
Hur räknar skogsföretagen på skogsskador
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Budskap

Skador påverkar skogsbrukets ekonomi 
väsentligt

Lönsamheten i skogsbruket kan lätt urholkas

Många faktorer går att påverka men vissa är
svårare än andra
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Varför är det viktigt att räkna på skador

Rangordna skadornas betydelse för att fokusera 
rätt

Väga kostnader för skador mot kostnader för 
åtgärder

Analysera och förändra 

Kommunicera utmaningar till forskning och 
myndigheter för att påverka och engagera



Vad behövs för att räkna på skador
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Bra Medel DåligIndata från verksamheten

Kunskap och beräkningsmodell

Beräkna kostnader

Beräkna volym

Bra Medel Dålig

Tillgång och kvalitet 
– subjektiv bedömning

Bra Medel Dålig

Bra Medel Dålig



Viltbetesskador
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Viltbetesskador i Sverige (Örlander & Frisk, 
2020)

1. Data
• ÄBIN + Skogsdata. 

2. Kunskap - beräkningsmodell
• Skogforsk modell för viltskador

• Tillväxtförlust 0,43 m3f/ha
• (Fel trädslag)

3. Beräkna volym
• 1,9 mil. m3fub/ år

4. Beräkna kostnader
• 143 miljoner/år

Bra

Bra

Bra

Bra

Medel



Plantavgång

2021-12-16 6

Nödvändiga komponenter

1. Data
• Investering – kostnad föryngring
• Skador kort sikt – 3-årsinventering
• Skador i ungskog 

2. Kunskap - Modell för beräkning
• Tillväxtfunktioner – Heureka
• Problem i ungskogsfasen

3. Volymberäkning (scenario 95 % överlevnad)
• 1 m3sk/ha, år
• Naturlig föryngring?

4. Kostnadsberäkning
• Direkta kostnader
• Nuvärdesförlust med 13 %
• Typgårdens direktavkastning 180 kr/ha, år

Bra

Bra

Medel

Medel

Medel

Medel

Dålig

Bra

Dålig

Bra



Granbarkborreskador
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Nödvändiga komponenter

1. Data
• Inventering – Södra, SKS, SLU
• Skördardata – vad avverkas
• Volymer kvar i skogen

2. Kunskap - Modell för beräkning
• Sortimentsvandring

3. Volymberäkning
• Uppräkning av sampel
• Vad blir kvar i skogen?

4. Kostnadsberäkning
• Sortiment, avverkning och transport
• Tillväxtförluster lång sikt
• Glesare föryngring

Dålig

Medel

Dålig

Medel

Medel



Stormar

2021-12-16 8

Nödvändiga komponenter
1. Data

• Inventeringar – övervakningsfastigheter –
skillnadsanalys, flygfoto

2. Kunskap - modell för beräkning
• Kort sikt, subjektiva skattningar
• Lång sikt,  risker med olika scenarier

3. Volymberäkning
• Skattningar räknas upp till hela arealen

4. Kostnadsberäkning
• Sortimentsvandring 
• Fördyrad avverkning
• Prispåverkan pga. stor volym och dåligt 

förhandlingsläge, men små stormat påverkar ej

Bra

Medel

Medel

Medel

Dålig

Stor eller liten storm?
Risker för storm?



Klimatpåverkan
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Dålig

Dålig

Bra

Veg.perioden
förlängning

Temperatur-
ökning

Medel

Nödvändiga komponenter
1. Data

• Skoglig data nuläge 

2. Kunskap - modell för beräkning
• SMHI scenarier + ståndort/lämpligt trädslag
• Ökad tillväxt
• Ökning av skador

3. Volymberäkning
• Förutsättningar sämre, punkt 2-3

4. Kostnadsberäkning
• Förutsättningar sämre, punkt 2-3

Dålig

Medel



• Att räkna på skogsskador är viktigt som underlag för strategisk inriktning
• Skadorna kan snabbt bli avgörande för skogsgårdens ekonomi
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