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»Många företag missgynnas och långsamma 
miljöprövningar belastar även miljön med 
längre transportavstånd och ökade utsläpp «

Sten-gunnar Skutin  | SIDAN 26
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Charlotte Bengtsson   |   VD Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

äromdagen firade Sveriges Häradsallmänningsför-
bund 100-årskalas. Jag hade förmånen att få vara med.
Jag satt där och slogs av styrkan i att hela tiden blicka
framåt och tänka nytt. Och samtidigt tänka långsiktigt.
Häradsallmänningarnas historia sträcker sig 1000 år till-
baka i tiden. Idag är flera av dem partners till oss på Skog-
forsk och deltar aktivt i utvecklingen av morgondagens
skogsbruk. Det är både långsiktigt och nytänkande. Ett

förhållningssätt som verkar finnas i DNA:t hos alla oss som jobbar
med skog och som också är själva grundstommen för Vision. 
Ungefär tre veckor innan ni läsare får tidningen får jag ett första

korrektur som inspiration för den kommande ledaren. När jag
bläddrar igenom uppslagen slås jag ofta av den snabba föränd-
ringstakten både hos Skogforsk och i vår omvärld. Det ligger lik-
som i sakens natur när vi som forskningsinstitut försöker spegla
utvecklingen. Ny kunskap i ett långsiktigt perspektiv. I en tid då
digitaliseringen genomsyrar skogsbrukets alla delar. 

Den här gången fastnar blicken bland annat på artikeln där de-
signstudenter vid Umeå universitet har tänkt till kring en skoglig
planerares vardag på fem till tio års sikt. Vid första anblicken kan
det likna science fiction. Vid närmare eftertanke så känns det inte
så långt borta. Lika nära känns lösningarna där data från skör-
darna  kombineras med andra datatyper och ger skogsägaren
mycket bättre ”koll på skogen” än tidigare. Runt hörnet väntar ro-
botar som kan hjälpa till att fatta rätt beslut vid skörd och göra na-
turhänsynen effektivare. 
Men jag slås också av att vi kanske inte ser skogen för alla trä-

den. Kanske är vi så upptagna av möjligheterna med de digitala
lösningarna och den nya tekniken att vi glömmer skogen de ska
användas i. För skogen är ju sig ändå lik, och så långsiktig. Eller?  

Med start i det här numretav Vision inleder vi en serie där vi stäl-
ler oss frågan hur den nya skogen kommer att se ut? Med bakgrund
i Skogsstyrelsens och SLU:s skogliga konsekvensanalyser (SKA15)
kommer vi i kommande nummer av Vision att belysa framtidens
skogar ur forskningens perspektiv. Vi börjar med ett smakprov på
hur sex välkända personer från skogsbranschen ser på saken. 
Det känns inte så förvånande att deras svar präglas av både ny-

tänkande och långsiktighet. Det ligger ju liksom i deras DNA. 

VISION |  LEDARE

Den nya skogen, 
finns den?

Charlotte Bengtsson, vd

H
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nyhetsredaktör: sverker johAnsson |  sverker@bitzer.se

Rapporterna om de skadade
tallplantorna kommer främst
från östra Götaland. 
– Det finns många olika

idéer om vad skadorna kan
bero på. Klimat, genetik,
plantodling, insekter eller
svampar. Många spekulerar,
men ingen vet med säkerhet
vad som har hänt. Det ska vi
försöka ta reda på, säger Karl-
Anders Högberg på Skogforsk
som leder projektet.
De skadade tallarna saknar

ett tydligt toppskott. Istället
strävar flera jämnstora skott
uppåt, vilket ger dem ett busk-
likt utseende. Man kan också
se tallar med onormalt många
knoppar på toppskottet.
Södra och Sveaskog har i

samråd med Skogsstyrelsen
tagit initiativ till utredningen
som leds av Skogforsk. I pro-
jektet kommer forskarna att
samla in data om problemets

omfattning, dess geografiska
utbredning i Sverige och hur
skadorna varierar inom en-
skilda objekt.
– Det finns en utbredd oro

att skadorna ska påverka den
fortsatta beståndsutveck-
lingen och att problemen kan
dyka upp i fler föryngringar,
säger Göran Örlander, Södra.
– Utredningen startar om-

gående. Vi kommer att knyta
till oss specialister och vår
ambition är att ge svar så
snart som möjligt. Men med
tanke på frågans komplexitet
kommer vi sannolikt att ar-
beta med frågan under hela
2018, säger Karl-Anders Hög-
berg.

KontaKt: karl-anders högberg, 
070-371 59 85, 
karl-anders.hogberg@skogforsk.se
följ projektet på
www.skogforsk.se/busktallar

I skogsbrukets nya riktlinjer
beskrivs åtgärder för att före-
bygga bränder, vilken utrust-
ning som ska finnas med vid
olika typer av maskinarbete
samt hur samråd går till. Med
hjälp av riktlinjerna är det
skogsbrukets ansvar att ta fram
instruktioner och utbildningar.
Riktlinjerna är utformade av

företrädare för skogsbruket i
samverkan med Skogsstyrel-
sen, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap,
Lantbrukets brandskydds-
kommitté och deltagare från
Räddningstjänsten.

Skogen och skogsbruket får
en allt viktigare roll i omställ-
ningen till ett hållbart sam-
hälle. Nyligen samlades ett
30-tal deltagare i en works-
hop för att ta fram konkreta
idéer om hur Skogforsk kan
bidra till att utveckla och tyd-
liggöra skogens samhälls-
nytta.
– Skogforsk gör redan

mycket som är bra för samhäl-
let, men vi kan göra ännu mer
genom bredare samverkan
med andra aktörer, säger
Marie Larsson-Stern, hållbar-
hetschef på Skogforsk. 

Busktallar
ska utredas
tallplantor med flera toppskott och ett busklikt utseende har de
senaste åren orsakat oro och spekulationer. nu ska skogforsk
med hjälp av andra experter reda ut vad som egentligen händer.

- Branschgemensamma riktlinjer

Riskhantering avseende  
brand vid skogsarbete
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denna tall hittades i norra Uppland, men de flesta rapporterna kommer från
östra götaland. 

skogforsk vill utveckla 
sin samhällsroll

så minskar du
brandrisken

KontaKt: Marie larsson-Stern 
070-168 94 20 
marie.larsson-stern@skogforsk.se

KontaKt: tomas Johannesson
070-348 61 64,
tomas.johannesson@skogforsk.se
Läs mer: köp foldern eller ladda ner
den gratis på skogforsk.se
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skogsbesök med 360-film
Filmsekvenserna är från 
Effaråsen väster om Mora.
Här har Skogforsk tillsam-
mans Skogsstyrelsen, Stora
Enso och markägaren Bergvik
Skog utfört olika typer av åt-
gärder på ett 140 hektar stort
område med gammal tallskog.
Syftet är att utveckla och ut-
värdera effekten av naturhän-
syn på biologisk mångfald och
skogsproduktion.
Resan börjar i den gamla

tallskogen där inget modernt
skogsbruk har utförts. Vidare
ut på ett vanligt hygge och
sedan till områden med högre

grad av hänsyn och platser
där vi med maskinernas hjälp
har försökt skapa högre na-
turvärden. Eftersom det är
360-film kan du hela tiden se
dig omkring, och få en känsla
för hur det är att stå i var och
en av skogstyperna.
Filmen är ett pilotprojekt

för att underlätta dialogen om
skog och skogsbruk och an-
vänder virtual reality (VR)
och augmented reality (AR)
för att demonstrera effek-
terna av olika skogsbruksåt-
gärder.

Med en ny 360-film kan du följa med skogforsk till en gammal
tallskog där vi söker svar på frågan om det går att bruka skogen
och samtidigt bevara höga naturvärden? 

På dator: Maximera filmfönstret. har du ett par
vr-glasögon – använd dem! annars går det bra
att dra sig runt med hjälp av musen. Se till att ha
bra uppkoppling för maximal upplösning.
På mobil eller padda: läs skärmen på bred-
den. genom att röra telefonen eller surfplattan
runt dig kan du se dig omkring i skogslandska-
pen. har du vr- eller 3d-glasögon av cardbo-
ard-typ eller motsvarande, använd dem.

line djupström leder effaråsen-projektet.

360-
film
Tänk 
på 

detta!

foto: Sven tegelMo, SkogforSk

creo
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nyhetsredaktör: sverker johAnsson |  sverker@bitzer.se

Med enkla metoder för att
mäta skogen med hög mätnog-
grannhet skulle markägare
lättare kunna beskriva och
analysera sin skog, samtidigt
som underlagen för virkeskö-
pare och skogliga planerare
skulle bli mycket bättre.
Nu lanseras mobilappar,

som skulle kunna vara just
dessa enkla men kraftfulla
verktyg.
Skogforsk har testat preci-

sionen i två appar som an-
vänds för skogsuppskattning.
Studien genomfördes på fyra
grandominerande provytor.
Som referens korsklavades
och positionsbestämdes alla
träd på provytorna.
Båda apparna kunde mäta

in provytorna med gott resul-

tat, särskilt med tanke på hur
enkelt data insamlades. Sta-
mantalet är till exempel svårt
att uppskatta subjektivt och
här gav apparna bra värden.
trestimapresenterade dess-
utom en trädslagsblandning
som stämde bra överens med
verkligheten. Men då bör till-
läggas att provytorna var
grandominerande, med be-
gränsad trädslagsvariation.
Provytorna mättes med

långa filmsekvenser eller
många bilder vilket är orealis-
tiskt om större skogsområden
ska beskrivas. Det behövs fler
studier för att utvärdera hur
större bestånd ska inventeras.

Intresset stiger för små maski-
ner i förstagallring, särskilt i
privatskogsbruket. Men hur
bra är de? skogforsk har un-
dersökt Malwas system 560.

Många skogsägare är oroliga
för att konventionella gall-
ringsmaskiner (11–20 ton) ska
orsaka tillväxt- och värdeför-
luster genom skador på mar-
ken och träden som lämnas
kvar. Små skotare och skör-
dare på 5–11 ton marknads-
förs därför framgångsrikt av
olika tillverkare. Under 2017
levererades 63 nya småmaski-
ner. 
Skogforsk har samman-

ställt kunskapsläget i klen
gallring för en sådan mindre

maskin. Malwa 560 finns som
skördare, kombimaskin och
skotare.
Malwa som skotare har en

bra förarmiljö och klarade
spårdjupstestet utmärkt.
Spårbildningen var signifi-
kant lägre än jämförelsema-
skinens (Ponsse Buffalo), både
räknat per överfart och base-
rat på utfört transportarbete.
Testerna utfördes på en åker
och observerade spårdjup
kan inte användas för att för-
utsäga spårdjup och markpå-
verkan på skogsmark. Men
Malwas markpåverkan kan
förväntas vara begränsad
jämfört med en större kon-
ventionell maskin. 
Prestationen för Malwa-

skotaren var 54 procent lägre
än jämförelsemaskinen
(Ponsse Wisent), bränsleför-
brukningen var högre och
kostnaden ca 50 kronor högre
per kubikmeter. 
Malwas skördare hade näs-

tan 25 procent lägre presta-
tion än jämförelsemaskinen
(John Deere 1170E). Bränsle-
förbrukningen var lägre, men
kostnaden densamma. 
Kunskapssammanställ-

ningen baseras på två examens-
arbeten från SLU samt på stu-
dier utförda av Skogforsk.

KontaKt: rolf björheden
070-658 85 09
rolf.bjorheden@skogforsk.se

Så funkar apparna

appen Katam forest använder mobilens kamera
för att filma skogen och med hjälp av andra senso-
rer i telefonen kan träden identifieras och mätas. 

trestima forest inventory bygger på samma 
princip som relaskopet. den version som testades
använder foton av beståndet och kan bland annat
beräkna stamantal, grundyta, medeldiameter och
trädslagsblandning.

KontaKt: erik Willén, 070-371 45 26
erik.willen@skogforsk.se 

appen KataM 
Forest använ-
der mobilens
kamera för att
filma skogen
och med hjälp
av andra senso-
rer i telefonen
kan träd identi-
fieras och mätas. 
datainsamling
sker genom att
gå runt och
filma den skog
som ska mätas.

Mobilappar ger bra
skogsuppskattning

små maskiner –
skonsamt men dyrt

Skogforsk har testat två 
mobila appar för att mäta
skog. Båda får bra betyg.

Malwasystemet under 
spårdjupstesterna.

creo
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Det finns risk för ökande pro-
blem med snytbaggeskador i
ett varmare klimat, visar en
ny studie gjord av SLU och
Skogforsk. Undersökningen
visar för första gången att
snytbaggens skador är starkt
kopplade till temperaturen. 
Mycket tyder på att ska-

dorna i norra Sverige har ökat
på senare år och det finns
goda skäl att anta att skadorna
kommer att öka ytterligare.
För att kunna sätta in åtgärder

behöver man veta mera om
förväntade risknivåer.
Därför har forskarna ut-

vecklat en riskmodell för be-
dömning av snytbaggeskador
i norra Sverige. Den indikerar
relativt hög risk för skador av
snytbagge längs hela Norr-
landskusten och upp längs 
älvarnas dalgångar.

Åtgärdsprogram
ska ge mer granfrö
skogsbruket har brist på 
förädlat granfrö. nu ska ett 
åtgärdsprogram ändra på det. 

Svag blomning och skador
under fröbildningen gör att
produktionspotentialen i
granfröplantagerna nyttjas
dåligt. I medeltal förstörs
cirka 40 procent av den möj-
liga skörden, där svampen
grankotterost orsakar störst
skada. 
För att ändå säkra frötill-

gången tvingas skogsbruket
att hålla stora plantagearealer
och lagra mycket frö. Det är
dyrt och nu har Föreningen
Skogsträdsförädling och de
större plantageägarna (Berg-
vik, Holmen, SCA, Sveaskog,
Södra) initierat ett åtgärds-
program som leds av Bengt
Andersson-Gull på Skogforsk.

– Programmets syfte är att
öka produktionen i våra
granfröplantager genom
forskning som ger oss ny kun-
skap om blomningsstimule-
ring och kontroll av skadegö-
rare, men även tillämpning av
befintliga kunskaper och me-
toder, säger Yvonne Hedman
Nordlander, som är vd för
Bergvik Skog Plantor och sit-
ter i styrgruppen. 
– Mina största förvänt-

ningar är på tester av drönare
för högprecisionsspridning
av gibberellin för blomnings-
stimulering. Men även
på den online-
handbok i
adaptiv skötsel
där vi ska kunna hitta nya lös-
ningar på gamla problem och
via ett forum lära av varand-
ras framsteg och misstag.

Mer snytbaggeskador
i ett varmare klimat

KontaKt: bengt andersson gull
070-645 52 57,
bengt.anderssongull@skogforsk.se

»Det ska bli 
spännande att
sprida gibberellin
med drönare, det
har aldrig testats
förut«

Yvonne hedman Nordlander.

KontaKt: karin hjelm, 070-575 28 66,
karin.hjelm@skogforsk.se
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Skogforsk har utvecklat en ny, mycket
kostnadseffektiv metod för att skatta sko-
gens volym och grundyta över stora area-
ler. Metoden baseras på fjärranalys och
skördardata. Skördardata fungerar näm-
ligen utmärkt som referensdata för skatt-
ningar med fjärranalys.
– Vi vet oerhört väl vad skördarna 

avverkat, förklarar Jon Söderberg, som
arbetar med analyserna i projektet. Vi
jämför det med data från laserskanning
samt flyg- och satellitbilder för de avver-
kade ytorna.  
– I en nyutvecklad modell kan vi sedan

skatta ett helt skogslandskap och – om
man så önskar – dela in skogen i bestånd,

baserat på höjddata och tidigare bestånds-
indelningar. 
Forskarna har testat metoden genom

att skördardata från 6 000 hektar avverk-
ningar i östra Götaland – både gallringar
och slutavverkningar – har kopplats ihop
med fjärranalysdata från ett 630 000 hek-
tar stort skogslandskap i samma region. 
– Vi samlade in skördardata från tiden

direkt efter att flygbilderna togs. För gall-
ringar där den kvarstående skogen be-
skrivs använde vi skördardata från den
tidigare vegetationssäsongen och fram
till registreringstidpunkten för flygbild-
erna. Med vår mjukvara för gallrings-
uppföljning kunde vi få fram bra data för

bestånden som stod kvar efter gallringen.

Minst lika bra…
Resultaten visar att skördardata som
markreferens ger mycket bra precision.
De fungerar minst lika bra som referens-
data från manuella provytor i fält och ger
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SKÖRDARDATA

koll PÅ 
skogen!

Tre per sekund. Tiotusen per timme. En miljard per år. Varje stock som tillreds ger oss inte
bara virke, utan också data. I kombination med laserskannade skogar samt flyg- och satellit-
bilder ger dessa skördardata oss bättre koll på skogen än någonsin. Nu tas nästa steg.

Text och foto : sverker Johansson, sverker@bitzer.se

Jon söderberg, skogforsk.

Ännu bättre

creo
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inga systematiska fel. Extra bra blir det 
eftersom lokala data om stamform finns
med i materialet – data som är mycket mer
osäkra i dagens skattningsmetoder. 
– Men vi har inte koll på skogar under

tio meters höjd, eftersom det inte finns
skördardata från ungskog. Men på huvud-
delen av arealen i det här stora skogsland-
skapet får vi alltså koll på volymer och
grundytor.

…och billigare
Nu start i vår ska skogliga grunddata upp-
dateras och det innebär skanning av hela
den svenska skogsmarken. 
Skogforsks metod kan höja kvaliteten

och bidra till sänkta kostnader
– Alla skördardata ger skogsbruket

enorma mängder referensdata att kali-
brera skanningen med, säger Skogforsks
Erik Willén, som sitter med i Skogsstyrel-
sens referensgrupp för laser-skannings-
programmet.  Den stora kostnaden för 
laseromdrevet är flygningen, men jag
skulle tippa att man ändå kan sänka kost-
naden med genom att sänka antalet fält-
provytor. Dessutom lyckas man då fånga
den regionala variationen bättre, till 
exempel formtalen. Och det finns även 
en viljeinriktning från myndigheternas
sida att använda skördardata för sin 
kalibrering.

I tidigare nummer av vision kan du
läsa mera om modellerna som stödjer
analysen: gallringsuppföljning och 
utbytesberäkning. läs också om
skogforsks omfattande forsknings-
databas, som omfattar 140 miljoner
stockar och ligger till grund för arbetet.

Läs mer: i vision nr 1/2015, nr 1/2016, 
nr 2/2016 samt nr 1/2017.
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– Det verkar funka jättebra, faktiskt. Jag är
imponerad, säger Tomas Andersson som kör
åt KM Gallring i Uppland och har fått det
nya programmet inlagt i sin skördardator av
Skogforsk.

– Den stora skillnaden är ju att man sparar
mycket tid. Ska jag springa runt och sköta
uppföljningen själv så tar det 15-20 minuter
innan jag är klar. Nu behövs bara en knapp-
tryckning på datorn så ser jag hur jag ligger
till och det verkar stämma jättebra. Så det är
klart att man blir effektivare.

Årligen gallras nästan 400 000 hektar skog
i Sverige. Och när gallringen är utförd vill
man veta hur det gick. Men det är ett tids-
ödande och dyrt jobb att följa upp resultatet.
Dessutom är resultaten från de manuella
stickproven inte så rättvisande.

Så funkar det
I snitt avverkas 40–50 procent av träden i ett
förstagallringsbestånd. De mäts noggrant
upp av skördaren och är normalt väldigt lika
de träd som står kvar.

– Det finns vissa skillnader, bland annat är
diametern något grövre för träden som står
kvar, förklarar Johan J. Möller vid Skogforsk.
Men med statistiska beräkningar och prak-
tiska tester har vi konstruerat en modell som
fungerar i de flesta gallringar.

– Dessutom kommer framtidens datorer
att hålla koll på kranens vinkel - då vet man
vilka träd som avverkas i och mellan stickvä-
garna. Det ger en väldigt bra bild av be-
ståndet, eftersom stickvägarna då fungerar
som stora provytor genom skogen.

Resultatet på skärmen
På skärmen ser Tomas Andersson gallrings-
styrkan i realtid. Han ser efterhand också hur
beståndet ser ut efter gallringen, uppdelat på
olika beståndsdelar där datorn i praktiken
gjort en nyindelning av beståndet. Och nästa
steg blir att uppdatera beståndsregistren di-
rekt från maskinen.

– Ja, så blir det, tror Johan J Möller. Pro-
grammet ritar ju om gränserna beroende på

vilka höjder vi har, så jag tror att på sikt måste
vi skrota bestånden och röra oss mot en slags
rutindelning. Annars kommer vi inte kunna
göra uppdateringen automatiskt, då måste en
människa sitta och bestämma hur gränserna
ska gå. I ett första steg så tror vi att uppdate-
ringarna av registren ska godkännas av någon,
så steg ett blir troligtvis halvautomatiskt.

Med kommunikationsstandarden Stan-
ForD 2010 i skördarna hamnar redan en stor
del av maskinernas produktionsdata i skogs-
företagens system eller hos SDC, där de spa-
ras i flera år. Dessa datamängder om skog och
åtgärder går att använda till en mängd olika
saker: grotprognoser, stamprissättning, kvali-
tetssäkring av virkesvärde, bonitering, flödes-
styrning och prognosticering av virkesegen-
skaper, för att bara nämna några möjligheter.

– Dessa data är ju i princip gratis, säger
Johan J. Möller. Vi samlar redan in dem,
skickar in dem och lagrar dem – men använder
dem inte i någon större utsträckning. Ännu.

Men utvecklingen kommer att gå ganska
snabbt, tror forskarna:

– Fördelen är att man inte är beroende av
att ändra maskinerna eller systemen, alla pro-
duktionsdata finns i redan i databaserna. Så
en implementering som tidigare kunde ta
fem år, kan nu i bästa fall ta en månad. Grot-
prognoser från avverkningar är till exempel
en sådan funktion som SDC redan kan leve-
rera om man vill.

Underlättar vardagen
Johan J. Möller tror att de flesta gallringar
snart följs upp automatiskt med skördardata.
Det är bara speciella skötselformer som kom-
mer att kräva manuella insatser: 

– Det här underlättar vardagen för väldigt
många människor i branschen, konstaterar
han. Alla skogsmaskinförare som slipper gå
ut och räkna träd i mörker och kyla, skogsä-
garna som direkt får veta hur gallringen gick.
Dessutom kan man uppdatera skogsbruks-
planerna direkt efter avverkningen. Det blir
också en kvalitetssäkring och dokumentation
av förarnas gallringsarbete.

LARS OHLIN, 
skogliga system, BillerudKorsnäs:
”Vi samarbetar med vår IT-leverantör CGI om att
integrera den här modulen med vårt GIS-sys-
tem – både ute i maskinerna och centralt, för att
kunna uppdatera systemen.

Vår prioritering är att så snart som möjligt efter
avverkningsåtgärden kunna uppdatera de pri-
vata skogsägarnas skogsbruksplaner på vår
skogsägarwebb. Men det kommer inte att ske
helautomatiskt, vi vill att en människa håller ett
öga på resultaten innan någon plan uppdateras.

Våra entreprenörer är intresserade och posi-
tiva till systemet och vi kommer troligen att testa
det i någon maskin till.”

LARS SÄNGSTUVALL,
skogliga analyser, Bergvik Skog:
”Vi fortsätter att jobba med beståndsbegreppet,
men rör oss mot en bättre indelning. Möjligheten
till nyindelning – ja, där är vi egentligen redan
efter vår laserskanning
av innehavet som givit
oss ett rutnät av volym-
data och höjder. Men jag
tror att vi kommer att
hålla fast vid ganska stora
åtgärdsobjekt, där hög-
upplösta ståndortsbero-
ende data som
gallringsuppföljningen
ger knyts till delar av ob-
jektet. Vi kommer troligen att göra omdrev med
skanning eller digitala ortofoton av innehavet var
10:e år, och data från gallringen kan dels ge oss
ett bättre beståndsregister i mellanperioderna,
dels ge information som stärker omdrevens data.

Sedan vill vi ju att gallringen ska anpassas till
hur det ser ut där maskinen står, och då ger
Skogforsks system en viktig återkoppling till
skördarföraren.”

viktiga fördelar
1. Gallringsuppföljning - dels i realtid för föraren,

dels för hela gallringen.
2. Snabb uppdatering av skogsbruksplaner och

beståndsregister.

STENKOLL PÅ 

GALLRINGEN
En nytt program för att automatiskt följa upp gallringsarbetet lanseras av
Skogforsk. Det underlättar och sänker kostnaderna för uppföljningen av
mycket stora arealer gallringsskog och är en efterlängtad nyhet.

Text & foto: SVERKER JOHANSSON |  sverker@bitzer.se

röster om 
programmet

Johan J. Möller (t.h.) vill att skogsbruket använder
data från maskinerna på ett smartare sätt.

Jag är imponerad.
TOMAS ANDERSSON

2 

2 

’’

tror inte att det blir särskilt van-
ligt att man följer de förslagen
vid återföringen av data.

– Nej, vi kommer troligen att
hålla ihop bestånden i de allra
flesta fall. I takt med gallring-
arna blir ju skogen dessutom

allt mer homogen. Men visst,
när vi gallrar igenom den här
typen av bondskiften så skiljer
vissa delar ut sig, och då ger
gallringsuppföljningen ett bra
underlag för indelning med
annan skötsel.
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Jocke Larsson och kollegan
Jakob Magnusson kör gallrings-
skördare åt Per-Hans Skogsentre-
prenad i Alfta och har använt
Skogforsks gallringsuppföljning
hprGallring i snart ett år.

– Här kör vi på ett bondskifte
med ogallrad tallskog uppe på
höjden, och så långa slag ned i
granskogen vid ån. Ändå stäm-
mer det väldigt bra i jämförelse
med våra ytor, säger Jakob Mag-
nusson. 

Bra skattningar trots ojämn skog
– Ändå kan man tycka att i just
en sådan här granskog, där det är
stamtätt och klent med mycket
småträd, så skulle skattningen bli
felaktig, funderar Jocke Larsson.
Det är ju ganska stora granar som
blir kvar i förhållande till de som
vi hugger. Men det är klart, att på
10 hektar gallring blir det ju i
praktiken 2 hektar slutavverk-
ning i stickvägarna, så man för-

står ju att programmet har en rejäl
provyta att plocka data från. Då
blir det förstås bra skattningar.

Ingen direkt återkoppling
Men att programmet ger en di-
rekt återkoppling till föraren för
varje bestånd håller inte förarna
riktigt med om.

– Nej, det här är inte ett pro-
gram man sitter och styr mot,
menar Jocke Larsson. Det blir
mera en kalibrering av varje fö-
rare för olika typer av bestånd.
Men det är ju en jättehjälp i sig
att man får en korrigering och
kan konstatera att "ok, i en sådan
här skog tar jag ofta för lite".

Får data från SDC
Drivningsledaren Anders Lund-
berg sitter på BillerudKorsnäs
kontor i Bollnäs, men idag kikar
han förbi i kojan. Hittills har han
fått gallringsuppföljningen på da-
tasticka från Jocke för att uppda-

tera beståndsregister och skogs-
bruksplaner.

– Men jag kommer nog att
plocka data direkt från hpr-fi-
lerna som förarna rapporterar in
till SDC på sikt, tror han. De kör
Sender XC-program, så varje

timme går det rapportfiler dit.

Ingen nyindelning
Som ett delresultat föreslår
hprGallring en nyindelning av
beståndet, baserad på skillnader i
övre höjd. Men Anders Lundberg

– GER OSS EN KALIBRERING”

Anna Ahlgren jobbar med
verksamhetsstöd på Billerud-
Korsnäs Skog och arbetar bland
annat med hprGallring. Ett
antal skördare som kör åt företa-
get finns med i projektet och
efter en inledande fas är det nu
läge att utarbeta vardagsrutiner
som fungerar.

Börjar med handpåläggning
Och även om hon tror anser att
automatisk återföring av data är
nödvändig så kommer det inte
att ske i första taget.

– En handpåläggning av
någon som känner fastigheten 
väl är nog nödvändig till att
börja med, funderar hon. Och
det logiska är att den som kän-
ner till skogsbruksplanen och
den utförda åtgärden återför in-
formationen.

Annan rutin för avvikelser
Däremot kommer det att finnas
en annan rutin för bestånd med
så stora skillnader att det blir ak-
tuellt med nyindelning eller för
bestånd som kräver särskild
skötsel.

– Om man till exempel
plockar bort all gran och det
bara står björk kvar, så kommer
inte systemet att uppfatta det. 
Å andra sidan talar vi ju om 
undantag, i regel ser ju inte 
bestånden ut på det sättet,
menar Anna Ahlgren.

Kan ge bättre utbytes-
prognoser
– Jag upplever också att så länge
man gallrar vanliga bestånd rätt
över så får man en bra skattning
av trädslagsfördelningen, och
det är nödvändig och mycket
viktigt för framtida utbytespro-
gnoser. Så vi kommer troligen

att få betydligt bättre data om
våra framtida bestånd genom
hprGallring.

Är det något som era virkesleve-
rantörer också kommer att få
nytta av?

– Ja, när det gäller skogsägare
som vi har långsiktiga relationer
med kan det absolut bli tal om
att erbjuda dem en mera detalje-
rad uppdatering av skogsbruks-
planerna.

Finns det några motkrafter att
se upp med?
– Nja, det finns nog mest en
stor kraft i det här, och det är att
alla inblandade väldigt snabbt
ser och förstår nyttan. Det är
häftigt i sig, säger Anna Ahl-
gren. Utmaningen är nog fram-
för allt att få till automatiken i
datarutinerna. Alla berörda
måste känna med att de mäktar
med det här, annars bromsas in-
förandet. Nu ska vi förstås an-
vända de här data på bästa sätt,
men det måste också vara effek-
tivt. Hela tanken är ju att det
ska bli bättre, eller hur?

”ALLA SER 
OCH FÖRSTÅR 
NYTTAN”

”GRYMT BRA
– En bred användning kräver automatisk återföring av data till 
beståndsregister och skogsbrukplaner, det är jag säker på. Och
det kommer att fungera i de flesta fall. Så frågan är främst hur vi
kvalitetssäkrar de bestånd som avviker.

– De har fått till det grymt bra, säger Jocke Larsson.
Det stämmer nästan overkligt bra ibland. Men man
förstår ju att uttaget i stickvägarna spelar stor roll för
skattningarna. Text och foto: SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se

Anders Lundberg, BillerudKorsnäs.

Det är ju en jättehjälp i sig att
man får en korrigering och
kan konstatera att ’ok, i en
sådan här skog tar jag ofta 
för lite’.
’’

Jakob Magnusson 
och Jocke Larsson.

Anna Ahlgren, BillerudKorsnäs.

SKÖRDARDATA SKA GE
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Tillsammans med Södra, Sveaskog och SCA
utvecklar Skogforsk ett prognosverktyg som
kan förutsäga hur mycket timmer och massa-
ved som faller ut i en avverkning, fördelat på
dimensioner.
Med säkrare prognoser kan företagen styra

avverkningsresurserna till de bestånd som pas-
sar bäst in i leveransplanerna. Sågverken kan
också planera produktionen bättre när de vet
vilka dimensioner som är på väg in. 
– Eftersom det handlar om så stora voly-

mer, kan företagen spara mycket pengar på
bättre planering och mindre lager, säger Johan
J Möller. 

Skogar är sig ganska lika
Det finns sedan länge bra hjälpmedel för att
göra utbytesberäkningar. Men de kräver bra
data om skogen: säkra uppgifter om trädslags-
blandning, höjd, diameterfördelning, stam-
form och förväntad timmerkvalitet.
Naturligtvis kan man göra mer noggranna 
inventeringar i fält före varje avverkning, men
det anses vara för dyrt. 
Ganska tidigt började därför forskarna på

Skogforsk fundera på att i stället använda his-
toriska skördardata för att beskriva kom-
mande avverkningstrakter. 
Därmed är det dags för skogsbruket att lära

sig ett nytt ord: kursivera/imputera/. Det
handlar om att beskriva ett skogsbestånd med
hjälp av data från andra, liknande bestånd i
närheten
– Modellen bygger på att skog med samma

höjd och grundyta troligen har ganska likar-
tade egenskaper. Åtminstone så länge vi håller
oss inom ett visst geografiskt område. Mar-
kerna skiljer sig ofta inte så mycket åt, och be-
ståndshistoriken skiljer heller inte så mycket så
länge vi håller oss hos en och samma skogsä-
gare, säger Johan J Möller. 

Skördardata - en guldgruva
För de skogar som avverkas i dag mäts och re-
gistreras ”gratis” en massa värdefull informa-
tion. För varje stock som produceras
registreras trädslag, sortiment, kvalitet, di-
mensioner och skördarens gps-koordinater. 
Speciella dataprogram kan i efterhand re-

konstruera varje avverkat träd genom att lägga
ihop stockarna och utifrån det skatta trädets
totalhöjd, brösthöjdsdiameter och stamform.
Det går också att se vilka sortiment som apte-
rats av trädet och genom att analysera eventu-
ella tvångskap får man en bild av hur mycket
röta och andra kvalitetsfel det hade. 

Databas med beräkningsytor 
– Med skördarinformationen kan vi bygga en
databas där vi samlar ett företags alla avverk-
ningar, säger Johan J Möller. 
– För att verkligen utnyttja dessa data på

bästa sätt så ökar vi först upplösningen. Det

finns ju alltid små skillnader i ståndort och
trädhöjd i olika delar av ett bestånd. Därför
har vi utvecklat ett program som automatiskt
delar upp en avverkningstrakt i mindre beräk-
ningsytor.
– En beräkningsyta är ett sammanhäng-

ande områden med ungefär samma övre höjd
på träden enligt skördardatorn. Den ska vara
minst ett halvt hektar och den får vara högst
två hektar. För varje beräkningsyta tar vi fram
nyckeltal om avverkad volym, sortiment med
mera. 

Laserdata i grunden
Det nya systemet för utbytesprognoser baseras
på vanliga skogliga data, som grundyta, övre
höjd och brösthöjdsdiameter. 
Troligtvis kommer företagen använda laser-

data för att få fram trädhöjd och grundyta för
planerade avverkningar, tror Johan J Möller.
Det är uppgifter som används allmänt i dag. 
Men sedan måste de komplettera med träd-

slagsblandning och stamstorlek. De uppgif-
terna går ännu inte att få in via laserskanning
med hög precision, så här måste de utgå från
företagets beståndsregister, även om de uppgif-
terna kan vara svajiga ibland. Ett annat  alterna-
tiv är förstås att bedöma trädslagsblandningen i
samband med avverkningsplaneringen i fält. 

Dags att imputera...
Sedan är det dags att imputera: man ber da-
torn hämta in nyckeltalen från samtliga beräk-
ningsytor med samma höjd och
trädslagsblandning inom säg fem mils radie
från den tänkta avverkningstrakten. Och så
tilldelar man det aktuella beståndet samma
egenskaper som de utvalda beräkningsytorna. 
– Vi kan antingen utnyttja medeltalet av

det verkliga sortimentsutfallet från beräk-
ningsytorna – eller skapa en stambank som vi
sedan kan aptera i ett simuleringsverktyg. 
– En ytterligare finess är att systemet kan bli

självutvecklande, säger Johan. Vi får ju auto-
matiskt en uppföljning av varje prognos när

beståndet avverkas. Framtida prognoser kan
då korrigeras så att de stämmer allt bättre med
det verkliga utfallet vad gäller sortiment, 
dimensioner och kvaliteter. 

Snart i en dator nära dig? 
Hur lång tid kan det då ta innan ett sådant här
system är ute i praktiken. 
– Det beror på, säger Johan diplomatiskt.

Tekniskt har vi kommit en bra bit. Vi har ut-
vecklat en beräkningsmodul för att skapa be-
räkningsytor, det togs från början fram för vårt
arbete med automatisk gallringsuppföljning.
Själva imputeringen är heller inget problem,
det finns i princip ett program klart som nu
testas i Skogforsk egen databas. Och för utby-
tesberäkningarna finns det färdig programvara
som håller på att anpassas för att läsa in de data
som skördarna registrerar. 
Nej, det stora frågetecknet är hur snabbt 

företagen kan integrera prognoserna i sina IT-
system, menar han. Här är erfarenheten att
det kan ta lång tid, det är ju jättestora system
som man inte ändrar på en kafferast. 
– Men jag tror det kan gå ganska snabbt om

de virkes- och logistikansvariga lyckas övertyga
sina IT-kollegor om att det finns riktigt stora
pengar att tjäna på bättre utbytesprognoser. Då
kan det nog gå på ett par-tre år.  Men det kan ta
längre tid – det enda jag är övertygad om är att
det här kommer, förr eller senare, avslutar han.
För nyttan är stor och marginalkostnaden nära
noll när systemen väl är på plats.

Skillnad till det bättre
– För oss blir det nog en stor skillnad till det
bättre, hoppas Patrik Anderchen som är skogs-
tekniks- och entreprenörsutvecklare på Södra
Skog. Vi vet ju med ganska kort framförhåll-
ning vilka bestånd som ska avverkas, då allt är
köptrakter från enskilda skogsägare. Så att si-
mulera fram bättre prognoser skulle stärka
upp våra leveransplaner ordentligt.

Big data ger möjligheter
– Den här typen av big data ger oss också möj-
lighet att gräva djupare i siffrorna där något
inte stämmer, till exempel om andelen stam-
felsved avviker på något ställe eller om det är
en större andel manuella kap hos skördarna i
ett område. Men vi kan också använda våra
planeringsresurser effektivare – om vi har det
mesta av informationen från skördardata så
kan fältpersonalen koncentrera sig på data
som bara de kan samla in idag, till exempel.
trädslagsfördelningen.

Vilka värden handlar det om?
– Det handlar om ofantliga värden, med våra
miljontals kubikmeter är det de stora talens lag.
– Det handlar dels om ett ökat värde hos

våra medlemmar – de får bättre prognoser
inför sin avverkning och på sikt kanske redan 
i sin skogsbruksplan. Troligen kan vi också
minska andelen felaktig aptering genom att
hitta avvikelser i produktionen, det märks i 
så fall direkt i plånboken. För industrins del
handlar det om bättre leveransprecision, en
fördelningsaptering som ansluter direkt till
deras beställning minskar ju andelen sorti-
mentsvandring i sågningen. 

När tror du att ni infört detta?
– Projektet passar väl in i tiden, vi ska just
starta införandet av ett nytt affärssystem i hela
koncernen. Men det tar minst något år, bedö-
mer jag.

Nu utvecklar Skogforsk en metod där skördardata från
redan avverkade skogar används för att beskriva hur
virket ser ut i de kommande avverkningarna. Ytterst
handlar det om säkrare leveranser till industrin.
– Metoden ska ge skogsbruket bättre utbytesprognoser
för att kunna styra avverkningen till rätt bestånd, säger
Skogforsks virkesexpert Johan J Möller. 

Text: CARL HENRIK PALMÉR och SVERKER JOHANSSON
Foto: SVERKER JOHANSSON/Bitzer
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Johan J. Möller, Skogforsk.

bättre leveranser  |  lägre kostnader  |  effektivare planering

’’
Patrik Anderchen, Södra Skog.

Det blir nog
stor skillnad
till det bättre.
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Sveaskog hoppas snart kunna
styra avverkningsresurserna till de
bestånd som passar bäst in i leve-
ransplanerna. Och industrikun-
derna kan planera
produktionen bättre
när de med stor sä-
kerhet vet vilka vo-
lymer och
dimensioner som är
på väg in.
– Dessutom kan både

vi och våra kunder spara mycket
pengar på effektivare planering och
mindre lager, säger Christer Ran-
vald på Sveaskog i Kalix, som an-
svarar för testerna. Vi har
egentligen inte räknat på poten-
tialen, men den är givetvis stor.
Och införandet av  prognosverk-
tyget i våra affärssystem är en re-
lativt låg investering för att fånga
den förbättringen.

Testat 944 objekt
Tillsammans med Skogforsk har
Sveaskog gjort utbytesberäk-
ningar på 944 avverkningsobjekt,
där skogsdata från registren förfi-
nas genom att analyseras mot laser-
data och skördardata. 
I de inledande testerna har

Sveaskog fokuserat på prognoser
för de stora flödena. Men tanken
är att på sikt jobba med produkt-
instruktioner som destineras till
enskilda industrikunder, det
skulle höja värdet på prognoserna
för både Sveaskog och kunderna.

Vilka är utmaningarna nu?
– Att ta hänsyn till verksamheten
under införandet är nyckeln till
framgång, det visar tidigare erfa-
renheter, konstaterar Christer
Ranvald. Vi har faktiskt en utma-

ning i att vi själva är lyriska över
resultaten. Men vi är ganska väl
förberedda för ett införande, ef-
tersom vi bygger in prognosin-

strumentet i vårt nya
affärssystem.

Fast ännu finns
det finns några pus-
selbitar kvar att
lägga bland annat

för att kvalitetssäkra
användningen, menar

Christer Ranvald:
– När vi väl kör flödesplane-

ringen live så måste schemalägg-
ningen och utbytesprognoserna
fortlöpande uppdateras om vi
tvingas omdisponera mellan ob-
jekten för att det till exempel blir
förfall eller tuffa snöförhållanden.
Dessutom finns det en hel del 

felkällor i driften som Sveaskog
löpande identifierar och lär sig
hantera under testerna.
– I vissa objekt är en areal pla-

nerad men en annan areal avver-
kad. Maskinerna kan under
arbetet tvingas lämna objektet för
att hugga virke som saknas vid en
industri. Ibland stämmer inte
gränserna och skogen vi avver-
kade var klenare än beräknat.
Eller så var det för brant i en
sluttning, så att den delen av ob-
jektet aldrig höggs. När det gäller
mera schablonartade arealbortfall
i form av impediment och skydds-
zoner så räknar Skogforsk på det
just nu. 
– Men den största utmaningen

är faktiskt att få ner andelen ma-
skiner med krånglande GPS:er.
Förnärvarande har vi cirka 25
procent bortfall, varav det mesta
handlar om konfigurering av
mjukvara. Bland det mera ovan-

3 | UTBYTESPROGNOS
Sortimentsutfallet för de fem valda
ytorna summeras direkt – alterna-
tivt så kan en stambank baserad på
beräkningsytornas stammar ska-
pas. Apteringssimulering visar vad
den innehåller för sortiment samt
volymer med kvalitetsfel. Medel-
värden av sortimentsutfallen från
beräkningsytorna överförs till pro-
gnosytan. Prognosytorna summe-
ras ihop och sortimentsutfallet
redovisas för hela objektet.

”Viktigt att jobba med 
de mjuka frågorna”
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Sveaskog inför nu Skogforsks utbytesprognoser som
förutsäger vilka produkter som faller ut i en avverkning.
Och de mjuka personalfrågorna kräver lika stor insats
som tekniken. Text och foto: SVERKER JOHANSSON /BITZER

1 | BERÄKNINGSYTOR
Historiska skördardata delas in i
mindre områden (men minst 0,5 ha)
baserat på övre höjd. De kallas be-
räkningsytor och fångar variationen
inom ett objekt.

2 | IMPUTERING
Skogsdata från prognos- och be-
räkningsytorna jämförs. De beräk-
ningsytor i skogarna runt omkring
som är mest lika det aktuella av-
verkningsobjektetsanvänds för att
beskriva skogen som ska avverkas.
Normalt väljs de fem beräknings-
ytor som är mest lika den som ska
avverkas.

Så 
funkar
det!

stor test 
av utbytes-
prognoser

liga fanns en maskin vars GPS var
vattenskadad och visade ett par
hundra meter fel.

Hur ska ni tackla det?
– Här är det viktigt att jobba med
de mjuka frågorna för att bli
bättre, de tenderar att glömmas
bort ibland. Vi kommer att be-
höva jobba med alla inblandade
för att se över teknik och meto-
der, hitta fel på maskiner, få in
uppdaterade planer och avvikel-
serapportering. Att återkoppla re-
sultaten hela vägen till planerarna
är en viktig faktor för bättre pro-
gnoser.
– Och så måste vi se till att alla

skördare börjar köra med kom-
munikationsstandarden Stan-
ForD2010. Idag är det ungefär

hälften som har den i maski-
nerna, men det är nog ändå en
ganska lågt hängande frukt.

Staplarna visar hur Sveaskogs befintliga prognoser stegvis förfinas
med imputering av först laserdata och sedan skördardata. Skillna-
den mot det verkliga utfallet förbättras avsevärt.

Så bra är prognoserna

Christer Ranvald, Sveaskog.
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KOMMENTAR

– Det finns förstås en stor kraft i hela bran-
schen runt den här frågan. Men vi känner att
vi har legat i framkant i det här arbetet, och då
känns det extra bra att kunna få kvitto på att
satsningen har varit rätt. Det som är så fint är
att det skapar nyttor och mervärden i alla led –
från de enskilda skogsägarna till oss som stora
leverantörer och sedan vidare till kun-
derna…och inte minst kundernas kunder.

Hur stor framgång är det här?
– Det här är det mest spännande som hänt i
branschen på 20 år, jag ser stora möjligheter
att både effektivisera våra flöden och styra
dem rätt. Och kunderna kommer i sin tur att
skapa stora mervärden, det är jag övertygad
om. Självklart hoppas vi att en del av den po-
tentialen kan återföras till oss.

– Men potentialen varierar förstås beroende
på kund. Vi har ett antal kunder som redan är
väldigt intresserade av att titta på vad vi kan
göra av det här. De ser potentialerna och vill
jobba vidare tillsammans med oss för att skapa
användbara lösningar. 

Kan man sätta ett monetärt värde på den här
innovationen?
– Det är nog ganska svårt, för potentialen
beror väldigt mycket på vad de enskilda aktö-
rerna kan se för värden i det här. Men det är
stora värden, det är de stora talens  lag. Vi kom-

mer dessutom att bli allt bättre på att hantera
stora datamängder och göra goda prognoser. 

Vad blir utmaningen nu?
– Utmaningen är som alltid att få det att funka
i praktiken. För vår del är utbytesprognoserna
en del av ett projekt där vi ersätter affärs- och
leveranssystemet VALS med ett nytt affärssys-
tem. Utmaningen är också att tillsammans
med industrikunderna formulera mål – att be-
döma vilka värden det genererar och göra en
bra kalkyl om hur vi ska nyttja den här kun-
skapen. 

– Men det är så uppenbara uppsidor och
det finns inget motstånd i organisationerna,
alla tycker det är bra. Risken är snarare att vi
blir bländade av möjligheterna, det är viktigt
att nyttja detta till sådant som skapar mervär-
den och inte bara är spännande.

– Och som sagt, mycket fundamenta finns
redan på plats. Vi behöver t.ex. inte ändra ar-
betssätt – vi har redan infört ett arbetssätt som
bygger på att produktprognoserna 

i det nya affärssystemet kan stödja oss fullt
ut. Det ger oss möjligheten att mycket snabbt
bli precisare i leveranserna. 

Vad ser du för kommande innovationssteg?
– Vi har kunder med röntgen i intaget på såg-
verken och ett rimligt steg som vi redan börjat
skissa på är hur de data kan knytas till utfallen

via spårbarhetskomponenter, så att vi ännu
bättre kan förutse vilka objekt som har kun-
dönskemålen.

Ökar det här kundkraven ytterligare?
– Att vara flexibel är ett honnörsord, men det
bästa är ju att vi med framförhållning kan
fånga in de variationer som finns. Om vi får
nya kundönskemål eller om  drivningsförhål-
landen eller svaga vägar sätter streck för våra
planer – ja, då har vi snart kunskap om vad vi
faktiskt kan hitta det som kunderna behöver.

– De får då leveransen de behöver, men det
är också så att vi själva kan göra mindre kost-
samma omställningar. Vi blir dessutom
mindre beroende av stora lager i skogen och
på industrin, när vi kan ställa om snabbare. 

TOMMY NILSSON, SVEASKOG:

– Äntligen! Det har varit ett slit. Vi har lagt ned stora resurser på att ha rätt
mätning i skördarna, välfungerande datakommunikation och bra disciplin i
vardagssysslorna. Men vi har haft duktiga människor i organisationen som
hela tiden trott på detta och inte tappat sugen…och nu får vi alltså se uppsi-
dan av allt detta nötande. Tillsammans med Skogforsk har vi tagit oss från
visionen – som nästan utmålats som en utopi – till verklighet.

Text och foto: SVERKER JOHANSSON /BITZER

Tommy Nilsson, chef för Sveaskogs stab Skogsbruk
samt styrelseledamot i Skogforsk.

ÄNTLIGEN!

”Det mest spännande som 
hänt i branschen på 20 år”

Nazmul Bhuyian.Har utvecklat
hprYield som analyserar skördardata
och beskriver hur skogen egentligen
ser ut.

Erik Willén. Jobbar med hur vi mäter
den stående skogen med laserdata,
flygbilder, satelitdata och data manu-
ellt insamlat i fält.

Jon Söderberg utreder hur objekt
planerade för avverkning bäst kopp-
las ihop med redan avverkade områ-
den

John Arlinger. Simulerings- och
standardexpert, ansvarig för att skapa
stambanker av skördarstatistik och si-

mulera dem för att visa sortimentsut-
fallet. John fixar även kommunikationen
mellan systemen genom att utveckla
StanForD (standard för skogsmaski-
ner) och Forestand (standard för stå-
ende skog).

Ingemar Eriksson, Forbis. Har
byggt Skogforsk egen databas där
alla delar testas. Idag har Skogforsk
40.000.000 träd där.

Johan J Möller. Projektansvarig med
synpunkter på det mesta – från hur
ett träd ska mätas till hur utbytet ska
simuleras utifrån olika skador, kvistar
och prislistor.  Han försöker också
hålla ihop hela kedjan.

Skogforsks prognosteam

Utveckling av komponenter som ska kunna skapa framtidens system för ut-
bytesprognoser utvecklas av ett helt team forskare på Skogforsk tillsam-
mans med skogsföretagen. Du hittar deras kontaktuppgifter på
skogforsk.se

här produceras data. foto: erik viklund, SkogforSk

»Resultaten visar 
att skördardata som
markreferens ger
mycket bra precision«

Så går det till:
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I december meddelade företaget att 
fiberbristen sänkte resultatet för 2017
i förhållande till analytikernas för-
väntningar efter ett urstarkt år. I ja-
nuari meddelade man att bristen på
massaved kommer att försämra resul-
tatet för årets första kvartal med mel-
lan 80 – 100 miljoner kronor. Det är
främst produktionsanläggningarna 
i Gävle och Gruvön som har haft stör-
ningar.
– Vi är självklart inte nöjda med de

återkommande tillgänglighetspro-
blemen. Därför intensifierar vi nu 
åtgärdsplanen för att öka stabiliteten
och tillgängligheten i produktionen.
Att säkerställa den operationella sta-
biliteten kommer vara mitt huvudsak-
liga fokus framgent, kommenterade
vd Petra Einarsson.
Hur ser då åtgärdsplanen ut? Bille-

rudKorsnäs har som policy att inte
kommentera fiberbristen annat än i
officiella uttalanden, men i ett press-
meddelande säger skogsdirektören
Uno Brinnen att man förändrar pro-
duktmixen för att optimera virkesåt-
gången:
– Det gör vi ur perspektivet att hus-

hålla med veden, speciellt lövved. 
Till anläggningen i Gävle har vi också
importerat eucalyptusflis från Syd-
amerika, vilket är något som utvärde-
rats för att användas i sådana här 
situationer.

Även i norr har den regniga
hösten försvårat avverk-
ningarna. Sedan kom stora
mängder snö på den otjä-
lade, blöta marken, vilket
minskade takten i skogen.
– Våra virkesnivåer var

låga redan under senhös-
ten och inflödet har varit
fortsatt lågt, säger Lars
Winter på Domsjö Fabri-
ker i Örnsköldsvik till
radio och lokala media.
Han uppskattar virkeslag-
ret till cirka 40 procent av
ett normalår, trots att man
dragit ned på produktio-
nen. 
Problemen i Baltikum

har också minskat möjlig-
heterna att täcka upp med
importvirke.
– Tidigare har vi kunnat

importera från de baltiska
staterna, men konkurren-
sen är hård och virkespri-
serna har varit högre än nå-
gonsin. Det finns inte virke
och alla är desperata.
I Baltikum låstes virket

främst av dåliga vägar
innan kylan kom. Hur
mycket kostar då störning-
arna Domsjö?Det vill inte
Lars Winter spekulera i.
– Men nu hoppas jag att

det flyter på bättre under
vintern. För när våren

kommer och marken blir
mjuk…ja, det kan bli en 
besvärlig vår.

fiBer
Brist

Fiberbrist får skogsföretagen att vinst-
varna. Hårdare konkurrens om råvara och
den svåra vädersituationen har inneburit
stora försörjningsproblem, trots de senaste
årens åtgärder för att förbättra tillgänglig-
heten.                      Text : sverker Johansson, sverker@bitzer.se  

Markfuktighetskartor, utbildningar, nya metoder och smartare
teknik. Men skogsbrukets omfattande bärighetssatsningar
bleknar snabbt i jämförelse med de kostnader som uppstår när
industrierna får brist på ved. 

Nu ställs 
tillgängligheten

på sin spets
– att säkerställa den operationella stabiliteten
kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent,
kommenterar Petra einarsson, vd förBillerud-
Korsnäs.

– virkespriserna i Baltikum har
varit högre än någonsin, säger
lars Winter till media.

”Virkeslagret är 40 procent  av ett normalår”

billerudkorsnäs: 

domsjö fabriker:

”Vi importerar
eucalyptus”
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I södra Sverige har en blöt
höst och inledningsvis
mild vinter stört skogs-
brukets virkesflöden.
– Entreprenörerna job-

bar förstås med att lägga
upp bra basvägar och risa
dem säger Sofia Petersson
som är virkeschef på
Södra. Vår markskonings-
garanti har förbättrat vårt
arbetssätt och ökat till-
gängligheten. Men det
största problemet är bil-
vägnätet. Vi har försökt
ställa om resurserna till
avverkningstrakter som
ligger nära större bilvägar
för att ha virke att köra till

våra industrier. Hittills
har vi kunnat hålla våra
leveransplaner med tuffa

prioriteringar utifrån 
lagernivåerna vid indus-
trin.
Hon vill inte kommen-

tera vad störningarna
kostat föreningen, men är
tydlig med att hon vill föra
diskussioner med med-
lemmarna och andra
skogsägare i södra Sverige
om vikten av ett bättre
skogsbilvägnät.
– I somras hade vi vat-

tenbrist. Sedan otroligt
mycket nederbörd. De här
väderextremerna kräver
bättre skogsbilvägar om vi
ska kunna hantera sådana
här perioder, säger hon.

– Det är inte oproblematiskt. Förutom
att avverkningstakten påverkats
något har de stora snömängderna 
orsakat en del svårigheter med last-
bilstransporterna, så vi har flyttat
delar av avverkningsresurserna när-
mare industrin, säger Vegard Haanaes
vid Stora Enso Skog. Dessutom får vi
gräva fram översnöat virke här och
där. Men vi har ändå skapliga virkes-
flöden.
– Självklart blir våren tuff, med

höga flöden eftersom marken är blöt
och vi fått mycket snö. Men vi har star-
tat ett intressant samarbete med
SMHI, där vi med historiska neder-
bördsdata tillsammans med väder-
prognosen får fram bärighetsindex
för våra marker, ungefär som smar-
tare markfuktighetskartor. Det under-
lättar att veta i vilken geografi bärig-
heten är god och hur länge.
– Det här har vi främst nytta av just i

brytningsskeden, som mellan vinter
och tjällossning – att vi till exempel
inte är kvar för länge på vinteravverk-
ningar efter mjuka vägar så att virket
blir liggande till juni när vägen torkat
upp, utan att vi hela tiden skickar våra
avverknings- och transportresurser
till rätt trakter i rätt tid.

       ”Skogsbilvägarna är för dåliga”

– de här väderextremerna kräver
bättre skogsbilvägar, säger sofia
Petersson, virkeschef på södra.

södra:

stora enso:

– vi har flyttat avverkningarna närmare indu-
strin, säger stora enso skogs vegard haanaes
som är utvecklingsansvarig.

”Inte 
oproblematiskt,
men det 
flyter på”
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–en del av
lösningen?

OnTrack är en Ponsse Buffalo
på långramschassi med band
av gummi från tillverkaren
Prinoth, avsedda för tunga
maskiner.  Skogforsk har ut-
värderat maskinen på vibra-
tionsbanor, vid terrängkör-
ning och praktisk skotning
samt genomfört spårdjups-
mätningar, där OnTrack jäm-
förts med sina ”syskon”, sko-
tarmodellerna Ponsse Buffalo
8W och 10W (med 8 respek-
tive 10 hjul). 
– Det har varit extremt blött

i markerna, konstaterar Rolf
Björheden vid Skogforsk, som
arbetat med utvärderingarna.
Men kanske är det här vinter-
vädret det nya ”normala” i
delar av landet, och då krävs
nya lösningar. I kombination
med markfuktighetskartor
och andra hjälpmedel tror jag
absolut att bandskotarna kan

vara en viktig pusselbit.
– Gummibandsmaskiner

har dessutom visat sig kunna
köra betydligt snabbare än
hjulmaskiner, utan att vibra-
tionsnivån ökar. Det höjer
skotningsprestationen och
minskar risken att förarna på
längre sikt skadas av helkropps-
vibrationer. 

Partier med sten
OnTracks huvuduppgift är

skotning på mjuk och ganska
jämn mark, men i praktiken
är det nödvändigt att maski-
nen klarar partier med blockig
terräng.
– Vi har utvärderat vibratio-

ner och förarkomfort på vår
testbana som motsvarar yt-
struktur klass 2 och testat
framkomlighet i klass 3, alltså
riktigt stenig terräng. Även
där klarar den sig bra, konsta-
terar Rolf Björheden.

Ingen skjuvning
Långramschassin med långa
band brukar kunna orsaka en
hel del körskador när maski-
nen svänger. Men spårdjups-
testerna visade att OnTrack
orsakar signifikant grundare
spår än Buffalo 8W respektive
10W i alla test, även i ”slalom-
testerna”, vilket överraskade. 
– Vi hade förväntat oss att

På en femtedel av skogsmarken är skotning utan körskador bara möjlig
vid tjäle. Men bandskotare anses kunna arbeta året runt på en stor del
av ytan och drastiskt öka skogsbrukets tillgång till virke – även under
svåra förhållanden. Nu har Skogforsk testat en lovande prototyp.  

Text : Sverker JohAnSSon, Bitzer  | Foto: rolf bJörheden, Skogforsk

Två versioner av bandsko-
taren OnTrack (med pivo-
terande bandställ endast
fram eller både fram och
bak) jämfördes med när-
mast identiska Ponsse Buf-
falo, försedd med 8 respek-
tive 10 hjul. 

BÅDE ONTRACKoch Ponsse
Buffalo 10W har god för-
måga att transportera tung
last på mjuk mark med be-
gränsade markskador vid
körning rakt fram.

ONTRACK har en mindre
aggressiv spårbildning än
de alternativa maskinerna,
särskilt på slalomprovba-
nor. Mindre aggressiva
skjuvningskrafter från
gummibanden verkar vara
en viktig faktor.

VIBRATIONSNIVÅERNAhar
varit lägre eller lika stora
för OnTrack jämfört med
en Ponsse Buffalo vid
samma körhastighet.

FÖR ONTRACK-KONFIGURA-
TIONENmed fast bakre
boggi var vibrationsvär-
dena mycket lägre. Om
vibrationsnivåerna är låga
kan körhastigheten ökas
vilket ökar prestationen
och sänker skotningskost-
naden.

OnTrack

innovatören tommy blom
på konstholmen ab har 
tillsammans med Skogforsk
fört samman Prinoth, en 
tillverkare av bandmaskiner,
med Ponsse för att bygga en
maskin som kan köra fulla
virkeslass ur skogen på ett
mer skonsamt sätt.

Projektet syftar i första
hand till att öka tillgänglig-
heten till fiber och minska
problemet med körskador.
men även förarens hälsa
och lägre drivningskostna-
der är i fokus. 

BAndsKOtArE

rolf Björheden, skogforsk.

Här testas Ontrack i ytstrukturklass 3 – även en skotare för mjuka marker måste kunna ta sig förbi stenigare partier.

4
RESULTAT

testAr
Skogforsk

BAND-
SKOTARE
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OnTracks långa band skulle
leda till omfattande skjuv-
ning, säger Rolf Björheden. Då
skärs markens sammanhål-
lande toppskikt lätt sönder
och det gör att maskinen sjun-
ker djupare ned i marken.
Men gummibanden verkar
betydligt mindre aggressiva
än stålband i det avseendet. 

Mycket lovande, men…
Sammanfattningsvis visar
testerna alltså mycket lovande
resultat.
– Men man måste komma

ihåg att det är en prototyp. Vi
saknar ännu data för många
andra viktiga egenskaper som
är avgörande på marknaden,
säger Rolf Björheden. Är ma-
skinen och gummibanden till-
räckligt hållbara? På vilken
nivå hamnar kostnaden? 
Efter att ha skotat ut cirka 

4 500 m3fub under försöken i
Sverige är nu maskinen ute på
en internationell road-trip,
hos skogsinstituten i Lettland,
Finland, Norge och Tyskland
– tester som kommer att ge
mera underlag för de bedöm-
ningarna.

Skogforsk har varit engage-
rade i två projekt för utveck-
ling av utvecklings skotare
med gummiband. I samar-
bete mellan Ponsse och 
Prinoth har prototypen 
OnTrack byggts, medan 
Komatsu och BAE Hägglunds
tagit fram konceptmaski-
nen Gentle.
Förutom förmågan att

snabbt och ”spårlöst” ta sig
fram på obärig mark och att
föraren av en bandgående
skotare utsätts för lägre ni-
våer av skadliga helkropps-
vibrationer, har bandskota-
rekonceptet flera andra
intressanta egenskaper:

l Bränsleförbrukningen
minskar avsevärt på
mjuka marker och i snö.
Det beror på att nedsjunk-
ningen, och därmed kör-
motståndet, minskar.

l Backtagningsförmåga och
dragkraft är andra egen-
skaper som påverkas posi-
tivt. 

Men hur stor är då nischen
för bandskotare? För att 
undersöka det gjordes en ana-
lys baserad på de tekniska
egenskaper som Skogforsk
undersökt, kombinerat med
en kartering av terrängfak-
torer som utförts av Riks-
skogstaxeringen. 
Resultatet redovisas i 

figuren här intill. Färgkod-
ningen anger hur hindrande
en viss kombination av ter-
rängfaktorer är, medan höj-
den på varje stapel visar hur
stor andel av svensk skogs-
mark som har den angivna

kombinationen.
Ytstrukturen är alltså den

mest kritiska terrängfak-
torn för bandgående sko-
tare medan hjulgående 
skotare är mer känsliga för
obäriga marker. Det innebär
att de två systemen komplet-
terar varandra.

vinnande kombination
På ungefär 20 procent av
skogsmarken är skadefri
terrängtransport med hjuls-
kotare endast möjlig vid
tjäle, medan bandskotare
kan arbeta året runt på en
stor del av den ytan. Det un-
derlättar planeringen och
ökar virkets tillgänglighet.
Marker med delvis hind-
rande ytstruktur för band-
skotare utgör 13 procent av
arealen, men kan utan stora
problem drivas med hjuls-

kotare. Sex procent är så
svårframkomligt att band-
skotare inte alls kan utnytt-
jas medan hjulmaskinerna
ändå kan klara arbetet. 
En kombination av band-

och hjulskotare skulle för-
bättra läget på de cirka 18
procent av skogsmarken där
vi idag upplever stora pro-
blem att klara en skadefri
drivning. Det motsvarar
minst en femtedel av driv-
ningsvolymerna.

nästa steg
Med hjälp av programvaran
Bestway kommer Skogforsk
att analysera vilka skillna-
der som uppstår i terräng-
transportavstånd, bränsle-
åtgång och kostnader då
band- respektive hjulsko-
tare testas som alternativ i
ett antal bestånd.

n grön färg anger gynnsamma förutsättningar för bandskotare. här kan
de utnyttjas till 91–100 procent.

n gula staplar anger att kombinationen av terrängfaktorer är mer hind-
rande. här kan maskinens kapacitet endast utnyttjas till 53 – 90 procent.

n rödmarkerade staplar betyder att det inte är ekonomiskt eller 
tekniskt möjligt att köra med bandskotare.

Nära 2/3 av svenska skogsmark är gynnsam och nära 1/3 av skogsmarken är
något hindrande för trafik med bandskotare. endast sex procent av mar-
ken beräknas vara så ogynnsam att bandskotare inte fungerar.

”NIsChMasKIN”
–med små begränsningar

                   

Bandskotarnas svaghet är de mycket steniga markerna. Men en 
analys från Skogforsk visar att bandskotare fungerar på över 
90 procent av skogsmarken.
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gustav Friberg och hans kollegor har
utvecklat en gIs-modell som kan
hjälpa dig med avläggsplaceringen.

»Vår analys visar
att modellen har
stor potential«
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Undermåliga avlägg kan kosta skogsbru-
ket åtskilligt i form av lägre effektivitet
och högre kostnader. Det kan handla om
att virket inte får plats eller att skotaren
tvingas upp på vägen för att lossa så att
vägen behöver lagas. Vanliga följdverk-
ningar är en tillfällig flytt av maskinerna
till dess åkarna kommit ifatt eller stör-
ningar i virkesflödet.
Det här är en affärsrisk för både entre-

prenören och kunden. I en färsk intervju-
studie från Skogforsk med ett 80-tal skogs-
entreprenörer (se visionnr 4/2017) anses
avläggets utformning och placering vara
den vanligaste bristen i traktdirek-tivet.

nytt lovande verktyg
Men i spåren av skogsbrukets digitalise-
ring testas nu ett nytt GIS-verktyg som
kan ge planeraren lämpliga avläggsför-
slag. Med hjälp av geodata identifierar
modellen ytor som passar för avlägg längs
skogsbilvägarna. Modellen tar bland
annat hänsyn till terrängen och eventu-
ella hinder i form av hus, fornminnen,
vattendrag eller hänsyn till trafiken – och
analysen kan göras innan planeraren be-
söker trakten, för att minska tiden för
fältarbetet. 
– Vår analys visar att modellen har stor

potential, säger Skogforsks Gustav Fri-
berg som lett projektet. Vi utvärderade
den bl.a. genom att testa den mot tidigare
avlägg som fungerat bra, och i upp till 88
procent av fallen lyckades modellen hitta
samma avlägg. 
Marken längs skosgbilvägarnas sidor

delas upp i zoner om 12 x 12 meter för att
en bedömning om platsen är aktuell för
avlägg ska kunna göras automatiskt. Kra-

vet på zonernas storlek har varit att de ska
kunna rymma vältan och en skotare som
lossar. Flera godkända avläggszoner i rad
kan sedan kombineras till ett helt avlägg,
beroende på hur mycket virke som avläg-
get måste svälja.

Bra kombo
För avläggskarteringen kan nämligen 
användas tillsammans med ett annat
verktyg, Skogforsks Bestway, som används
för att optimera skogsmaskinernas huvud-
basvägar från avverkningen ut till avläg-
gen. I det verktyget ingår traktens virkes-
volym som en parameter.
– Då kan man göra en anpassning till 

avverkningens virkesvolym för att säker-
ställa att avlägget är tillräckligt stort,
säger Gustav Friberg. 

vid underhåll och upprustning
Dessutom skulle avläggskarteringen
kunna kombineras med en analys av 
vägarnas upprustningsbehov, då för att
bedöma om avläggsmöjligheterna längs
vägen bör förbättras i samband med upp-
rustningen.
I det fortsatta arbetet vill Skogforsk

titta på hur modellen kan inkluderas i
Bestway-verktyget och utföra fler tester
tillsammans med skogsbruket.
– Vi vill också utreda om vissa hinder

kan hanteras annorlunda för att göra mo-
dellen än mer träffsäker, säger Gustav 
Friberg. Ett exempel är fornminnen, som
i data ofta förekommer i områdesform
men där ett avlägg i närheten av ett 
enstaka fornminne inom området inte
behöver riskera att orsaka någon skada.

– Ja, nu är väl det största problemet
att vi inte får traktdirektiven i tid, så
var avlägget ska ligga får vi ofta lösa
själva ändå och det är vi bra på. Men
självklart kan det vara en bra hjälp
för tjänstemännen att veta var det
passar och inte med avläggen. 
– Fast allt kan man inte fånga upp

– här blockeras ju till exempel avläg-
get delvis av en 50 meter lång rishög
som borde ha hämtats innan vi kom
hit. Det blir hundra meter extra på
vägen i varje vända. Men 50 meter
är ändå ok.
– Det här är en liten granpost, men

blir det större volymer och fler sorti-
ment så måste det vara en ganska
lång, sammanhängande sträcka
som är tillgänglig för avlägget.

I spåren av skogsbrukets snabba digitalisering har Skogforsk
utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras
på bästa sätt. Träffsäkerheten är nästan 90 procent.

Text & foto : sverker johAnsson, sverker@bitzer.se

Färgkoderna visar
den klassificering
som varje vägzon
givits efter gIs-
analysen. de
gröna vägzonerna
passar för avlägg. 
I mitten av kartan
ses röda zoner
runt en bostad-
stomt som utgör
hinder för avlägg,
liksom vid en forn-
lämning och vägkorsning längst norrut. 
I den södra delen av kartan ses ljusblå
zoner, där avlägg inte bör placeras då kravet
på höjdavvikelse med maximalt två meter
inom ytan inte uppfyllts. 

Johan lövgren kör skotare åt aBC skog.

”Kan vara 
en bra hjälp”

Med ny GIS-modell

Bättre
avlägg 

creo
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– Vad vi ser är en justering till
ekonomiskt optimalt skogs-
bruk på bred front, säger
Johan Sonesson vid Skog-
forsk. Idag avverkas skogen
när den är strax under 100 år,
men den är mest lönsam att
avverka mellan 60-80 år med
de avkastningskrav som vi
brukar ha på skogen i Sverige.
– Morgondagens skogar

växer dessutom snabbare på
grund av växtförädling och ett
varmare klimat. Då blir de
ekonomiskt optimala om-
loppstiderna kortare. Men det
har vi inte riktigt sett än – när
vi idag sänker omloppsti-
derna i den befintliga skogen
hugger vi helt enkelt klenare
bestånd än tidigare. 
– För kortare omloppstider

är också ett sätt att hantera
risk, fortsätter Johan Sones-
son. De senaste årens stormar
har slagit hårt mot äldre gran-
bestånd som gallrats flera
gånger, då kan man minska
riskerna genom att gallra en
gång och avverka tidigare.
Samma sak gäller rotrötan –
en kortare omloppstid håller
nere angreppen.

Avverkad eller skyddad
Men den största faktorn är att
vi under de senaste 70 åren
brukat oss igenom merparten
av landets skogar.
– Den äldre skog som är till-

gänglig för skogsbruket mins-
kar så vi måste gå ned i åldrar
och dimensioner, säger Johan
Sonesson. Dels för att vi snart
avverkat det mesta av den
äldre skogen, som anlades
innan trakthyggesbruket slog
igenom i mitten på 50-talet.
Dels för att vi skyddat mycket
äldre skog, främst på frivillig
basis genom miljöcertifiering. 

Inte säkert?
Men SKA15 bygger på att alla
skogsägare beter sig som The
Economic Man*–  och det är
inte alls säkert att de gör. I Fin-
land och Norge ökartill exem-
pel gapet mellan tillväxt och
avverkning – många skogs-
ägare är inte längre ekono-
miskt beroende av skogen och
låter den stå.
– Nej, det inte säkert att den

här omställningen till en
yngre, tätare skog blir lika
dramatisk som prognosen
säger, tror Johan Sonesson.
Skogsbolagen sänker om-
loppstiderna för att de är fo-
kuserade på avkastningen
och ett jämnt virkesflöde, men
de enskilda skogsägarna kom-
mer kanske inte att bete sig så.
I alla fall inte lika heltäckande
som prognoserna säger.
Många har inte behov av en
stadig inkomst från skogen.
Och många vill till exempel att
en del av skogen ska vara
vacker och därmed äldre – så
sköts ofta bestånd nära går-
darna och intill vatten-drag. 
– Dessutom kanske inte alla

skogsägare är så noga med att
räkna ränta på sitt skogskapi-
tal, fortsätter Johan Sonesson.
Ett högt kassaflöde är för
många ett konkret sätt att se
på sin skogsekonomi. Om man
vill ha ett högre netto från
sina avverkningar så sparar
man skogen ett par decennier
till. Men en viktig faktor är
vilket inflytande virkesköp-
are och inspektorer har över
skogarna. De är skogsägarnas
huvudsakliga rådgivare.

* the economic Man – Homo 
oeconomicus – är en rationell,
strängt kalkylerande, nytto-
maximerande individ.

Enligt Skogsstyrelsens senaste prognos
SKA15 blir skogen snabbt yngre och tätare. 
Vi kommer troligen att sänka omlopps-
tiderna från 100-120 år till 60-80 år till 
år 2060 – om fyrtio år. Följ forskarna när
de analyserar konsekvenserna i vår nya 
artikelserie!
Text: sverker johAnsson, Bitzer  | MAts hAnnerz, Silvinformation

skog 
i snabb 
förändring

OMLOPPSTID är tiden från avverkning till
avverkning. Idag ligger omloppstiden för
första gången i det moderna skogsbrukets
historia under 100 år i medeltal.

Johan sonesson i 120-årig
tallskog vid inspelningen 
av Future Forests film
”Finskog och fulskog”. 
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diagrammet visar att skog (all produktiv skogsmark inklusive reser-
vat och naturvårdsavsättningar) i åldersklasserna 80-120 år blir ovan-
lig. Knappt nio procent av den produktiva skogsmarken hittas här om
40 år jämfört med 18 procent idag. resten är yngre skog och den
skog som sparats för naturvården – men den blir istället allt äldre.

Ska, Skogliga konsekvens analyser,
görs av Skogsstyrelsen och Slu
och de gäller effekterna på virkes-
försörjning, miljö och klimatnytta
på 100 års sikt för sex scenarier.

Siffrorna i diagrammet och figu-
ren är hämtade från det som idag
ses som det mest troliga scena-
riot: ”dagens skogsbruk 100 pro-
cent” – det vill säga skötsel och
naturvård som idag, utan någon
gräns för lägsta slutavverknings-
ålder och att hela nettotillväxten i
produktionsskogen avverkas. 

och där är vi redan, enligt Svante
claesson på Skogsstyrelsen:

– vi avverkar i princip redan
den tillgängliga tillväxten på den
mark som brukas, säger han. av-
sättningarna – statliga och frivilliga
– uppgår till cirka 16,3 procent och
den tillväxten är inte tillgänglig.

– det innebär att vi behöver
sänka omloppstiderna ungefär
som beskrivs i scenariot om vi vill
kunna avverka hela tillväxten på
den tillgängliga marken.

Men det kräver att lägsta till-
låtna slutavverkningsålder i
skogsvårdslagen sänks. nyligen
sade Skogsstyrelsen nej till ett så-
dant förslag för norrlands skogar.

Så utvecklas 
Den svenska skogen
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så här utvecklas andelen
skog över 80 år från 1960
fram till 2060 enligt data
från sKa15. I kartan har sko-
gens medelålder beräknats
utan hänsyn till överstån-
dare (kvarlämnade natur-
vårdsträd). om dessa räk-
nas in blir andelen äldre
skog något högre. databe-
arbetning: slU riksskogs-
taxeringen.

svante Claesson håller koll på landets skogsresurser.

»Vi avverkar i 
princip redan 
den tillgängliga
tillväxten på den
mark som brukas«

i Ska15-analyserna har man
valt att inte ha med en tvingande
slutålder för att kunna räkna på
vad som händer om man avverkar
hela tillväxten varje år.

Överavverkar vi redan i vissa
områden? 
– det vet vi faktiskt inte. det är
tight i större delen av Sverige, men
det finns en reserv i norra norr-
land på några miljoner kubikmeter.
Men den består till 3/4 av lövvirke.

– fast skogsresurserna är sta-
bila. en mindre överavverkning
ger inte några dramatiska effekter.
Men…den ökade tillväxt som för-
väntas ge oss ett större avverk-
ningsutrymme är en frukt av kli-
matförändringarna. där är våra
skattningar mycket osäkra och vi
har inte räknat med några nega-
tiva klimateffekter, till exempel
stormskador, insekter och svamp-
angrepp.
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lars sängstuvall, Bergvik:

På bergvik Skog, med sitt innehav
i Mellansverige, syns den högre
andelen ung och medelålders
produktionsskog tydligt. det är
ett resultat av avverkningsberäk-
ningar som siktar mot en hög och
uthållig avkastning.

lars Sängstuvall är chef för
skoglig planering och inventering
på bergvik Skog. bolaget har ett
förräntningskrav från sina ägare
som påverkar hur skogarna sköts.

– Men i avverkningsberäkning-
arna ser vi att det styr mot låga slut-
avverkningsåldrar även om vi pro-
var låga räntor, ner mot två procent.

han har med intresse följt Ska-
15, och pekar bland annat på ana-
lysens prognoser för slutavverk-

ningsåldrar i uppland. idag ligger
den på cirka 75 år för bolagens
skogar, men om 40 år är den nere
på 61 år enligt Ska-15.

– vi kan räkna med samma ni-
våer för våra skogar, bekräftar han.

malin sahlin, sakkunnig SNF:

– den största förändringen i det
svenska skogslandskapet är att vi
har kalavverkat majoriteten av all
skog minst en gång och omvand-
lat den till homogen produktions-
skog. det är i princip bara i nord-
västra Sverige som vi hittar större
områden som varit kontinuerligt
beskogade. vi är i slutfasen av en
total omdaning av skogslandska-
pet.

– vi föreslog i vårt skogspoli-
tiska program 2014 att man skri-
ver in att ”x procent” av skogen
ska bestå av äldre skog. vi satte
aldrig några siffror för ”x” och
ålder, men tycker det är rimligt
med 20 procent över 140 år.

naturskyddsföreningens policy-

mål är att 20 procent av den pro-
duktiva skogsmarken bevaras, 30
procent sköts med hyggesfria me-
toder och att resterande 50 pro-
cent brukas med trakthyggesbruk
med förstärkt hänsyn.

ulf silvander, Svenskt Friluftsliv:

– Skogen är så viktig för oss svens-
kar. den ger oss folkhälsa och ska-
par sysselsättning för handel och
besöksnäring. dessutom hjälper
friluftsliv i skogen till att knyta
samman stad och land. utan den
kontakten finns alltid en risk för

felaktiga politiska beslut, säger
han.

Med det följer att skogens ut-
seende är extra viktigt nära tätor-
ter och där det bedrivs mycket
friluftsliv.

– här skiljer sig våra önskemål
från naturvårdens. det är inte urs-
kogen som är attraktiv. Strövsko-

gen måste vara välskött, för den
ska vara lätt att gå i och man ska
se långt. det får gärna finnas en
variation, hyggen ska vara små
och det är bra om skogen kan
plockhuggas. Samtidigt ska sko-
gen vara biologiskt intressant, vil-
ket kan låta som en motsättning –
men behöver inte vara det.

Röster om
den nya skogen

slutavverkning. den nya skogen är yngre och inledningsvis även klenare – men tätare.

”Jämnt virkesflöde och
maximal avkastning”

”Det ska vara lätt att gå 
och man ska se långt”

”I slutfasen av en
total omdaning”
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göran örlander, Södra:

göran örlander, skogsstrateg på
Södra, bekräftar att de rekom-
menderade slutavverkningsåld-
rarna har sänkts, inte minst som
ett resultat av gudrunstormen
2005:

– hade skogsägarna skött sko-
gen enligt dagens riktlinjer skulle
bara hälften så mycket fallit i gud-
run, visar våra analyser.

det betyder en rekommende-
rad slutålder på 55 år på de bästa
markerna (ungefär g36) och 75 år
på en medelgod mark (ungefär

g28). Men även de ekonomiska
argumenten är starka för kortare
omloppstider. när tillväxten kul-
minerar sjunker beståndets me-
deltillväxt och skogsvårdsåtgär-
der blir mera lönsamma, eftersom
vinsten faller ut tidigare.

göran örlander håller med om
att de äldre produktionsbestån-
den kommer att bli mer ovanliga
framöver. Samtidigt lyfter han
fram att ett skogsbestånd kan
vara både gammalt och ungt på
samma gång eftersom det sparas
träd och hänsynsytor. det kom-
mer att likna ett skogslandskap
med naturliga störningar, menar
han:

– i södra Sverige är ett hygge i
genomsnitt 2,3 hektar med en
eller flera hänsynsytor. det blir en
mix av ung skog och gamla träd,
som blir allt äldre över tid.

björn johansson, Moelven:

Moelven tillverkar produkter för
byggbranschen och basen är till-
gång till sågtimmer. björn Johans-
son, vd för Moelven Skog, är
medveten om att den gamla kva-
litetsskogen blivit mer ovanlig.

– för 20 år sedan fanns fortfa-
rande industrier som hanterade
stamblock och knivfura. de är i

princip borta idag.
Moelvens sågverk får nu in

yngre och klenare sågtimmer,
något som man räknar med 
att se mer av.

– vår produktion och våra
produkter måste anpassas efter
råvarans kvalitet. vi har till ex-
empel blivit bättre på limträ och
komponenter.

karin fällman, Sveaskog:

20 procent av Sveaskogs pro-
duktiva skogsmark består av fri-
villiga reservat eller ekoparker.
Men Sveaskog ska även leve-
rera virke till industrin och av-
kastning till staten. i deras pro-
duktionsskog sker avverkningen
ungefär vid lägsta tillåtna slutav-
verkningsålder. karin fällman är
chef för skogsskötsel och miljö
på Sveaskog: 

– Men i praktiken måste vi
skogen stå längre på många
platser, inte minst i norra Sve-
rige där vi har mycket restriktio-
ner, bland annat av hänsyn till

rennäringen, säger hon.
Sveaskog brottas, liksom

andra bolag, med att få en jämn

åldersfördelning som kan ge ett
uthålligt jämnt virkesflöde. här
har bolaget lidit av en svacka i
både södra och norra Sverige.
Man krävde också kortare om-
loppstider i norra Sverige, men
fick nej. i jakten på avverknings-
mogen skog har man nu bl.a. an-
ställt personal med uppgiften
att borra träd för att hitta be-
stånd som är gamla nog att att
avverka.

– det har varit några tuffa år,
men nu börjar skogarna i södra
Sverige växa ur ålderssvackan,
säger karin fällman.

I kommande nummer låter vi forskarna fundera över konsekvenserna av
framtidens skogar.  För att inte scenariot ska vara för osäkert har vi valt att
fokusera på år 2060, då dagens 20-åriga bestånd ska avverkas. 
Först ut (i vision 2/2018) är en analys av den nya skogens förväntade 
virkesegenskaper samt en artikel om framtidens vilt och dess bete.

den nya Så påverkas vi av

”En yngre 
skog minskar
riskerna”

skogen

”Vi hugger vid lägsta tillåtna
slutavverkningsålder”

”Industrin kommer 
att anpassa sig”

forsKarnas anaLys:
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MOrgONdageNS plaNerare

Skogforsk har i samarbete
med Designhögskolan i Umeå
bett designstudenterna att
skissa på arbetssätt och hjälp-
medel för drivningsplane-
ringen om 5–10 år.
Först höll Skogforsk en pre-

sentation om skog och skogs-
bruk för studenterna, som
sedan besökte planerare på
flera skogsföretag. Grupperna
tog fram flera konceptidéer,
varav en idé per grupp vida-
reutvecklades.
Resultaten presenterades för

en grupp skogsplanerare och
planeringschefer. Några grup-
per fokuserade på ”augmented
reality” med glasögon eller
paddor för informationsin-
samling. Andra presenterade

drönare som flyger mellan
stammarna och samlar in träd-
data. En röd tråd i studenternas
processbeskrivningar är att
tekniken samlar in data auto-
matiskt medan planeraren
ägnar sin tid åt att fokusera på
hänsynstaganden och andra
mera komplicerade beslut.
– Studenterna har gjort ett

fantastiskt bra jobb och flera
delar av lösningarna ligger
troligen inte speciellt långt
fram i tiden, säger Erik Willén
på Skogforsk, som ledde pro-
jektet. 

I framtiden hämtas data med AR (augmented reality)* och drönare, medan 
planeraren använder sin kompetens till att dra slutsatser och ta beslut. Det tror 
i alla fall designstudenterna vid Umeå Universitet. Text: sverker johAnsson, sverker@bitzer.se

eFFeKtIvi AR-brillor

*AR, augmented reality = förstärkt verklighet är en direkt eller indirekt
betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks
(eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud,
video, grafik eller GPS-data.

erik Willén leder processen 
digitalisering vid skogforsk. 
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»Studenterna har
gjort ett fantastiskt
bra jobb«

Illustrationer: studenter vId udh
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”oxylus” – fokuserar på ar* och hur man kan ha med sig planeringsstöd
ut i fält. Information och planeringsverktyg blir mer lättillgängliga genom
att projiceras framför ögonen på planeraren vid behov.
Blerand Bahtiri – rowena lee – Joakim Bonilla – Christoffer lundmark –
Felix Meijer – Kim onchoi stenmark – lea Bachmann

»tekniken samlar
in data medan 
planeraren 
fokuserar på 
hänsynstaganden
och andra mera
komplicerade 
beslut «

studenterna besökte först 
planerare på flera skogsföretag. 
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MOrgONdageNS plaNerare

”LIVING MAPS”– utgår från en planerares vardag och hur den kan effektiviseras.
Lösningen handlar om att kombinera drönare, augumented reality och människan
i en fungerande symbios där varje del har uppgiften att göra det den är  bäst på.
ebba gallon – louise Persson – Per håkan evason sundin – Pontus ljungvall – rasmus dahlkvist –
anton valle andersson

”VIRTUAL REALITY” – lyfter in
skogen på kontoren genom in-
samling av data. Med autonoma
drönare (många små som
släpps ut av moderskepp) sam-
las skogsdata in för att kunna
studeras med moderna skär-
mar och projektorer inne på ett
kontor. Planeraren behöver
alltså inte ut i fält för att kontrol-
lera eller komplettera sin data-
insamling utan kan i virtual
reality ta sig till skogen.
sofia Bjurman – Joakim englander –
Caroline larsson – tinan Mahbub –
edvin Wahlström – Carolina Weigl andra framtidslösningar4
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”EIR” –hade haft stormfälld skog som utgångs-
punkt; hur den ska planeras och upparbetas
på ett effektivt och säkert sätt. Sätter drönar-
teknik och autonom insamling i fokus. Tänker
sig att det går att kommunicera med drönaren
genom tal.
Jenny Johansson – Martina eriksson – Martin Westfält –
andreas Zetterberg – Carl levenstam

”PLANEST” – gruppen är den som ligger närmast dagens teknik-
läge med sina lösningar. Har tagit fram tre sammanlänkade en-
heter för planeraren att ha med sig i fält. Fokus är på enkelhet och
en effektivare vardag. Bland enheterna finns en väst där olika

tillbehör kan bäras med enkelt och där dessutom en laserscan-
ner sitter placerad. En drönare med scanner. En digital plattform
med kartmaterial. Allt länkas samman.
gustav – sonya – denis – rebecca – Carl – Martin

creo
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hållbara traNSpOrter

Regeringen 
öppnar för

längre och tyngre

Transportstyrelsen får nu ge tillstånd att
testa ny teknik och nya konstruktioner.
Villkoret är testerna inte är en fara för 
trafiksäkerheten eller skadar vägarna.
Transportstyrelsen ska också begränsa
tillståndet till en viss väg eller visst vägnät.
Logistikforskarna på Skogforsk är för-

väntansfulla efter beskedet.
– Vi tror att det här ger oss möjlighet att

genomföra de forskningsprojekt som vi
länge planerat för, säger Johanna Enström,
som samordnar arbetet med att få igång
nya försöksfordon inom ETT-projektet
(En Trave Till).
Sedan 2009 rullar endast en rundvir-

kesbil som är längre än 25,25 meter och
tyngre än 74 ton på de svenska vägarna
– Under åren som gått sedan dess har vi

planerat och ansökt om fler ETT-fordon i
andra geografier och med andra typer av
transportupplägg, utan att lyckas få några
nya föreskrifter från Transportstyrelsen,
konstaterar Johanna Enström. Men nu
söker vi tillstånd för nya forskningspro-
jekt enligt den nya förenklade processen,
tillsammans med fordonstillverkarna
och befraktarföretagen. 
– Det gäller till exempel en 74-tonsbil

som levererar flisat biobränsle till Söder-
energi, där vi hoppas kunna lägga till en

link mellan bil och släp för att få en total-
vikt på 98 ton. Vi kommer också att samla
kunskap om de nya fordonens påverkan
på miljö, ekonomi och funktion i sin
driftsmiljö, till exempel vågutrustning för
högre lastvikter.

Sedan 1 februari kan Transportstyrelsen ge tillstånd att i 
försöksverksamhet köra längre och tyngre fordonståg på 
vanliga vägar. Det öppnar för viktig forskning som legat 
på is sedan 2009.                               Text : sverker johAnsson, sverker@bitzer.se 

Fordonståg

– om sverige ska nå klimatmålen måste vi tillåta
att den svenska fordonsindustrin och trans-
portbranschen under en provperiod får testa nya
tekniker och konstruktioner på våra vägar, säger
infrastrukturminister tomas eneroth.

den här 90-tonnaren från 2009 är den enda virkesbil längre än 25,25 m och tyngre än 74 ton som någonsin testats i sverige.                                       foto: erik viklund, SkogforSk

fo
to

: r
eg

er
in

g
en



Vision |  1  |  2018  |  25

snart öppnas 
vägarna för 
74 tons lastbilar
Regeringen har den 15
februari fattat beslut om regel-
verket kring BK4-bestämmel-
serna. Det öppnar för Trafik-
verket att besluta om vilka
vägar som ska tillhöra BK4,
det vill säga vilka vägar där 
74 tons lastbilar blir tillåtna.
En ny bärighetsklass för

vägar, BK4, infördes genom en
lagändring som trädde i kraft
den 1 juli 2017. Nu har rege-
ringen tagit det beslut om
ändringar i trafikförord-
ningen som ger Trafikverket
möjlighet att påbörja arbetet
med att avgöra vilka vägar
som är lämpliga att öppna för
74 tons lastbilar.

Undermåliga broar på det en-
skilda vägnätet hindrar effektiv
logistik, både med dagens for-
don och med kommande brutto-

viktshöjning. Varje bro som
inte kan trafikeras med
fullastade fordon inne-
bär omvägar eller om-
lastningar – med högre

kostnader och negativ miljö-
påverkan som följd.
– De enskilda vägarna utgör

två tredjedelar av Sveriges
vägnät och närmare 75 pro-
cent av broarna på det en-
skilda vägnätet förvaltas av
skogsföretag, privatperso-
ner eller enskilda vägför-
eningar som många
gånger saknar den
kunskap som krävs,
säger Johanna 
Enström på Skog-
forsk. Vår studie
har visat att det
finns broar

som förvaltarna inte ens känner
till!
För att stödja skogsföretag

och enskilda vägföreningar i 
arbetet med att identifiera, för-
valta, inspektera och vid behov
åtgärda sina broar, tar nu Skog-
forsk fram metoder och fält-
handledningar i samarbete med
konsultföretaget WSP. Metodi-
ken prövas och förfinas under
projektets gång. En pilotutbild-
ning hålls för de deltagande 
företagens broansvariga, som
återkopplar hur fälthandled-
ningen fungerar.
Problemen med broarna upp-

märksammades under hösten
2016. Därför startade Skogforsk
ett projekt för att stötta skogs-
företagen. Ett öppet seminarium
om projektets resultat kommer
att hållas i november 2018. Det
statliga forskningsprogrammet
Infra Sweden 2030 bidrar till
projektets finansiering.

Svaga broar ger 
dyra transporter
Nu ska ett nytt projekt öka kunskapen och 
verka för bättre underhåll. 

ETT-projektet 
avrapporteras
Projektet en trave till 2014-
2016 har analyserat effekterna
av att använda tyngre och
längre lastbi-
lar för skogs-
brukets
transporter. 
i projektet
följdes 28
försöksfor-
don – ett
med maxi-
mal bruttovikt på 90 ton och
27 stycken med 68-74 tons
bruttovikt.

Läs mer: Resultaten hittar du i
slutrapporten på skogforsk.se,
sök på ETT 2014–2016.

»Varje bro som inte
kan trafikeras med
fullastade fordon 
innebär omvägar
eller omlastningar –
med högre kostnader
och negativ miljö-
påverkan som följd«
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MIljöpröVNINg

Ledtiderna för miljöprövning 
varierar kraftigt mellan olika re-
gioner i landet, visar Skogforsks
rapport. Långsammast var mil-
jöprövningsdelegationen i Jämt-
lands och Västernorrlands län
med i genomsnitt 775 dagar per
ärende. Samma myndighet i Norr-
bottens län var fem gånger snab-
bare med i genomsnitt 143 dagar. 
– Det här är problematiskt på

flera sätt, konstaterar Skogforsks
analytiker Sten-Gunnar Skutin,
som genomfört studien. De stora
regionala skillnaderna innebär att
många företag missgynnas och
långsamma miljöprövningar 
belastar även miljön med längre
transportavstånd och ökade ut-
släpp.
Ett exempel kan vara när Trafik-

verket ska bygga om en vägsträcka,
menar Sten-Gunnar Skutin:
– Alla kontrakt och upphand-

lingar är förberedda, men den
kontrakterade täkten har fortfa-
rande inte fått sitt tillstånd. Trafik-
verket tvingas då hämta bergkross
från en mer avlägset belägen täkt,
sju mil bort. Samma problematik
gäller skogsbruket, som årligen
bygger och rustar enskilda skogs-
bilvägar i en avsevärd omfattning.

Men det finns sätt att förkorta
miljöprövningarna, menar Sten-
Gunnar Skutin:
– En central koordinator, som

kan flytta resurser mellan miljö-
prövningsdelegationerna, skulle
kunna höja effektiviteten. Till-
sammans med en effektivisering
av handläggningsprocesserna bör
ledtiderna då kunna sänkas till
cirka sex månader från ansökan
till beslut, är vår bedömning. 

Mer om bergtäkter och vägar
Bergkross används vid nybyggna-
tion och upprustning av vägar. 
Materialet utvinns och förädlas
från bergtäkter. För att öppna en
ny täkt, fortsätta täkt eller utvidga
täkt krävs tillstånd enligt miljö-
balken. I dag är miljöprövningen
inte samordnad, utan varje regio-
nal miljöprövningsdelegation är
självständig direkt under rege-
ringen.
I Sverige finns cirka 10 000 mil

statliga vägar, 4 000 mil kommu-
nala vägar och 43 000 mil enskilda
vägar. Skogsbilvägnätet utgör cirka
hälften av de enskilda vägarna
och där transporteras cirka 80
miljoner ton virke och skogs-
bränsle varje år.

Ledtiderna för  
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Långsamma miljöprövningar för bergtäkter kan vara negativa för den 
regionala utvecklingen, men också för miljön. En tidsgräns och central 
koordinering kan minska problemet, visar en undersökning från Skogforsk.

Text : sverker johAnsson, sverker@bitzer.se  

sten-gunnar skutin är kritisk mot de långa 
ledtiderna: ”de kan förkortas”.

MIlJöPrövNINg
kan kortas

»en central koordinator,
som kan flytta resurser
mellan miljöprövnings-
delegationerna, 
skulle kunna höja 
effektiviteten «
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Viltanpassad skogsskötsel i praktiken
Webutbildning — Utbildningar i fält över hela landet — Webseminarier

www.skogforsk.se/vassip

Utbildningarna  
bekostas av

Dikesrensning i praktiken
Utbildningar i fält i 

södra, mellan och norra Sverige
Webseminarier 

www.skogforsk.se/dikning

Undvik Markskador — Bli Spårlös
Utbildningar i fält över hela landet

www.skogforsk.se/sparlos

Fria utbildningar 2018! 


