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TEMA / SKOGSEKONOMI

Skogsprognosen
vill lotsa
till lönsamhet
BESLUTSSTÖD Hur ska jag sköta skogen för att få bäst
avkastning på lång sikt? Ingen kan svara säkert, men olika
verktyg kan hjälpa. Skogsprognosen ger beslutsunderlag
om åtgärder nu och i framtiden.

stora markägare har nytta av prognosen. Det
handlar mer om vilket intresse och engagemang de har för hur skogen kan utvecklas på
sikt, menar Tobias Barrstrand.
En som har använt Skogsprognosen är
Christer Andersson som äger 350 hektar
skog i Sjuhäradsbygden i trakterna av Borås.

och hållbarhet. Vi ser en trend där
Många skogsägare skulle nog vilja ha en
– NÄR DET GJORDES NYA skogsbruksplamarkägare vill ha bättre koll på ekokristallkula att titta i för att se vilka långsikner uppmärksammades jag på att
tiga effekter olika skötselåtgärder ger. Sköts
nomin och själva ha möjlighet att fatta
23 000 kubikmeter äldre skog
skogen på rätt sätt för att ge så bra avkastde affärsmässiga besluten. Genom
behövde avverkas inom en tioårsning som möjligt i framtiden?
Skogsprognosen kan de lägga upp
period. Jag visste förstås att jag hade
Omöjligt att veta, givetvis, men nu
strategier inför skötselprogram
en del äldre skog, men har varit
finns ett system på marknaden som
och andra åtgärder, säger
försiktig med att avverka eftersom
Christer
enligt upphovsmännen ger insikt om
Tobias Barrstrand.
jag inte visste vad som skulle hända
Andersson
hur fastigheten bör skötas för att ge
efteråt. Skulle det finnas skog kvar
ett hållbart och lönsamt skogsbruk
vid ett framtida generationsskifte, undrar
PROGNOSEN VISAR HUR skogen ser ut
under lång tid.
Christer Andersson.
i dag och hur den kan se ut om
– Skogsprognosen är för markägare
För honom är det viktigt
30 år, beroende på hur man
Tobias
som vill ta nästa steg efter skogsatt kunna se framåt
sköter
den.
Tre
olika
omloppsBarrstrand
bruksplanen, som vi tycker är ett
för att exempelvis
tider och varierande scenastatiskt verktyg. Skogen är en del av en
veta vilka värden
rier redovisas. Beräkningdynamisk process där det händer saker hela
som finns kvar till ett
arna anpassas efter
tiden. Allt hänger ihop och det ena påverkar
arvskifte eller avyttskogsägarens fördet andra, säger Tobias Barrstrand som är vd utsättningar och en
ring, förklarar han.
på Skogspartner, företaget som har utvecklat individuell handlings– Tack vare SkogsSkogsprognosen.
prognosen öppnade sig
plan skräddarsys.
en ny värld och jag
– Med vårt verktyg
kunde ta tag i det här. Nu
visar vi de möjligheter
SYSTEMET ÄR FRAMTAGET av Anders Braide på
är jag i full gång, följer
som finns med skogsSkogspartner och grundar sig på vetenskapprognosen och har avverinnehavet och vad man
liga och vedertagna beräkningar och funkkat de första 4 000 kubikkan få ut av skogen i
tioner från SLU. Modellen har bland annat
meterna. Det är en stor förframtiden. Alla beräkkrönts och genomlysts av SLU-forskarna
del med att få en uppfattningar och formler är
Lennart Eriksson (skogsekonomi) och Perning om vad som kan hända
vetenskapligt bekräfMagnus Ekö (skogsproduktion). Ett tjugotal
med fastigheten i framtiden, berotade. Såväl små som
små och stora skogsägare har varit med och
ende på vilka åtgärder man gör.
påverkat utvecklingen av Skogsprognosen.
– Många skogsägare skulle behöva vara
 I temakartan visas alla bestånd som får slutavverkas enligt skogsvårdslagen. Bestånden är också priorimer aktiva och förstå hur de kan arbeta med
LITE LÄNGRE VÄSTERUT, mellan Borås och Göteterade efter internränta (visarprocent) och med stöd
skogen för att uppnå framtida målsättningar
borg, ligger Hulta gård som ingår i Skogsav temakartan kan de första årens slutavverkningar
med exempelvis värdeutveckling, kassaflöde
egendomar i Väst. Det är ett bolag som förplaneras operativt och ringas in på kartan.
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 Skogsprognosens hållbarhetsdiagram visar beståndens sammansättning och illustrerar hur skogen ser ut i dag och 30 år framåt, beroende
på vilket skötselprogram som väljs. Längst ned visas skogsägarens målbild, till exempel jämna åldersklasser.

valtar 9 000 hektar skog åt några
större markägare.
– På Hulta såg vi att vi hade mycket mer slutavverkningsskog än vad
vi räknat med. Vi tog hjälp av Skogsprognosen som visade att våra kalkyler stämde. Prognosen fick avsedd
effekt och gav oss starkare stöd i vår Anders
Josefsson
uppfattning om hur vi skulle agera

KAN SKRÄDDARSYS
Skogspartner AB erbjuder Skogsprognosen i tre
grundpaket med olika tillval, men valda delar kan
också kombineras och skräddarsys.
• Startpaketet syftar till att ta ett steg bortom
skogsbruksplanen och ”förstå nyckeltal och samband
för skogshushållningens dynamik”.
• Skogsekonomi ska ”utveckla skogskapitalet med
hjälp av företagsekonomisk skogsskötsel samt
genom köp och försäljning”.
• Skogshushållning syftar till ”hög och jämn avkastning till gagn för alla generationer”.

framåt, säger Anders Josefsson som är
skogsförvaltare på bolaget.
HAN JÄMFÖR MED analysprogrammet
Heureka som har tagits fram av forskare vid SLU och Skogforsk, ett delvis
liknande verktyg för beslutsstöd.
– Skogsprognosen är ett enkelt och
greppbart system som bygger mer på

Priset varierar beroende på sådant som fastighetens
storlek och typ av skog, offert lämnas på begäran.
Skogsprognosen är kanske i första hand tänkt för
fastigheter från 100 hektar och uppåt, men även
mindre skogsägare kan ha nytta av utvalda tjänster/delar och då kan priset också bli lägre.

VILL GE SVAR
Skogsprognosen ska hjälpa skogsägare skapa
beslutsunderlag för långsiktig och strategisk planering. Följande frågor försöker verktyget ge svar på:

erfarenhetssiffror än exempelvis Heureka,
som är mer vitt och brett. Jag är väldigt nöjd
med resultatet som är bra presenterat och
begripligt.
– Vi har fått klarhet i hur vi operativt ska
utforma skogsbruket för att få en hög och
jämn avkastning många år framåt, säger
Anders Josefsson.
STEFAN HÄLLBERG

• Vilket skötselprogram passar dina förutsättningar
och målbilder?
• Hur påverkar ditt val av skötselprogram skogen om
30 år jämfört med andra skötselprogram?
• Hur ser värdeutveckling, avkastning och kassaflöde
ut över tiden?
• Vilka bestånd ska prioriteras för att avverka, i vilken
ordning och omfattning?
• Hur kan du på bästa sätt förbereda ett generationsskifte eller förvärv?
• Vilken kvalitet har din skogsbruksplan och förvaltning?
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