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Vad är Heureka?
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Fyra applikationer

PlanVisBeståndsVis RegVis

PlanEval



Kärnan: empiriska regressionsfunktioner

h=7 m

Etablerad skog

Ungskog

• Funktioner framtagna baserat på 
bl.a. RT data

• Olika funktioner för ungskog och 
etablerad skog

• Funktioner för tillväxt, mortalitet, 
inväxning osv.



Skademodeller för ungskog
• Baserat på Hugin ungskogsinventering 
(800 bestånd fördelat över hela landet, föryngring under 1950-
och början på 60 talet, inventering 1976-79, återinventering
1981-1984)

• Skadefaktorer (normal, lätt eller svår skadenivå): 
älg, sork, snöbrott, snöskytte, frost, piskning, annat 

• Resulterar i tillväxtminskning eller mortalitet 
(beroende på skadenivån)

(Näslund 1986) Foto: PRESS/HELENA DELBORN



Mortalitet i etablerad skog
• Generell mortalitet

– Fridman och Ståhl (2001)
– Elfving (2014)

• Förhöjd mortalitet för hänsynsytor & 
evighetsträd



Stora skadehändelser är inte med!



Stormmodul i RegVis

• Historisk tidsserie (1953-2010) 
upprepas

• Skadenivån beror bland annat på 
trädslag och beståndshöjd

• Stormfrekvens och stormstyrka kan 
ändras av användaren



Befintlig riskmodell för rotröta
• Antalet träd/grundyta/volym som förväntas ha rotröta
• Funktion av ålder, temperatursumma, höjd över havet, 

diameter, markfuktighet, marktextur, andel gran, 
östkoordinat

• Avser hela träd
• Inga intäktsförluster
• Baserat på Thor et al 2005 (Modelling root rot incidence 

in Sweden using tree, site and stand variables)



Riskmodeller under utveckling
• Riskindex för stormskador
• Riskindex för granbarkborreangrepp

– Klimat
– Skogliga variabler (ålder, andel gran…)
– Ståndortsfaktorer (markfuktighet…)



Konsekvenser av klimatförändring på tillväxt

• På gång: processbaserad modell 
(3PG) kopplas till Heureka

• Inte lika stor tillväxtökning som 
med befintlig BIOMASS modell

• Viktigt att utvärdera hur stor 
osäkerheten är

Förändring av vattentillgång för sommaren. 
SMHI (2015)



Diskussion
• I dagsläget underskattar vi antagligen framtida klimatrelaterade skador
• Modeller under utveckling skattar risk, inte mortalitet
• Viktigt med fortsatt utveckling för att kunna ta fram rimliga beslutsstöd för 

anpassning (förebygga framtida skador)
• Kaskadeffekter (storm/torka    granbarkborre) viktiga
• Bygga expertmodeller där det inte finns tillräcklig empirisk material?



Tack!
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