureka
PlanVis version 2.15.4.0. De tre scenarierna; ett referensscenario och två som i två steg alltmer
gynnar löv, simulerar anpassade skogsbruk och analysresultaten utgörs av skattningar av hur
ekonomin likväl som ekologiska värden, här kopplade till löv, påverkas av de simulerade
lövanpassningarna.

Inledning och bakgrund
Heureka var under åren 2001-2009 ett forskningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) men
är numer ett samlingsnamn för ett antal olika beslutsstödjande programvaror inom skoglig planering
främst genom så kallade scenarieanalyser (Wikström et al. 2011). Analyserna kan göras för enskilda
bestånd (”behandlingsenheter”) men även för hela landskap (flera bestånd samtidigt) under
användardefinierade förutsättningar om skogens skötsel och andra påverkande faktorer.
Ett visst skogsbruk ger upphov till ett visst utbyte av ekosystemtjänster i närtid och på längre sikt och
det är det som är resultatet av en viss scenarioanalys. Heurekasystemets versatilitet beskrivs i ett antal
vetenskapliga publikationer som till exempel Nordström et al. (2013), Lundström et al. (2014), Roberge
et al. (2015), Ranius et al. (2016), Fahlvik et al. (2017) och Eggers et al. (2018, 2019).
I föreliggande projekt har Heureka PlanVis använts i tre scenarieanalyser av två olika områden. Först
analyserades skogsfastigheten Alvesta-Skörda 3:1 och sen skogarna i Kalmars kommun, se tabell 1
samt figur 1, 2 och 3. Skogstillståndet i dessa två områden beskrevs dels för fastigheten av en
ajourhållen skogsbruksplan och dels för kommunen av Riksskogstaxeringens provytor inventerade
under åren 2008-2012. Notera här de två olika ansatserna, med en heltäckande beskrivning av
fastigheten och en stickprovsbaserad ansats för kommunen – där varje provyta i analyserna
representerar en mycket större yta än sin faktiska areal (som i normalfallet, om hela ytan bedöms utgöras
av produktiv skogsmark, är 72 × 𝜋 ≈ 154 𝑚2 ≈ 0.0154 ℎ𝑎). Detta påverkar analyserna,
analysresultaten och analysresultatens tillförlitlighet. Vid en stickprovsbaserad ansats kan t.ex. inga
resultat visas i kartor. Å andra sidan ger i normalfallet Riksskogstaxeringens noggranna och objektiva
inventering en mycket bättre bild av skogstillståndet (särskilt när det kommer till löv, som förekommer

relativt sparsamt i dagens svenska skogar) än en skogsbruksplans förrättningsmannaberoende
beståndsbeskrivningar (där lövet många gånger har en underordnad betydelse, i förhållande till de mer
ekonomiskt värdefulla barrträden och barrskogarna).
I scenarieanalyserna representerar sedan både bestånden och provytorna s.k. behandlingsenheter, vari
man simulerar olika behandlingar (skogsbruksåtgärder) anpassade till det aktuella scenariot. En
skillnad, måhända av analysteknisk karaktär, är att ett bestånd vid en heltäckande ansats behandlas i sin
helhet med en viss åtgärd vid en viss tidpunkt emedan en behandlingsenhet vid en stickprovsbaserad
ansats ”tillåts delas”, d.v.s. kan behandlas med fler än en åtgärd i en viss period. Analysresultaten för
ett visst analysområde är dock alltid detsamma – summan av resultaten av olika simulerade åtgärder
(där ”ingen åtgärd” också är en åtgärd) i analysområdets behandlingsenheter. Nästan precis som i
verkligheten, där det är relevant att prata om ett skogsbruk först när det handlar om skogsskötsel av
flera bestånd samtidigt.
Tabell 1: Ingående skogstillstånd för de två studieområdena Alvesta-Skörda 3:1 resp. Kalmars kommun.
Alvesta-Skörda 3:1

Kalmars kommun

102.3

57225.0

44

91

Genomsnittligt virkesförråd
(m3sk/ha):

69.8

186.8

Genomsnittlig beståndsålder (år):

30.6

46.9

Genomsnittlig bonitet (m3sk/ha o.
år):

7.7

9.9

Areal produktiv skogsmark (ha):
Antal behandlingsenheter (st):

Figur 1: Ingående åldersklassfördelning för de två studieområdena.

Figur 2: Ingående trädslagsfördelning (avseende virkesförråd) för de två studieområdena.

Det initiala skogstillståndet i ett visst analysområde är avgörande för analysresultaten. I föreliggande
projekt har det simulerade skogsbruket anpassats till att gynna löv, på olika sätt men relativt likartat för
de två analysområdena. Man erhåller ändå, trots likartade simuleringar, olika analysresultat och det
beror då främst på olika förutsättningar iochmed olika ”startlägen” (initiala skogstillstånd). När en
relativt skev åldersklassfördelning, och då framförallt med relativt mycket kalmark och ungskog,
normalt är negativt för ett ekonomiskt inriktat virkesproduktionsskogsbruk så kan det i ett sammanhang
som här – när man avser att delvis ställa om och gynna annat än barrbaserade virkesproduktionsvärden
- vara positivt. T.ex. går det snabbare att gynna löv och utveckla värden kopplade till lövträd och
lövskogar när det finns relativt mycket kalmark och ungskog inom ett analysområde. Betänk att de
anpassningar som avses simuleras trots allt ska göras inom ramen för ett realistiskt skogsbruk, om än i
en modellvärld.

Figur 3: Ingående lövandelar (avseende virkesförråd) för Alvesta-Skörda 3:1.

Innan man börjar ”skruva på rattarna” i Heureka för att simulera ett skogsbruk som anpassats till andra
målsättningar än de vanliga, här att i allt större utsträckning gynna löv, simuleras först ett s.k.
referensskogsbruk att sen jämföra analysresultaten för de anpassade skogsbruken med.
Referensscenariot kallas ibland för ”Dagens skogsbruk” eller BAU (”Business As Usual”) då det ska
försöka simulera och efterlikna den pågående markanvändningen, det i normalfallet barrbaserade
konventionella trakthyggesbruket. I Heureka PlanVis simuleras det i princip med systemets
grundinställningar.

Därutöver säkerställs via så kallade jämnhetskrav vid optimering* att föreslagna avverkningar i
referensscenariot är realistiska och lagliga (framförallt avseende Skogsvårdslagens ransoneringsregler).
Realism i alla simulerade föryngrings-, skogsvårds- och avverkningsåtgärder är givetvis centralt, liksom
målklassanpassning** och hänsyn till annat än virkesproduktionsvärden (motsvarande
miljöcertifieringssystemens kriterier) för ett referensscenarios validitet.
De anpassade skogsbruksscenarierna avser att i två steg simulera ett skogsbruk som alltmer gynnar löv.
Första steget, här kallat ett ”lövgynnande skogsbruk”, motsvaras av ett scenario där befintligt löv och
lövproduktionspotentialer gynnas på lämpliga ståndorter genom att:
•
•
•
•
•

Vid simulering av föryngringsåtgärder tillåta mer självföryngring
Vid simulering av röjningsåtgärder spara mer lövträd som huvudstammar
Vid simulering av gallringsåtgärder spara mer lövträd och avverka mer barrträd
Vid simulering av slutavverkning lämna mer lövträd som naturvårdsträd (och fröträd – när
efterföljande föryngring simuleras ske via självföryngring)
Vid simulering av kontinuitetsskogsbruk spara mer lövträd och avverka mer barrträd

Andra steget, här kallat ett ”lövkonverterande skogsbruk”, motsvaras av ett scenario där det
lövgynnande skogsbrukets relativt passiva (och billiga) åtgärder dessutom kompletteras med aktiv
omställning av lämpliga barrskogar genom att:
•

Vid simulering av föryngringsåtgärder i större utsträckning plantera lövplantor

Dessutom genom:
•
•

Simulering av lövgynnande kontinuitetsskogsbruk på ännu mer arealer
Simulering av avsättning – lövskog som lämnas till fri utveckling - på ännu mer arealer
samband med hänsynsytor vid slutavverkning)

(i

*) Jämnhetskravet begränsar här en 5-årsperiods slutavverkningsvolymer till att inte variera med mer än ±20% i
förhållande till föregående periods volymer.
**) Målklassanpassningarna har simulerats enligt:
•
•
•
•

NO (”naturvårdsinriktning – orört”): Behandlingsenheterna har lämnats till fri utveckling
NS (”naturvårdsinriktning – skötsel”): Behandlingsenheterna sköts med kontinuitetsskogsbruk
PF (”produktionsinriktning – förstärkt hänsyn”): 25% av behandlingsenheternas produktiva
skogsmarksareal lämnas till fri utveckling
PG (”produktionsinriktning – generell hänsyn”): 5% av behandlingsenheternas produktiva
skogsmarksareal lämnas till fri utveckling

Analysresultat
Först beaktas de ekonomiska resultaten där anpassningarna av skogsbruket för att i två steg alltmer
gynna löv innebär ett visst intrång i den pågående markanvändningen. Nuvärdena av de tre olika
skogsbruken, enligt Faustmann (1995) och med en tre-procentig diskonteringsränta, ses i tabell 2 och 3
tillsammans med respektive scenarios genomsnittliga kassaflöden och avverkningsnivåer för en 100årig planeringshorisont.
Tabell 2: Nuvärden, kassaflöden och avverkningsnivåer för referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2:
Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Relativa skillnader i förhållande till
referensscenariot. Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).
Referensscenario

Scenario 2

Scenario 3

28362

25877 (-9%)

22547 (-21%)

1154

897 (-22%)

774 (-33%)

5.61

4.78 (-15%)

4.23 (-25%)

Nuvärde (kr/ha)*:
Genomsnittligt kassaflöde (kr/ha o. år):
3

Genomsnittlig avverkning (m sk/ha o. år):
*) Vid 3% ränta.

Tabell 3: Nuvärden, kassaflöden och avverkningsnivåer för referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2:
Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Relativa skillnader i förhållande till
referensscenariot. Kalmars kommun (57225 ha).
Referensscenario

Scenario 2

Scenario 3

Nuvärde (kr/ha)*:

55367

54158 (-2%)

46265 (-16%)

Genomsnittligt kassaflöde (kr/ha o. år):

1555

1499 (-4%)

1042 (-33%)

Genomsnittlig avverkning (m3sk/ha o. år):

7.22

6.99 (-3%)

5.02 (-31%)

*) Vid 3% ränta.

Vad händer samtidigt med värden och s.k. ekosystemtjänster kopplade till löv? Om nu anpassningarna
av skogsbruket för att gynna löv innebär ett visst ekonomiskt intrång (”förluster” eller åtminstone
minskade intäkter) – har lövvärden utvecklats i positiv riktning och i tillräcklig omfattning för att väga
upp de ekonomiska förlusterna? I tabell 4 och 5 ses ett antal olika ekologiska/biologiska resultat för de
tre simulerade scenarierna.
Tabell 4: Förråds- och arealsuppgifter avseende löv och ädellöv för referensscenariot ”Dagens skogsbruk”,
scenario 2: Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Relativa skillnader i
förhållande till referensscenariot. Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).
Referensscenario

Scenario 2

Scenario 3

175

167 (-4%)

158 (-9%)

Genomsnittligt lövförråd (m sk/ha):

17.4

35.0 (101%)

57.2 (229%)

Genomsnittligt ädellövsförråd (m3sk/ha):

2.41

2.49 (3%)

2.50 (4%)

Genomsnittlig lövskogsdom. areal (ha)*:

9.4

27.8 (196%)

50.8 (440%)

1.18

1.23 (4%)

1.23 (4%)

Genomsnittligt förråd av stora lövträd (m sk/ha)**:

1.98

3.52 (77%)

5.95 (200%)

Genomsnittligt förråd av stora ädellövträd (m3sk/ha)**:

2.37

2.46 (4%)

2.46 (4%)

Genomsnittligt förråd (m3sk/ha):
3

Genomsnittlig ädellövskogsdom. areal (ha)*:
3

*) Dominans uppstår när minst 50% av virkesförrådet i en behandlingsenhet utgörs av aktuell trädslagsgrupp.
**) Med en brösthöjdsdiameter motsvarande minst 25 cm och en ålder motsvarande minst 25 år.

Tabell 5: Förråds- och arealsuppgifter avseende löv och ädellöv för referensscenariot ”Dagens skogsbruk”,
scenario 2: Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Relativa skillnader i
förhållande till referensscenariot. Kalmars kommun (57225 ha).

Referensscenario

Scenario 2

Scenario 3

Genomsnittligt förråd (m sk/ha):

234

234 (0%)

203 (-13%)

Genomsnittligt lövförråd (m3sk/ha):

39.7

47.1 (18%)

88.1 (122%)

Genomsnittligt ädellövsförråd (m3sk/ha):

10.12

11.46 (13%)

26.20 (159%)

Genomsnittlig lövskogsdom. areal (ha)*:

11348

13381 (18%)

33693 (197%)

Genomsnittlig ädellövskogsdom. areal (ha)*:

2831

3193 (13%)

9632 (240%)

Genomsnittligt förråd av stora lövträd (m3sk/ha)**:

14.9

15.6 (5%)

18.8 (26%)

Genomsnittligt förråd av stora ädellövträd (m3sk/ha)**:

7.6

8.9 (17%)

10.6 (39%)

3

*) Dominans uppstår när minst 50% av virkesförrådet i en behandlingsenhet utgörs av aktuell trädslagsgrupp.
**) Med en brösthöjdsdiameter motsvarande minst 25 cm och en ålder motsvarande minst 25 år.

I figur 4 och 5 återges virkesförrådsutvecklingen över tid, i figur 6 och 7 den lövdominerade
arealsutvecklingen samt i figur 8 och 9 förrådsutvecklingen avseende stora lövträd.

Figur 4: Förrådsutveckling vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2: Lövgynnande skogsbruk samt
scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).

Figur 5: Förrådsutveckling vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2: Lövgynnande skogsbruk samt
scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Kalmars kommun (57225 ha).

Figur 6: Arealsutveckling avseende dominerande trädslag vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2:
Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).

Figur 7: Arealsutveckling avseende dominerande trädslag vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2:
Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Kalmars kommun (57225 ha).

Figur 8: Förrådsutveckling avseende stora träd vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2:
Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).

Figur 9: Förrådsutveckling avseende stora träd vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”, scenario 2:
Lövgynnande skogsbruk samt scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk. Kalmars kommun (57225 ha).

Figur 10, 11 och 12 visar lövandelar år 25, 50 och 100 för Alvesta-Skörda 3:1 vid de tre simulerade
skogsbruksscenarierna.

Figur 10: Lövandelar (avseende virkesförråd) år 25, 50 resp. 100 vid referensscenariot ”Dagens skogsbruk”.
Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).

Figur 11: Lövandelar (avseende virkesförråd) år 25, 50 resp. 100 vid scenario 2: Lövgynnande skogsbruk.
Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).

Figur 12: Lövandelar (avseende virkesförråd) år 25, 50 resp. 100 vid scenario 3: Lövkonverterande skogsbruk.
Alvesta-Skörda 3:1 (102.3 ha).

Diskussion och felkällor
Sammanfattningsvis så sjunker – i dessa simuleringar och skattningar - skogsbrukens nuvärden (vilket
man bör beakta för att samtidigt väga in betydelsen av tid, när kassaflöden uppstår) med mindre än tio
procent vid lövgynnande skogsbruk och med cirka 20 procent vid lövkonverteringsskogsbruk, i
huvudsak beroende på sjunkande virkesintäkter beroende på sjunkande avverkningsnivåer. Detta ska
ställas i relation till att andelen löv av totalt virkesförråd ökar från referensscenariernas cirka tio till 15
procent med i genomsnitt 20-100 procent i de lövgynnande scenarierna (d.v.s. uppemot en dubblering
av lövandelen i referensscenariot) och med i genomsnitt drygt 100-200 procent i de lövkonverterande
scenarierna (d.v.s. minst en dubblering av lövandelen i referensscenariot). I klartext skulle man nog
kunna säga att relativt mycket mer löv kan fås relativt billigt. Men detta är då skattningar i en
modellvärld – kan det vara så även i verkligheten? I slutändan är det upp till
skogsägaren/skogsbrukaren/beslutsfattaren, i vilken utsträckning föreliggande skattningar kan utgöra
kunskap och underlag i det framtida skogsbruket. Då kan det dessutom vara bra att fundera kring
analysresultatens tillförlitlighet och eventuella felkällor.
Det finns bara en sak man kan vara helt säker på när det kommer till scenarioanalyser av skog och det
är att analysresultaten är fel. När vi aldrig lyckas beskriva skogstillståndet i startläget med någon större
precision och sedan tillämpar hundratals modeller för att göra tidsmässiga framskrivningar och simulera
olika skogsbruksåtgärder kommer vi – föga förvånande - ytterst sällan och i praktiken aldrig att på
decimalen pricka rätt i det enskilda fallet. I genomsnitt ser det förstås bättre ut men inte heller då utan
fel. När man betraktar och analyserar föreliggande analysresultat bör man i möjligaste mån bortse från
de absoluta skattningarna och istället beakta de relativa skillnaderna mellan olika scenarieanalyser.
Isåfall kan man hoppas på likartade fel i de olika scenarierna som kanske inte ”tar ut varandra” men
iallafall inte påverkar de relativa skillnaderna i alltför stor utsträckning.
Som mer specifika felkällor bör påtalas antaganden avseende både kostnadssidan och intäktssidan i de
ekonomiska beräkningarna i föreliggande fall. Trots att vi analyserar lövanpassningar av skogsbruket
har på kostnadssidan inga extra kostnader i samband med föryngring av löv tillämpats. I praktiken vet
vi att t.ex. hägn och andra skyddsåtgärder kan behövas för att lyckas med en viss föryngring och
lövskogsetablering. Samtidigt har inte heller på intäktssidan några lövtimmersortiment tillämpats,
innebärande i de teoretiska apteringarna att allt löv tagits ut och värderats som massaved. I viss

utsträckning kan dessa antaganden förväntas ta ut varandra – men viktigast av allt: vara lika i samtliga
scenarier och på så sätt marginellt påverka de relativa skillnaderna mellan de olika scenarierna.
Beaktar man analysresultaten före de ekonomiska beräkningarna så undviks en del felkällor samtidigt
som de ”biologiska beräkningarna”, d.v.s. skattningarna av skogens och trädens tillväxt, är historiskt
mer beforskade och normalt kan göras med ett lägre medelfel (än för de ekonomiska skattningarna).
Med tillväxtskattningarna görs även skattningar av skador och avgångar (s.k. mortalitetsfunktioner)
som då sänker tillväxten. Dessa skade- och avgångsfunktioner är anpassade på trädslagsnivån, t.ex.
innebärande att vissa lövträdslag simuleras drabbas av mer viltbete än barrträdslagen samtidigt som
granen är mer stormskadedrabbad än alla lövträdslag. Notera dock att underlaget för dessa skade- och
avgångsfunktioner (vilket gäller även för tillväxtfunktionerna), d.v.s. observationer av svenska skogar,
är avsevärt större för barrträdslagen än för lövträdslagen vilket innebär att medelfelen för skade- och
avgångsskattningarna för lövträdslagen också är större än motsvarande för barrträdslagen.
Resultaten här är väl i linje med föregångsprojektet Lövsuccé (Länsstyrelsen Jönköpings län, 2017) och
de liknande Heurekaanalyser som då gjordes. Framförallt framträder det relativt stora beroendet till
startläget – vilka förutsättningar för dels ett konventionellt skogsbruk och dels mer lövgynnande
skogsbruk som finns i de föreliggande analysområdenas skogar (både i själva skogen (träden) och i
skogsmarken). Hursomhelst, för att åstadkomma en mer succéartad utveckling av löv i våra framtida
skogar så är det nog så att det räcker relativt långt med relativt enkla och kostnadseffektiva anpassningar
av det framtida skogsbruket. Att tänka efter före istället för efter är alltid en bra början.
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