
Plantans dagar

Söråker

18–19 oktober 2016

Ulf Sikström

Går det att optimera 

beståndsanläggningskedjan?



Går det att optimera 

beståndsanläggningskedjan? 

• Beståndsanläggningskedjan…

• Optimera –

”Finna bästa lösningen utifrån givna förutsättningar…”



”Beståndsanläggningskedjan”

• Intäktssida:
Skogstillståndet – hur beskriva?

 Antal barrplantor / ha med viss medelhöjd

 Tid till viss medelhöjd

 Kostnad per överlevande planta

• Kostnadssida:
Minimera kostnaden för hela beståndsanläggningskedjan –

markbehandling, plantering och röjning

+ ev. andra åtgärder



Finsk inspirations-studie

• Plantering gran

• Jämförelse högläggning och harvning

• Slutsats:

 Totala kostnaden lägre för högläggning

 Investeringen i högläggning mer lönsam;

nuvärde t.o.m. efter 1:a gallring (ränta 0-5 %)

 Förklaringar:

 Högre överlevnad och tillväxt

 Mindre lövuppslag

(Uotila et al. 2010)



Projekt

”Kostnadsoptimering av beståndsanläggningskedjan”

Finansiär: Skogssällskapet

Syfte:

Kunskapsunderlag

kostnadseffektiv

beståndsanläggning



Projekt

L-G Sundblad, Gustav Friberg, Helena Gålnander, 

Jörgen Hajek, Karin Hjelm och Ulf Sikström

3 delar:

I. Kunskapssammanställning (litteratur + intervju)

II. Syntetiserande modeller (kalkyler)

III. Etablerat fältförsök



B-kedjan i projektet

• Helhetsperspektiv –

beståndsanläggning av barrskog

• Beståndsanläggning –

plantering av tall och gran

• Ungskog –

uppnå önskat tillstånd efter sista röjning



B-kedje-kalkyler…

• Tid

• Ränta



Kunskapssammanställning

• Inga studier av ”kedjan” i SE, men i FI

• Avsaknad många kvantitativa effekter –

enskilda åtgärder / metoder

• Effekter av markberedning

• Överlevnad

• Tillväxt

• Lövuppslag (björk)



Ex. kedje-kalkyler (Tall, N Sv)
Åtgärd / Antagande Ej mb Harv

Markberedning – år 1

 Kostnad (kr/ha) – 2100

 Överlevnad 40 % 70 %

 Tillväxt – + 20 %

Plantering – år 2

 Antal plantor/ha 2200 2200

 1-årig täckrot (cc 50 cm3)

inkl. snytbaggeskydd (kr/pl) 1,82 1,82

 Plantering (kr/pl) 1,40 1,14

Röjning, löv 1 m höjd – år 10

 Röjstammar/ha 3000 6000

 Tidsåtgång (dv/ha) 0,43 0,61

 Kostnad (kr/dv) 2800 2800



Kostnader Ej mb Harv

Mb, år 1 (kr/ha) – 2100

Pl, år 2 (kr/ha) 7080 6510

Röjn, år 10 (kr/ha) 1190 1700

Summa: 8270 10310

Summa, År 0:

[Disk. 2,5 %]

7670

(100)

9570

(125)

”Fullföryngrat” (kr/ha) 17790 12230

”Intäkter”; 3 m Ej mb Harv

Ölev (pl/ha) 880

(100)

1540

(175)

Tidsvinst (år) – 2,5

Kr / Ölev planta 8,72

(100)

6,22

(71)

Kostnadsfördelning Mb Plant Röjn

Ej mb – 88 % 12 %

Harv 21 % 65 % 14 %

(Elfving 1982)

Ex. kedje-kalkyler (Tall, N Sv)



Försöksanläggning
• Västerbotten

• Anläggning 2015–2016

• Plantering tall

• Tvåfaktoriellt

Markberedningsmetod

Plantstorlek

• Registrerar

Överlevnad

Tillväxt

Lövuppslag



Skogsbrukets syn
• Intervjustudie (14 personer)

• Slutsats:

Lägsta möjliga kostnad per åtgärd

Finns en del tankar…

• Hinder:

Skogsvård låg status

Upphandling, planering, ekon. styrning/redovisning

Tradition

Tillgång resurser



Slutsatser projektet
• Stora kunskapsluckor

Effekter av enskilda ingående åtgärder

 Interaktion mellan olika åtgärder

Särskilt tall

• Kalkyler antyder, om markberedning…

Högre total kostnad

Tätare ungskog på kortare tid

Lägre kostnad per överlevande planta

• Skogforsk fyller luckorna…

3 Mb-försök (exv. lövuppslag)

1 tallförsök interaktion mb - plantstorlek



Går det att optimera 

beståndsanläggningskedjan? 

• Teoretiskt: Troligen…

• Idag i praktiken: Nja…

• I framtiden i praktiken: Troligen, om…



Framtidens givna koncept?


