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Förord 
Detta är den andra av tre rapporter vilka utgör rapporteringen av Skogsstyrelsen 
region Mitts produktionsanalys för länen Dalarna och Gävleborg. Motivet till pro-
duktionsanalysen är ett uttalat behov av att grundligt undersöka förutsättningarna 
för virkesproduktion i länen Dalarna och Gävleborg i dagsläget men även på lång 
sikt. Man har även analyserat påverkan av målen för Levande skogar på skogs-
produktionen. 

Ett stort tack riktas till styrgruppen för ett gott samarbete och även till institutio-
nen för resurshållning och geomatik vid SLU. Vi är även tacksamma till KUA-
fonden som bidrog med finansiella medel vilket gjorde analysen möjlig. 
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Sammanfattning 
Tre fjärdedelar av landarealen i länen Dalarna och Gävleborg täcks av skog vilket 
är 20 % mer än riksgenomsnittet. Detta motsvarar 3,5 milj. ha och ett virkesförråd 
på 416 milj. m3sk. Detta gör skogen som resurs till en av de viktigaste i länen. Det 
är därför av största vikt att den ger en uthållig produktion, innehåller en god bio-
logiskt mångfald samt ger en tillfredställande rekreation för länens innevånare. 
Virkesförbrukningen har ökat i hela landet samtidigt som nuvarande skogspolitik, 
med jämställda produktions- och miljömål, innebär att 5-10 % av skogsmarksare-
alen tas i anspråk genom reservatsbildning, formella skydd, frivilliga avsättningar 
etc. Utifrån bl.a. dessa faktorer har en grundlig produktionsanalys genomförts för 
att skapa en tydligare bild av produktionsmöjligheterna i länen. Denna rapport 
beskriver ett scenario där miljöambitionen höjts ytterligare utöver miljömålet 
”Levande skogar” och dess påverkan på skogsproduktionen. 

I beräkningarna har regionen indelats i tre produktionsområden: Inland, Mellan-
bygd och Kustland. Dataunderlaget baseras på Riksskogstaxeringens inventer-
ingsmaterial och avverkningsberäkningarna har genomförts vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet, Umeå. För beräkningarna har HUGIN-systemet använts. Be-
räkningarna simulerar framtida skogstillstånd och virkesproduktion beroende på 
val av skötsel- och miljöambition.  

Resultaten visar att skogstyperna påverkas marginellt av en högre miljöambition 
än ”Levande skogar”. Gemensamt för de två scenarierna är däremot att andelen 
tallskog minskar med ca 35 % samtidigt som andelen lövskog samt blandskog 
ökar med ca 50 % vardera. Den högre miljöambitionen innebär en fördjupning av 
den regionala virkessvackan och dagens avverkningsnivå uppnås efter år 2040. 
Produktionsminskningen över simulationsperioden är mest uppenbar i bruttoav-
verkningen av tall. Större arealer av skyddad skogsmark påverkar timmerproduk-
tionen i första hand vilket är mest påtagligt i Inlandet. Även volymerna av massa-
ved minskar med en högre miljöambition vilket främst återspeglas i Mellanbyg-
den och Kustbygden. 

En ökad miljöambition påverkar främst avverkningsvolymerna för tall som mins-
kar kraftigt. En trolig förklaring kan vara att de ytterligare arealer avsatta i den 
högre miljöambitionen är förlagda där behov finns att öka naturvärden, vilket ger 
större påverkan på tallskogar. Beräkningarna visar på att oavsett nivå för miljö-
hänsyn bör avverkningsnivån sänkas inom närmsta 10-årsperioden för att kunna 
anses uthållig. En högre miljöambition kan reducera den årliga timmerfångsten 
med 500 000 m3fub i länen vilket direkt kan påverka sysselsättningen. Även 
massaindustrin i länen får kännbara effekter då den årliga volymen avverkad 
massaved reduceras med sammanlagt ca 200 000 m3fub i Mellanbygden och 
Kustbygden, i och med en högre miljöambition.   
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1. Inledning 

1.1 Förändrade produktionsförutsättningar 
Skogsmarken och den växande skogen är en av de viktigaste och mest värdefulla 
tillgångarna i länen Dalarna och Gävleborg. Tre fjärdedelar av landarealen täcks 
av skog, vilket är 20 % mer än riksgenomsnittet. Den förser sågverk, trävaruindu-
strier, massa- och pappersbruk med råvara och trädbränsle är dessutom en viktig 
energikälla. Därför är det av utomordentligt stor betydelse att skogen vårdas, så att 
den ger både en hög produktion och en hög ekonomisk avkastning. Lika viktigt är 
det att bevara skogens biologiska mångfald och dess betydelse som social rekrea-
tionskälla för regionens innevånare och tillfälliga besökare. 

Regeringen föreslog år 2001 en rad delmål i miljöarbetet som anger inriktning och 
tidsperspektiv. Dessa anges i ”Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier” 
(prop 2000/01:130, 2000/01:10), vilken innehåller miljömålet ”Levande skogar”. 
För att i detalj lösa respektive delmål behövs beslutsunderlag vad gäller skogs-
landskapets natur- och kulturvärden samt konsekvensanalyser avseende planerade 
skydd och naturvårdsanpassningar.  

Dokumentet ” Naturvårdsanalys av skogarna i Dalarna-Gävleborg” (Skogsvårds-
styrelsen Dalarna - Gävleborg och Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg, 
2000)  är i dagsläget det bästa underlag för strategisk miljöanalys. För att få kun-
skap om vilka långsiktiga konsekvenser för produktionen som eventuella miljö-
strategier leder till, måste miljöanalysen följas upp av en motsvarande produk-
tionsanalys. Skogsstyrelsen har därför gjort en regional skoglig produktionsanalys 
som bl.a. visar två skilda miljöambitionsnivåers konsekvenser för den skogliga 
utvecklingen i länen. Detta med en skogsskötsel i linje med de regionala sektors-
målen. 

1.2 Syfte 
Rapporten skall utvärdera hur miljömålet ”Levande skogar” påverkar produk-
tionsförutsättningarna. Detta jämförs även med en ändrad skogspolitik mot en 
högre miljöambition. Jämförelser redovisas i form av avverkningsmöjligheter, 
miljöförhållanden och virkesbalans inom länen med olika antaganden beträffande 
skogsskötsel samt skogsmarkens och skogens utnyttjande. Produktionsanalysen 
ska utgöra ett värdefullt underlag för strategiska överväganden och ett stöd i sam-
band med olika beslut om skogsresurserna och hur dessa ska nyttjas i framtiden. 
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2. Material och metoder 
2.1 Områdesindelning 

För beräkningarna har Länen Dalarna och Gävleborg delats in i tre geografiska 
delområden – Inlandet, Mellanbygden och Kustbygden. Indelningen speglar de 
olika delområdenas förutsättningar för att producera en skogsråvara som industrin 
kan tillgodogöra sig. Indelningen bygger bl.a. på naturgeografiska regioner, tem-
peraturzoner och andra abiotiska faktorer, såsom berggrund, nederbördsförhållan-
den mm. De tre delområdena benämns Inlandet, Mellanbygden och Kustbygden 
och omfattar följande kommuner: 

Område 1 Inlandet: Älvdalen, Malung, Mora, Orsa och Ljusdal. 
 
Område 2 Mellanbygden: Vansbro, Gagnef, Leksand, Ludvika, Smedjebacken, 
Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Falun, Rättvik, Ovanåker och Bollnäs. 
 
Område 3 Kustbygden: Hofors, Sandviken, Gävle, Ockelbo, Söderhamn, 
Hudiksvall och Nordanstig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Indelning av länen för produktionsanalysen. Gränserna följer kommun-
gränser. 
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2.2 Data 
Dataunderlaget för beräkningen baseras på inventeringsdata ur riksskogstaxering-
en utfört av Institutionen för Skoglig Resurshushållning och Geomatik vid Sveri-
ges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Inventeringen omfattar ca 18 000 prov-
ytor, varav ca 12 000 (tillfälliga ytor) besöks och inventeras varje år under bar-
markssäsongen. Den omfattar alla markslag, men den mest omfattande beskriv-
ningen görs dock på skogsmark.  

Riksskogstaxeringen bedrivs som en stickprovsinventering. Ett urval av olika 
faktorer t.ex. träden, markvegetationen m.m. lottas ut (med känd urvalssannolik-
het) och används sedan för att skatta den totala volymen av alla träd, den totala 
arealen täckt med viss vegetation osv. Inventeringen utförs på avgränsade, cirku-
lära provytor. Provytorna ligger av arbetstekniska skäl samlade i s.k. taxerings-
trakter. Trakterna har kvadratisk eller rektangulär form med varierande storlek 
och är utlagda i ett regelbundet nät över landet.  

2.3 Beräkningsmetodik 
HUGIN-systemet (Lundström & Söderberg 1996) är ett beräkningssystem för 
regionala och nationella skogliga konsekvensanalyser, vilket skall kunna använ-
das som stöd i t.ex. utformning och utvärdering av skogsskötselstrategier.  

Beräkningssystemet simulerar framtida skogstillstånd och virkesproduktion bero-
ende på utgångsläge och vilken skogsskötselstrategi som tillämpas. Skogstillstån-
det i utgångsläget utgörs normalt av data från riksskogstaxeringen för det aktuella 
området, dvs. data från cirkelprovytor. I denna beräkning har SKS skogsvårdssta-
tistik präglat fastställandet av utgångsläget. Olika ägarkategorier har använts, en-
skilda markägare och övriga, med enskilt definierade utgångstillstånd (genom 
vetskap om vilken ägarkategori de enskilda provytorna tillhör). För de olika kate-
gorierna har även olika strategier tillämpas (se bilaga 2). Denna rapport redovisar 
dock inga resultat uppdelat på markägare utan en utveckling totalt för länens sko-
gar. 

För beståndsetablering efter föryngringsavverkning hämtas uppgifter från prov-
ytor ur en särskild ungskogsdatabas. De skötselåtgärder som kan styras är föryng-
ringsmetoder, röjning, gallring, gödsling, typ av föryngringsavverkning och dik-
ning. Skötselåtgärder, t.ex. gallring och föryngringsavverkning, appliceras på cir-
kelytor och inte på avdelningar. För att få realistiska prognoser väljs därför 
skötselåtgärder för merparten av ytorna enligt prioriterings regler baserade på 
empiriska data. För vissa ytor sker valet däremot mer eller mindre slumpmässigt.  

Restriktioner, baserade på t.ex. ekonomiska, tekniska eller naturvårdsmässiga 
faktorer, kan åsättas skötseln på ytor som uppfyller vissa kriterier. Kriterierna kan 
baseras på egenskaper för själva ytan, t.ex. ytans läge eller egenskaper för t.ex. 
trädskiktet. Restriktioner kan alltså anges för skötseln på ytor som är belägna nära 
vattendrag, vägar eller bebyggelse eller för ytor vars virkesvolym utgörs av en 
viss minsta andel löv etc. 
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2.4 Produktionsförutsättningar 
Analyserna är gjorda för åren 2007 - 2097. Tillväxtberäkningarna, m.m. i HUGIN 
görs baserat på femårsperioder. Däremot redovisas sammanställningar och analy-
ser för tioårsperioder.  

Det periodiska scenario som beräkningarna (2007-2097) baseras på är en initial 
beräkning som baseras på fastställda och fixerade restriktioner. Val av restriktio-
ner t ex avverknings- och gallringsnivåer etc. baseras på uppmätta data från SKS 
skogsvårdsstatistik inom länen Dalarna och Gävleborg. Som databas för den initi-
ala beräkningen används Rikstaxeringens provytor från perioden 1994-1999. Ef-
tersom beräkningen baseras på medelvärden anges värdena för period beräkning-
en som gällande för år 1997. 

Den initiala beräkningen är en framräkning av skogstillståndet och bildar ut-
gångsläget för själva scenarioberäkningarna i HUGIN systemet. Framräkningen 
av nuvarande skogstillstånd skapar en matematisk modell för det nu rådande regi-
onala skogstillståndet. Utifrån detta beräknade skogstillstånd har sedan HUGIN 
systemets tillväxtfunktioner beräknat i 10 st. 10-årsperioder för den framtida 
skogliga utvecklingen. För varje 10 års period beräknar HUGIN det optimala ut-
taget enligt fastställda skötsel - och miljökriterier. Skogsskötseln är fastställd till 
en nivå motsvarande en nivå jämställd med de regionala sektorsmålen antagna för 
perioden 2005-2010 (Skogsstyrelsen 2005) (detaljerade definitioner i bilaga 2). 

Två miljöambitionsnivåer har använts för beräkningarna. Den lägre ambitionen  
(Norm) motsvarar målen i ”Levande skogar”, där avsatta markarealer för hän-
synsområden har gjorts schablonmässigt med 5 % inom respektive delområde. I 
det andra scenariot (Hög) har miljöambitionen fördjupats. Här har andelen hän-
synsområden fördelats inom respektive delområde enligt behoven i Naturvårds-
analysens bristanalys (Skogsvårdsstyrelsen WX & Länsstyrelsen Dalarna och 
Gävleborg 1999). Vidare har även andelen registrerade nyckelbiotopernas geogra-
fiska förekomst legat till grund för fördelningen. Detta innebär en total avsättning 
på 9 % av länens skogsareal. Förutom andelen avsatt skogsmark i form hänsyns-
områden tillkommer för båda miljömålsalternativen restriktioner enligt generell 
hänsyn (SVL §30, FSC och PEFC). Arealen för hänsynsytor har fördelats scha-
blonmässigt med 5 % i båda miljömålsalternativen (detaljerad definition i bilaga 
3). 

Det görs även jämförelser med SKA 03 vilket är en liknande produktionsanalys 
utförd för hela Sverige uppdelat på län (Gustavsson & Hägg 2004). 



RAPPORT NR 21/2006 
 

7 

3. Resultat 

3.1 Skogstypernas utveckling 
 

 
Enligt både figur 1 och 2 kan ingen signifikant skillnad utläsas mellan de två mil-
jöambitionerna. Andelen tallskog kommer totalt minska med ca 33 % medan löv-
skog och blandskog ökar med knappt 50 %. Vid slutet av simulationsperioden ut-
görs länens skogsmark av ca 33 % tallskog, 33 % granskog, 12 % lövskog och   
22 % blandskog. 

3.2 Avverkningsnivåer 

Årlig total bruttoavverkning vid olika miljönivåer
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Figur 3. Prognostiserad årlig bruttoavverkning vid Norm och Hög under en 100-årsperiod. För 
jämförelse med annan analys visas även SKA 03 (Gustavsson & Hägg 2004). Figuren visar 
även den totala avverkningsnivån i medeltal mellan 2001 och 2003 för länen Dalarna och 
Gävleborg (riksskogstaxeringen). 

Skogstypernas utbredning, Norm och Hög miljöambition
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Figur 1. Skogstypers andel av skogsmarks-
arealen mellan prognosens början och år 
2100. Norm och Hög anger miljöambitionen. 

Figur 2. Förändringen av andelen skogstyper I 
figur 3 mellan år 0 och 2100. Jämförelse mellan 
Norm och Hög i andel procent. 
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Enligt figur 3 ökar avverkningsmöjligheterna för Norm de 50 första åren med ca 
3.6 milj. m3sk. Därefter avtar avverkningsnivån något men sammantaget är tren-
den konstant efter år 2050. Sammanvägt är trenden ökande över simulationsperio-
den och vid 2100 har den årliga bruttoavverkningen totalt ökat med ca 40 % (ca 
4.2 milj. m3sk). Även Hög har en produktionsökning i början av simulationsperio-
den men den börjar först efter år 2020. Därefter har Hög en likartad utveckling 
som Norm men ligger konstant under dess värden. Skillnaden mellan Norm och 
Hög för hundraårsperioden är i medeltal ca 650 000 m3sk i årlig avverkningsnivå. 
Avverkningsnivåerna för Norm och Hög ligger markant under dagens nivå vid 
periodens start. Inte förrän år 2040 nås samma nivå för Norm men därefter går 
aldrig kurvan under dagens avverkningsnivå. Hög passerar inte dagens avverk-
ningsnivå förrän innan år 2050.  

Scenariot för SKA 03 inleds med en markant ökning av avverkningsnivån till år 
2020, motsvarande ca 18 %. Därefter är värdena i det närmsta konstanta till år 
2070. De sista 30 åren ökar avverkningsvolymerna med ca 1 milj. m3sk. En jämfö-
relse mellan beräkningarna ger noterbara skillnader de 40 första åren. Trendkur-
vor för Norm och SKA 03 skulle efter år 2050 troligtvis ha ett likartat utseende. 
Värdena för Hög ligger under hela perioden konstant under SKA 03. 

Årlig bruttoavverkning per trädslag
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Figur 4. Årlig bruttoavverkning fördelat på trädslag. Volymen för Norm och Hög redovisas för varje 
trädslag. 

En högre miljöambition än ”Levande skogar” påverkar avverkningsnivån för tall i 
störst utsträckning. Enligt figur 4 inleds perioden för Hög med en nedgång som 
vänder 2020. Avverkningsnivån ligger sedan konstant under Norm under hela 
simulationsperioden, med undantag för år 2060, och differensen i årlig avverkning 
är i medeltal 310 000 m3sk för simulationsperioden. Även avverkningen av gran 
visar skillnader mellan miljöambitionerna men i betydligt mindre omfattning. Den 
årliga avverkningen är i medel 213 000 m3sk högre hos Norm jämfört med Hög. 
Ingen signifikant skillnad kan utläsas för avverkning av löv. Det finns dock en 
tendens till att värdena för Norm ligger något högre. 
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3.3 Delområden 
Utvecklingsmönstret för samtliga delområdenas skogstyper följer det regionala, 
dvs tallskogsarealen minskar. På kort sikt spelar nivån för miljöhänsyn en mycket 
marginell roll för åldersstrukturen i delområdena Inland och Mellanbygd. I ett 
längre perspektiv (> 50 år) medför ökad miljöhänsyn (Hög) att de högre ålders-
klasserna arealmässigt ökar. I Inlandet ökar, efter 50 år, åldersklasserna + 140 år 
och 80-140 år med 18 000 ha respektive 9 000 ha. I Mellanbygden har åldersklas-
sen 80-140 år den största tillväxtskillnaden. Inom delområde Kustlandet är areal-
ökningen för gammal skog (+140 år) marginell medan arealen skog 80-140 år 
ökar något (2 %) under perioden 2000-2050. 

Miljöambitionsnivån får marginell betydelse för massavedens medelvolym. Tim-
merstockens medelvolym reduceras dock (0,01-0,02 m3sk/stam) i samtliga delom-
råden vid ökad miljöambitionsnivå. Det är därför sannolikt att produktionskostna-
den i såväl primär och sekundär ledet ökar med ökad miljöambitionsnivå då kost-
naden ökar per avverkad kubik.  

Årlig bruttoavverkning per sortiment, Inlandet

1237

2958
2574

19282073

939 10651052

2926

2392

1776
2124

962 1034 11021009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2020 2030 2040 2050

1000 m3fub

norm tim norm massa hög tim hög massa
  

Figur 5. Årlig bruttoavverkning (m3fub) i Inlandet fördelat på sågtimmer och massaved. Volymerna 
jämförs även mellan Norm och Hög.  
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Årlig bruttoavverkning per sortiment, Mellanbygd
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Figur 6. Årlig bruttoavverkning (m3fub) i Mellanbygden fördelat på sågtimmer och massaved. 
Volymerna jämförs även mellan Norm och Hög. 

Årlig bruttoavverkning per sortiment, Kustbygd
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Figur 7. Årlig bruttoavverkning (m3fub) i Kustbygden fördelat på sågtimmer och massaved. 
Volymerna jämförs även mellan Norm och Hög. 

Bruttoavverkningen i Inlandet (figur 5) inleds med en svacka oavsett miljöambi-
tion. Noterbart är dock att svackan fördjupas för Hög timmer och är som lägst år 
2020 med en årlig avverkning på knappt 1.8 milj. m3fub. Därefter ligger kurvan 
konstant ca 150 000 m3fub under Norm timmer fram till år 2050. Även volymerna 
massaved sjunker till en början. Först efter år 2030 ökar värdena något och Norm 
har den största ökningen. Totalt för perioden har Norm massa ökat ca 18 % till 1.2 
milj. m3fub medan Hög massa ökat med ca 9 %. 

Vid en högre miljöambition sker den största reduceringen av årliga avverknings-
volymer i Mellanbygden och omfattar båda sortimenten timmer och massaved 
vilka minskar med ca 250 000 m3fub respektive ca 100 000 m3fub (Figur 6). Av-
verkningsmöjligheterna för timmer ökar dock oavsett miljöambition och förändras 
under perioden med drygt 40 % för Norm och ca 30 % för Hög. Kurvorna för 
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massaved är relativt plana men har totalt ökat med ca 20 % (Norm) och ca 9 % 
(Hög).     

Omfattande skillnader syns även i Kustbygden (figur 7). Till en början ökar de 
båda sortimenten oavsett miljöambition men inom perioden 2020-2040 är skillna-
derna uppenbara. Medelvärdet för differensen under 20 årsperioden är ca 120 000 
m3fub för timmer och ca 90 000 m3fub för massaved. Notera även Kustbygdens 
mindre storlek i figur 1.   
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4. Diskussion 

4.1 Skogstypernas utveckling 
Regionens skogstyper kan konstateras förändras genom en minskning av andelen 
tall och en ökning av andelen gran, löv och blandskogar. Detta beror på en bättre 
ståndortsanpassning då flertalet tallbestånd idag är etablerade på marker lämpliga 
för gran, vilket i sig även är en produktionshöjande faktor. Ökningen av lövskogar 
är sannolikt en effekt av naturvårdsinsatser (skydd, naturvårdande skötsel, gene-
rell hänsyn m.m.). Ingen skillnad går att utläsa mellan Norm och Hög vilket kan 
vara en indikation på att skogstypernas sammansättning inte påverkas av valet av 
miljöambition inom dessa givna nivåer. Simulationsprogrammet är å andra sidan i 
vissa lägen begränsat och reglerar arealer på en mer övergripande detaljnivå, var-
för man inte kan göra någon konkret slutsats. 

4.2 Norm, Hög och SKA 03 
Jämförelser mellan denna produktionsanalys och SKA 03 visar betydande skillna-
der i det initiala skedet. Detta beror sannolikt på hur man väljer att definiera 
skogstillståndet inför simulationen, då detta sätter mönster för HUGINs sampling 
av provytor. Beräkningarna baseras även på olika data ur riksskogstaxeringen där 
produktionsanalysen är beräknad med material från åren 1994-99 och SKA 03 
från åren 97-02. Vidare ges olika förutsättningar även för miljöhänsynen. SKA 03 
har en total avsatt areal på ca 290 000 ha medan motsvarande för Norm ligger på 
380 000 ha och Hög 540 000 ha. Detta kan vara en del av förklaringen till de in-
ledningsvis högre avverkningsvolymerna  i figur 3. 

Enligt figur 3 inträffar ökningen av bruttoavverkningen för Hög först 20 år efter 
simulationens start. Detta kan vara ett resultat av att de ytterligare arealerna som 
skyddas i Hög utgörs av äldre slutavverkningsbar skog vilket skapar ett omedel-
bart produktionsbortfall. De bestånd som med åren ”växer in” in i de äldre klas-
serna, och genererar ökningen i Norm, kompenserar istället reduktionen av av-
verkningsvolymerna. Vidare påverkas avverkningsnivån för tall till störst del vid 
en högre miljöambition än levande skogar medan volymerna för gran endast 
minskar något. De skyddade områdena i Hög har i beräkningarna förlagts i områ-
den där det saknas naturvärden och finns behov, och inte där de redan är höga. 
Detta ger logiskt en större påverkan på tallskogar. Ingen betydande förändring kan 
noteras för avverkningsnivån hos löv. 

Ett annat viktigt faktum är dagens avverkningsnivå (ca 12.7 milj. m3sk, motsva-
rande ca 41 000 ha) i jämförelse med den estimerade uthålliga avverkningsnivån 
för år 2010 på endast ca 10.6 milj. m3sk (se fig. 3). Produktionsanalysens avverk-
ningsnivåer är endast uppskattningar men det bör ändå ge en fingervisning om 
vilken avkastning skogen kan ge med ett uthålligt brukande. Enligt normalskogen1 
skall den årliga avverkningsnivån ligga kring 1 % av skogsinnehavet vilket för 

                                                 
1 Normalskog: matematisk, statisk modell av ett skogsbruk i jämvikt beträffande virkesförrådets 
tillväxt och avgång. I modellen ligger den årliga avverkningen normalt kring 1 % av 
skogsmarksinnehavet (Håkansson 2000) 
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länen Dalarna och Gävleborg innebär en yta kring 35 000 ha i årlig avverkning 
(ger ca 10.5 milj. m3sk). Detta tillsammans med resultaten i produktionsanalysen 
indikerar att avverkningstakten bör sänkas inom en 10-årsperiod. 

4.3 Delområden 
Ett skogsbrukande med högre miljöambition än Levande skogar medför en för-
djupad virkessvacka den kommande 20-årsperioden i Inlandet. Virkessvackan är 
troligtvis en följd av tidigare överavverkning i området. Detta påverkar timmer-
volymerna i störst utsträckning medan uttaget av massaved initialt påverkas mar-
ginellt. Trendkurvan för bruttoavverkningen har i Inlandet en betydligt svagare 
stigning jämfört med Mellanbygden och Kustbygden vilket sannolikt kan innebära 
en förskjutning av virkesfångsten österut. Enligt figur 6 skulle dock en högre 
miljöambition reducera den årliga virkesfångsten i Mellanbygden med ca 250 000 
m3fub. Den sammanlagda reduceringen av den årliga timmerfångsten för länen 
kan uppgå till 500 000 m3fub. Detta motsvarar uppskattningsvis ungefär två års-
förbrukningar hos ett av de större sågverken. Inom Kustbygden och Mellanbyg-
den verkar 7 sågverk med en årlig kapacitet större än 100 000 m3 (Skogsstatistisk 
årsbok 2005) och en produktionsminskning kommer inte bara skärpa konkurren-
sen endast för dessa utan slår även ut mindre aktörer med svagare köpkraft. 

Även pappers- och massaindustrin påverkas av ökad miljöhänsyn. Enligt upp-
skattning minskar den årliga avverkningen av massaved för Mellanbygden och 
Kustbygden sammanlagt med ca 200 000 m3fub (10 % reducering av länens totala 
massaveds avverkning i relation till Levande skogar) och trendkurvan är, till skill-
nad från bruttoavverkning av timmer, i det närmsta konstant över tiden. Detta an-
stränger virkesmarknaden ytterligare och för massa- och pappersbruken kan det på 
längre sikt innebära produktionsminskningar och negativ påverkan på sysselsätt-
ningen.  

4.4 Slutsatser 
Nivån på miljöhänsynstagande reglerar de långsiktiga konsekvenserna för den 
regionala sysselsättningen.  

En ökad miljöambition har enbart marginell påverkan på åldersklassutvecklingen.   

Den högre miljöambitionen ger en fördjupning och förlängning av den regionala 
produktionssvackan. 

Den årliga bruttoavverkningen stagnerar under närmaste 20-årsperioden. Först 
efter år 2040 kommer bruttoavverkningen att motsvara nuvarande nivå. Stagna-
tionen utgörs till största del av minskade tallvolymer och en ökad miljöambition 
utöver ”Levande skogar” förstärker produktionsbortfallet under de första 50 åren.  

En högre miljöambition skapar ett ökat årligt bortfall i föryngringsavverkningen 
på 400-600 000 m3sk/år, och ett ökat årligt bortfall i bruttoavverkningen motsva-
rande 800 000 - 1 milj. m3sk/år. 

Timmerstockens medelvolym minskar med ökat miljöhänsynstagande och ger 
ökade produktionskostnader i primär- och sekundär produktionen. 
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En miljöambition motsvarande Levande Skogar eller högre medför att den årliga 
avverkningsnivån måste reduceras under närmaste 10- års perioden för att anses 
vara uthållig. 

Generellt förändras skogstypernas fördelning. Blandskogar är den skogstyp som 
framöver ökar i omfattning. Tallskogarna som i idag dominerar minskar med 445 
000 ha under närmaste 50 års perioden. Granskog och blandskog ökar något (1-2 
%) med ökad miljöambition. 

Produktionsminskningen som inträder i och med Levande skogar är möjlig att 
kompensera med en mer ambitiös skogsskötselstrategi. En högre ambition utöver 
Levande skogar orsakar däremot mer omfattande begränsningar i avverknings-
möjligheter som får konsekvenser för industrin. 
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Bilaga 1. Indata för beräkning av skogstillståndet i utgångsläget 

 

Skogstillståndet (utgångsläget): 

Sammanfattningsvis utgår vi från samma utgångsmaterial som för SKA99. Detta 
underlättar också datakörningarna enligt rekommendationer av SLU (pers. kom. 
Anders Lundström, SLU.). Beräkningen baseras dock på medelvärden av rixtax-
material agregerat under perioden 1994-1999 (SKA99 1993-98)som sen sedan 
beräknas fram till 2001. 

Ägarekategori: Redovisning sker för två ägarkategorier enligt rikstaxeringens 
definition. Enskilda, Övriga (aktiebolag,  fastighetsverket, övriga statliga ägare, 
ecklesiastika ägare, allmänningar och besparingsskogar, kommunala och lands-
tingsägda marker samt övriga allmänna ägare). 

Areal skogsmark: svensk definition av skogsmark, exklusive reservat avsatt tom 
2001. 

Områdesindelning: 3 beräkningsområden. Inland, Mellanbygd,  Kustbygd.  

Trädslagsfördelning: enligt rikstaxeringens (rixtax) material. 

Virkesförråd:. Nuvarande virkesförråd enligt 94-99 års medelvärden (rixtax). 
Utgångsnivå SKA99 (119 m3sk/ha). 

Tillväxt:. Nuvarande virkesförråd enligt 94-99 års medelvärden. Utgångsnivå 
SKA99. 
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Bilaga 2. Indata för scenario 

 
Förutsättningar för skötselstrategin: 
 
Avverkningsnivå:  35 000 ha (19 500 övriga, 15 500 enskild) 

Årligt uttag från föryngringsavverkning och gallring 
uppgår till (för år 2000) 7,2 milj. m3sk från föryng-
ringsavverkning & 3,4 milj.m3sk från gallring 

 
Kalmarksperiod:  3 år (gäller enbart plantering) 
 
Föryngringsmetod: 
 
Enskilda  
 Inland:   NF 26 %, Odl 73 % sådd 1% 
 Mellanb. NF 21 %  Odl 78 %  sådd 1% 
 Kustland NF 23 %  Odl 76 %  sådd 1 % 
   
Övriga 
 Inland:   NF 18 %  Odl 79 %  sådd 3 % 
 Mellanb. NF 12 %  Odl 85 %  sådd 3 % 
 Kustland NF 12 %  Odl 85 %  sådd 3 % 

 
Markberedning: Arealandel av Föryngringsarealen 
 
  Enskilda:  NF 75 % Odling: 90 % 
  Övriga:  NF 90 % Odling: 95 % 
 
Trädslagsval:   vid skogsodling: 
  Enskilda  
   Inland:   45 % tall  55 % gran 
   Mellanb. 35 % tall  65 % gran 
   Kustland 30 % tall  70 % gran 
  Övriga 
   Inland:   60 % tall  40 % gran 
   Mellanb. 42 % tall  58 % gran 
   Kustland 50 % tall  50 % gran 
 
Röjning   Röjning utförs enligt klassiskt mönster vid ca 3-4 m 

höjd. Andelen röjd areal av totalbehovet i procent:  
 
Enskilda  
 Inland:    60 %  
 Mellanb.  90 % 
 Kustland  90 % 
Övriga 
 Inland:    60 %   
 Mellanb.  90 % 
 Kustland  90 %  
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Gallring: Gallringen utförs enligt rekommenderade (standard) skötselrutiner. 
Där första gallring en utförs som krongallring och därpå efterföljan-
de gallringar som låggallring. Utnyttjandegraden är 80 % av möjlig 
areal för respektive ägarkategori 

 
Gödsling:     8 000 ha (övriga) 
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Bilaga 3. Kriterier för miljöhänsyn 
 
Miljöinsats- normal ambitionsnivå  (Norm) 
 
Styrande för de ekologiska restriktionerna är generell hänsyn enligt SVL §30, 
FSC och PEFC. Avsatt areal för hänsynsytor & hänsynsområden är satt scha-
blonmässigt till 5 % av den produktiva skogsmarken för samtliga markägarkate-
gorier: 
 
Hänsynsytor och Hänsynsområden 
 Enskilda  Övriga samtliga ägare 
Inland 26 230 ha 45 550 ha   71 780 ha 
Mellanbygd 31 240 ha 33 400 ha   64 640 ha 
kustland.  19 140 ha 18 000 ha   37 140 ha 
totalt 76 610 ha 96 950 ha 173 560 ha 
 
Utgångsläget kräver en fastställd nivå för hur mycket skogsmark (inom närmaste 
5 års perioden) som är eller skall avsättas. 
  
Nationalparker, reservat : avsatta efter 1994  
Inland:     5200 ha 
Mellanbygd:     1150 ha 
Kustbygd       1470 ha 
Totalt     7820 ha 
 
Evighetsträd  10 st./ ha 
 
Miljöinsats- hög ambitionsnivå  (Hög) 
 
Styrande för de ekologiska restriktioner kommer att vara den regionala natur-
vårdsanalysen samt som generell hänsyn enligt SVL §30, FSC och PEFC .  
 
Beräkning av avsatta arealer för Hänsynsytor & Hänsynsområden har gjorts enligt 
en enkel fördelningsprincip. Den skogsmarksareal som i naturvårdsanalysen 
(Skogsvårdsstyrelsen WX & Länsstyrelsen Dalarna och Gävleborg 1999) rekom-
menderas till avsättning i enighet med ingående bristanalys har fördelats inom 
respektive delområden. Därefter har den framtagna sparade skogsmarksarealen 
inom respektive delområde fördelats per ägarkategori enligt befintligt markan-
delsinnehav. 
 
Hänsynsytor och Hänsynsområden 
 
 Enskilda  Övriga samtliga ägare 
Inland 40 700 ha 69 300 ha 110 000 ha 
Mellanbygd 63 200 ha 68 400 ha 131 600 ha 
kustland.  41 700 ha 38 500 ha   80 200 ha 
 
totalt 145 600 ha 176 200 ha 321 800 ha 



RAPPORT NR 21/2006 
 

20 

Utgångsläget kräver en fastställd nivå för hur mycket skogsmark (inom närmaste 
5 års perioden) som är eller skall avsättas. 
  
Nationalparker, reservat : avsatta efter 1994  
 
Inland:     5200 ha 
Mellanbygd:     1150 ha 
Kustbygd       1470 ha 
Totalt     7820 ha 
 
Evighetsträd  10 st./ ha 
 

Summering av arealer  

Normal ambition      

Område Reservat Inget Skötsel Skötsel Summa 
Areal 
exkl  

    skogsbruk natur tradtionellt Areal reservat 
Inland 17 66 76 1288 1447 1430 
Mellan 13 60 66 1141 1280 1267 
Kustland 9 35 38 640 722 713 
Summa 39 161 180 3069 3449 3410 
Hög 
ambition       
Inland 17 100 95 1235 1447 1430 
Mellan 13 91 101 1075 1280 1267 
Kustland 9 53 61 599 722 713 
Summa 39 244 257 2909 3449 3410 
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I regional produktionsanalys redovisas de långsikti-
ga avverkningsmöjligheterna och skogstillståndets
utveckling inom länen Dalarna och Gävleborg för
perioden 2000-2100. Detta i jämförelse mellan
konsekvenserna av två miljöambitioner, miljömålet
”Levande skogar” och en högre miljöambitionsnivå.
Beräkningarna baseras på Riksskogstaxeringens
inventeringar 1994-1999. Syftet med analysen är
att bilda ett värdefullt underlag för strategiska över-
väganden i fråga om hur skogsresurserna skall nytt-
jas i framtiden och hur stora avsättningar av skogs-
mark som är uthålligt ur produktionssynpunkt.




