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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I denna uppsats har effekterna av att öka inslaget av sibirisk lärk i det norrbottniska 

skogslandskapet studerats. Detta har undersökts genom en kostnads-nyttoanalys där 

konsekvenserna av att komplementera delar av de bestånd som idag beskogas av 

referensträdslagen tall och gran med sibirisk lärk. För att testa resultatets känslighet har 

tre diskonteringsräntor tillämpats: 1,5 procent, 2 procent samt 2,5 procent. Studien fann 

att det är en marginell skillnad i lönsamhet när sibirisk lärk jämförs med tall, gentemot 

gran så var dock de ekonomiska incitamenten starka för markägare att välja sibirisk lärk 

vid föryngring på granmark. Det samhällsekonomiska värdet av detta projekt har i de 

flesta scenarion vara positivt, det är dock möjligt att projektet skulle komma att visa sig 

vara förlustbringande om sibirisk lärks naturvärde och dess massaved bedöms vara av 

lågt värde och det går därmed inte att entydigt hävda att en subventionering av sibirisk 

lärk är samhällsekonomiskt rationell. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This thesis aims to study the effects on the North Swedish forest and forestry of 

introducing Siberian larch as an alternative to pine and spurce. This was achieved 

through a cost-benefit analysis. To test the sensitivity of the results a sensitivity analysis 

with discount rates of 1,5 percent, 2 percent and 2,5 percent. The results indicate that 

landowners have few incentives to substitute pine for larch, however compared to 

spurce, larch was shown to be a profitable alternative. From a societal point of view the 

value of diversifying North Swedish forests with Siberian larch was in most cases 

positive, however since the results weren’t unanimously positive the rationality of a 

subsidy deeply depends on the preferred discount rate.  
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FÖRORD 

 

 

 

 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla de som har stöttat mig och särskilt min 

handledare Robert Lundmark för hans råd och vägledning under arbetets gång samt Lea 

Hofmann som har korrekturläst uppsatsen och lämnat värdefulla synpunkter.  
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ORDLISTA 

Samtliga definitioner nedan är hämtade från Skogsstyrelsens ”Skoglig ordlista” 

(2019a) förutom definitionen av hektar och kubikmetermått som är hämtade från 

Skogskunskap (2019). 

Bonitet - En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och 

år. 

Diversitet - Artvariation i ett växt- eller djursamhälle med hänsyn till artantal och 

relativ talrikhet av de olika arterna. 

Föryngringsavverkning - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom 

skogsodling eller naturlig föryngring. 

Gallringsstyrka - Kvot av utgallrade träds antal, grundyta eller volym och motsvarande 

värden före gallring. 

Hektar - Det vanligaste måttet för yta i skogen. Ett hektar är 100x100 meter. 

Hybrid - Korsning mellan två arter. 

Lövskog - Beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 procent. 

M3fub – Fastkubikmeter under bark. 

Miljökonsekvens - Beskrivning av de effekter på miljön som man i förväg bedömer att 

vissa åtgärder kan få. 

Omloppstid - Produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller 

plantering till föryngringsavverkning. 

Pionjärträd - Träd som lätt koloniserar öppna ytor, till exempel björk, tall, asp. 

Plywood - Skiva uppbyggd av flera lager faner som limmats samman, vanligen med 

fiberriktningen vinkelräta mot varandra. 

Produktiv skogsmark - Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i 

genomsnitt under beståndets växttid. 

Proveniens – Härkomst. 

Sekundärträd - Träd som har förmåga att växa i skugga och så småningom brukar 

växa upp under pionjärträdslagen, till exempel gran, bok, alm. 
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Skogskubikmeter (m3sk) - volymen av stammen inklusive bark, men utan grenar och 

stubbe. 

Skogsmark - (enligt skogsvårdslagen); Mark som är lämplig för virkesproduktion och 

som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål samt mark där det bör 

finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned. 

Snöbrott - Stambrott orsakat av snötyngd i trädkronan. 

Sortiment - Virke med egenskaper enligt gällande mätningsföreskrifter eller 

sorteringsregler. 

Ståndort - Ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna. 

Tallhed - Tallskog med lavar och enstaka mossor i bottenskiktet och eventuellt med 

spridd förekomst av ris i fältskiktet. 

Täckrotsplanta - Planta där jord, torv eller annat substrat sitter kvar på roten. 

Virkesförråd - Virkesvolym. 
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INLEDNING 

 

 

 

 

Norrbotten befinner sig i det boreala barrskogsbältets nordligaste del. Skogsbilden 

domineras av tall och gran som utgör 83,5 procent av den produktiva arealen exklusive 

blandskogar (Riksskogstaxeringen, 2017). Det norrbottniska skogsbruket är i hög grad 

fokuserat på tall och gran. I takt med att insekts- och sjukdomsangreppen ökar i tall och 

granbestånden blir det allt mer relevant att undersöka alternativ för att komplementera 

de befintliga trädslagen. Samtidigt är det i många fall möjligt att öka lönsamheten i 

skogsbruket genom att vid föryngring välja trädslag som visat sig vara mer 

snabbväxande än tall och gran. En tredje aspekt som inte bör förbises är hur 

biodiversiteten påverkas av ett skogsbruk som i så hög utsträckning fokuserar på två 

trädslag. 

 

Det finns många snabbväxande trädslag som visat potential till framgångsrik etablering 

på svensk skogsmark. Den sibiriska lärken har dock fördelen av att sedan en tid klassas 

som ett inhemskt trädslag och inte en exot, det vill säga ett främmande trädslag. 

Nackdelen med att använda exoter är att de enligt skogsvårdsförordningen (2010:956) 

endast i undantagsfall får användas som skogsodlingsmaterial (Skogsstyrelsen, 2017). 

Nyplantering av exoter är även kraftigt begränsad i Forest Stewardship Councils (FSC, 

2011) regelverk och får högst motsvara 5 procent av den produktiva skogsarealen. Den 

sibiriska lärkens naturliga utbredningsområde är norra Sverige, Finland och Ryssland 

och omfattas därmed inte av dessa begränsningar.  

 

Syftet med denna uppsats är att utröna effekten av att introducera ytterligare trädslag i 

det norrbottniska skogsbruket. I denna studie har den sibiriska lärken valts ut som ett 

lämpligt trädslag för att undersöka effekten av att introducera nya trädslag. I Norra 

Norrland (Norr- och Västerbotten) finns det i nuläget endast 0,1 miljoner m3sk lärk 
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vilket kan jämföras med 392 miljoner m3sk tall och 262 miljoner m3sk gran 

(Riksskogstaxeringen, 2017). 
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de privat- och samhällsekonomiska utfallet av att 

komplementera de norrbottniska tall- och granskogarna med sibirisk lärk samt 

undersöka om en sådan utveckling skulle vara samhällsekonomiskt önskvärd.  

 

Frågeställningar 

• Givet de potentiella för- och nackdelar som finns med sibirisk lärk som trädslag, 

finns det en samhällsekonomisk vinst i att öka inslaget av sibirisk lärk i det 

norrbottniska skogsbruket? 

• Vilka är de ekonomiska effekterna för skogsbruket? 

• Skulle en subvention till plantering av sibirisk lärk vara ekonomiskt rationell? 

 

Avgränsningar  

För att ge studien ett rimligt omfång är det nödvändigt att avgränsa vissa aspekter. Den 

första begränsningen som upplevs nödvändig, är den geografiska. Sverige är ett avlångt 

land med vitt skilda förutsättningar för olika trädarters etablering och välmående att det 

är svårt att dra generella slutsatser vilka håller för sanna i hela landet. Det geografiska 

område som inkluderas i denna studie begränsas till Norrbotten.  

Med den angivna geografiska avgränsningen blir det nödvändigt att fundera på vilka 

trädslag som ska studeras. Denna studie fokuserar på lärk och mer specifikt sibirisk lärk. 

Anledningen till detta är att av alla lärkarter så är det den sibiriska lärken som är bäst 

anpassad för norra Sverige. I nordliga försök har den visat sig generera de rakaste 

stammarna, den högsta överlevnaden, den bästa frosttoleransen (Karlman, 2010).  

 

För att uppnå studiens syfte att undersöka om den sibiriska lärken erbjuder ett mervärde 

relativt nuvarande skogsbruk kommer jämförelsen använda de två vanligaste trädslagen 

i Sverige tall och gran som referensalternativ (Riksskogstaxeringen, 2017).  
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Den tredje avgränsningen ligger i den ekonomiska jämförelsen. Jämförelsen kommer 

ske mellan de valda referensträdslagen och sibirisk lärk på liknande ståndorter, andra 

alternativa användningsområden kommer inte att beaktas denna gång. 

 

Som fjärde och sista begränsning fastställs projektets utvärderingstid till en hundraårig 

omloppstid. För samtliga trädslag har en omloppstid om hundra år använt för att 

underlätta jämförelsen. Hundra år är i författarens mening att betrakta som en lämplig 

genomsnittlig ekonomisk omloppstid för tall och gran på de aktuella markerna 

(Skogsstyrelsen, 2016). Lärk har konstaterats ha en tillväxt som i hög utsträckning 

påminner om den för tall. Vidare ökar andelen kärnved i lärk över tid vilket är en av 

dess utmärkande egenskaper. 
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BAKGRUND 

 

 

 

 

Vad är sibirisk lärk och varför är den intressant? 

Fynd av runt 10 000 år gamla fossil och pollen från sibirisk lärk upptäcktes för två 

decennier sedan i Sverige. Som en följd av det är arten därmed att beakta som 

återintroducerad och klassas som en inhemsk art. Idéen att använda ryska lärkar i det 

nordliga skogsbruket är inte ny, redan 1754 föreslog Carl von Linné i ett brev till 

Sveriges riksdag att de lappländska fjällen skulle beskogas med rysk lärk (Martinsson, 

1994). I de tidiga försöken med lärkar från Ryssland var det främst andra arter än den 

sibiriska som provades. Det var först 1892 som Domänstyrelsen förde in den sibiriska 

lärken till Sverige. Intresset för det nya trädslaget var stort under 1900-talet men på 

grund av felaktiga val av provenienser blev resultatet i många fall inte det önskade, efter 

contortatallens inträde på 1960-talet flyttades en stor del av fokus över till det nya 

trädslaget (Söderholm och Öhman, 2010). I Ryssland har den sibiriska lärken visat sig 

vara framgångsrik med ett totalt virkesförråd på 25 miljarder m3sk2. Totalt täcker lärken 

38 procent av Rysslands skogsmark (Martinsson, 1994). 

 

Den sibiriska lärken delas ofta upp i sibirisk lärk (Larix sibirica) och rysk lärk (Larix 

sukaczewii), den vanligaste av de två i norra Sverige är den ryska lärken (Westin 

m.fl, 2016). Denna studie kommer dock använda den bredare betydelsen av sibirisk 

lärk som inkluderar både sibirisk och rysk lärk. Detta eftersom det råder skilda 

meningar rörande huruvida det faktiskt går att särskilja Larix sukaczewii som en egen 

art (Martinsson, 1994). Den sibiriska lärken förekommer naturligt i Europa men 

endast i mindre spridda områden som synes på utbredningskartan nedan så är det i 

Ryssland som sibirisk lärk är mest frekvent förekommande. För norrbottniska 

förhållanden är det främst den västliga varianten som återfinns i område fem på 

kartan i figur 1 som visat sig vara lämplig. 



6 
 

 

Figur 1: Lärkens utbredningsområde 

Källa: Westin m.fl. (2016) 

Även i svenska försök har den sibiriska lärken visats sig växa i genomsnitt 10–25 

procent bättre än både tall och gran mätt under bark och 25–40 procent bättre ovan bark 

(Martinsson, 1994). 

 

Skogsbruk med lärk 

I Norden är plantering efter markberedning den vanligaste föryngringsmetoden. På 

grund av lärkens stora ljusbehov är det nödvändigt med frekventa gallringar av 

lärkbestånd för att träden ska uppnå maximal tillväxt. Trädens kronor bör hålla en bredd 

motsvarande cirka 50 procent av trädets totala höjd upp till en ålder om 40 – 50 år. 

Vidare är det rekommenderat att stamkvista lärken om produktionssyftet är timmer, 

lärken har nämligen proportionellt stora kvistar under de tidiga åren och dessa kvistar 

tenderar att vara fästa till stammen under lång tid (Karlman, 2010).  

 

Användningsområde 

I Ryssland används lärk i allt från plywood till snickeri, även i Sydeuropa används 

lärken i stor omfattning för snickeri. I Central- och Nordeuropa används lärk till bland 

annat väggpanel, altaner och lekplatsutrustning. Överlag så noteras på marknaden en allt 

högre efterfrågan av lärkprodukter. På grund av lärkens kemiska sammansättning 

förloras dock upp till fem procent av cellulosan i massaindustrin vilket gör lärken i 
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nuläget inte efterfrågas i stora kvantiteter av den svenska massaindustrin. Tack vare 

lärkens höga tillväxt så har det dock i en finsk studie från 1969 visats att en hektar lärk 

kan producera mer kemisk pappersmassa än motsvarande yta tall eller gran (Karlman, 

2010) vilket på sikt skulle kunna öka intresset för lärken i massaindustrin. 

 

Sibirisk lärks egenskaper  

Potentiella fördelar med sibirisk lärk i Norrbotten (Northern Fennoscandinavia) är enligt 

Karlman (2010) de följande: 

• Bra produktionstakt. Den sibiriska lärken kan på gynnsamma marker producera 

träd stora nog för sågtimmeruttag på halva den tid som krävs för tall och gran. 

De svenska försöken har visat på en 20–25 procent större skörd mätt i fastmeter 

över bark per hektar. På svagare marker har dock tallen visat sig vara 

effektivare.  

• Lärkvirke har hög densitet och hållbarhet vilket gör det gör det till ett lämpligt 

substitut för impregnerat virke i utomhusmiljöer. 

• Relativt resistent mot sjukdomar och skadedjursangrepp. Under de 150 år som 

sibirisk lärk har odlats i Sverige har inga större sjukdoms- eller 

skadedjursangrepp drabbat planteringarna. 

• Relativt hög vindbeständighet tack vare att lärkens rötter söker sig djupare ned i 

marken relativt granens. Lärken är som en följd av att den fäller sina barr även 

mindre benägen att drabbas av snöbrott. 

• Troligen mer motståndskraftig mot rotröta av s-typ.  

• Den har kapacitet till god produktion i svårare miljöförhållanden. Exempelvis i 

Tärnaby i Västerbottensfjällen har sibirisk lärk uppvisat en tillväxt på över 5 

m3sk/ha per år i över 100 års tid. 

• Ökar biodiversiteten i den artfattiga skogsfloran samt enligt vissa bidrar till att 

försköna landskapet, särskilt under vår och höst.  

• Kan användas som skärm för sekundärträd såsom gran  

• Billigare avverkningskostnad eftersom varje enskilt träd uppvisar god tillväxt i 

både höjd och bredd. 

• Lärken erbjuder skogsägaren möjlighet att välja mellan flera olika alternativa 

skötselmetoder och slutprodukter. 
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Potentiella problem med sibirisk lärk: 

• Frostkänslighet på vår och höst innan skotten har förvedats.  

• Böjda och buktande stammar, plantor av ej lämpligt proveniens kan förvärra 

problemet men är både genetisk och miljörelaterat. 

• Kvistarnas höga frekvens och oregelbundenhet samt egenskap att dö tidigt utan 

att falla från trädet. 

• Skillnad i träkvalitet vilket medför krav på justerade metoder i 

förädlingsprocessen. Exempelvis är det nödvändigt att använda en annan teknik 

för att såga lärk jämför med tall och gran annars kommer den höga risinhalten i 

träet resultera i att sågklingan limmar ihop. Det är även mer tidskrävande att 

torka lärk. 

• Lärken har en kemisk sammansättning som gör det svårt att blanda lärkmassa 

med tall- och granmassa i massaindustrin, lärkmassans egenskaper leder dock 

till överlägsen draghållfasthet i slutprodukten jämfört med tall och gran.  

• Kunskapsläget om sibirisk lärk är inte i nivå med det för tall och gran. 

• Det framtida klimatet i Sverige förutspås bli varmare och mer maritimt och 

lärken är ett trädslag för kontinentalt klimat, sibirisk lärk har dock odlats 

framgångsrikt på Island som har ett betydligt mer maritimt klimat än Sverige 

vilket gör effekten av framtida klimatförändringar svårare att förutspå. 
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TEORI & METOD 

 

 

 

 

Kostnads-nyttoanalys är ett effektivt verktyg för att bedöma den ekonomiska nyttan av 

ett projekt. Analysen har som mål att identifiera och definiera ett ekonomiskt värde för 

alla tänkbara kostnader och nyttor som projektet kan medföra för att på så sätt 

tydliggöra vilka konsekvenser projektet medför. Därefter sammanställs resultatet och 

nettonyttan av projektet kan beräknas och med kunskap om nettonyttan kan en 

bedömning om projektet är samhällsekonomiskt önskvärt eller ej (Generaldirektoratet 

för regionalpolitik, 2006). 

 

Nytta definieras som ökningar av välbefinnande mätt i monetära termer som resultat av 

projektet och de minskade välbefinnandet projektet medför, som dess kostnader. 

Skillnaden mellan dessa två tal utgör projektets nettonytta/kostnad. Matematiskt kan 

projektet visas vara samhällsekonomiskt lönsamt om följande håller: 

𝑁𝐵 = 𝛴𝑖𝑁𝐵𝑖 =  𝛴𝑖(𝐵𝑖 − 𝐾𝑖) >  0 (𝑖 = 1, … , 𝑛)   (1) 

Där NB utgör nettoökningen i nytta, B beskriver projektets nytta och K dess kostnader 

(Söderqvist, 2006). Det vill säga överstiger summan av nyttan summan av kostnaderna 

är projektet att betrakta som samhällsekonomiskt lönsamt. 

 

Nyttorna definieras av de positiva effekterna som följer av projektet såsom de monetära 

effekterna av att sälja virket vid slutavverkning, mer generellt är allt som ökar 

individernas välfärd att betrakta som en nytta och allt som är att klassa som en 

uppoffring för de av projektet berörda individerna ska betraktas som en kostnad 

(Mattson, 2006). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mäts kostnaderna efter deras 

alternativkostnad det vill säga vad hade de resurser som spenderas på projektet varit 

värda om det spenderats på ett alternativ projekt. Den teoretiskt främsta vägen för att 

mäta detta är att analysera hur konsument- och producentöverskottet påverkas av att 

implementera det aktuella projektet eller att ge resurserna en alternativ användning. Det 
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är dock i praktiken vanligt att helt enkelt utgå från kostnaden för de resurser som 

används. Alternativkostnaden för exempelvis planteringsmaterial beräknas efter 

inköpspris och arbetskraften efter lönekostnaden. Detta tillvägagångsätt ger i normala 

fall en god uppfattning om alternativkostnaden under förutsättning att marknaderna där 

varorna handlas är väl fungerande det vill säga marknadspriset reflekterar samhällets 

värdering av varan och marknaden relativt projektet tillräckligt stor för att projektet inte 

ska påverka marknadspriset (Söderqvist, 2006). Vid en kostnads-nyttoanalys är det ur 

perspektivet ”med-utan” och inte ”före-efter” som analysen tar sin utgångspunkt. Det 

blir därför nödvändigt att sätta projektet i relation till ett eller flera relevanta 

referensalternativ för att på så sätt kunna visa på kausalitet mellan i detta fallet att 

föryngra med sibirisk lärk på en större andel av skogsmarken och de effekter som 

skattas (Mattsson, 2006). Analysen kommer att utföras under antagandet att lagar och 

preferenser inte väsentligt förändras under omloppstiden.  

 

En kostnadsnyttoanalys kan definieras som processen att maximera nuvärdet av alla 

nyttor justerade för dess kostnader inom en given begränsning (Brent, 2006). 

Av detta utvecklades de fyra frågor: 

1. Vilka kostnader och vilka nyttor ska inkluderas? 

2. Hur ska dessa kostnader och nyttor utvärderas? 

3. Med vilken diskonteringsränta ska nuvärdet beräknas? 

4. Vilka är de relevanta begränsningarna? 

I den bredaste bemärkelsen av samhällsekonomisk analys kan dessa frågor besvaras 

enligt: 

1. Alla kostnader och nyttor ska inkluderas i analysen, detta inkluderar privata, 

sociala, direkta, indirekta, greppbara och ej greppbara kostnader och nyttor. 

Direkta kostnader utgör de monetära utgifter som direkt kan kopplas till 

projektet såsom planterings- och maskinkostnader, de indirekta kostnaderna är 

alla kostnader som inte utgör direkta betalningar för att genomföra projektet, 

exempelvis transaktionskostnader (Mattsson, 2006).  

2. Utvärderingen ska ske enligt välfärdsekonomiska principer det vill säga nyttan 

baseras på konsumentens vilja att betala för projektet och kostnader är den 



11 
 

kompensation som de som drabbas negativt av projektet är villiga att acceptera 

för att offra de nödvändiga resurserna. 

3. Den sociala diskonteringsräntan ska användas för att diskontera kostnader och 

nyttor, den sociala diskonteringsräntan ska även ta hänsyn till framtida 

generationers preferenser. 

4. Begräsningar är endast tillåtna i den övergripande objektiva funktionen, ej för 

separata beräkningar. 

 

Det kommer dock för genomförandet av denna analys vara nödvändigt att begränsa 

omfattningen av de skattade variablerna. 

 

Alternativkostnad & skuggpris 

En central pelare i kostnads-nyttoanalys är att fastställa projektets skuggpris eller 

sociala värde. Om skuggpriset är högre än marknadspriset är det samhällsekonomiskt 

positivt att öka omfattningen av projektet och vice versa om marknadspriset är högre. 

Brent (2006) definierar ett skuggpris som ökningen i social välfärd av varje marginell 

förändring i tillgängligheten av varor eller produktionsfaktorer. Om offentliga 

investeringars ”output” av varan g betecknas av Yg så kan skuggpriset för den varan 

skrivas som:  

𝑆𝑔 =
𝛥𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑊𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒

𝛥𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑌𝑔
   (2) 

Skuggpriset reflekterar insatsvaran eller produktionens samhällsekonomiska värde, 

detta värde behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med marknadsvärdet (Brent, 2006). 

Utgångspunkten kommer vara marknadspriser men det kommer även bli nödvändigt att 

försöka kvantifiera vissa externaliteter kopplade till skogsbruket. 

 

Externaliteter eller externa effekter definieras av Mattsson (2006) som en påverkan från 

en aktör såsom ett hushåll eller ett företag på andra aktörers nytta eller vinst, utan att 

dessa betalar för positiva effekter eller kompenseras för negativa effekter. Exempel på 

en gynnsam exernalitet är när grannen anlägger en vacker trädgård, om samma granne 

istället är en frekvent rökare och utsätter grannskapet för passiv rökning är detta en 
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negativ exernalitet. Per definition inkluderas inte externaliteter i marknadspriset det är 

därför möjligt för den samhällsekonomiska nyttan eller kostnaden att avvika från den 

privatekonomiska. Detta riskerar att leda till resurshushållningsproblem och brist på ur 

samhällets perspektiv åtråvärda tjänster som ren luft och miljö (Mattsson, 2006). I 

Sverige har vi allemansrätten som ger alla människor rätt att vistas i naturen oavsett 

vem som äger marken. Det finns därmed inget marknadspris för förskönande av 

exempelvis produktionsskogar eller en ökad biodiversitet. Att många uppskattar att 

spendera delar av sin fritid i naturen och att tilltalande landskap är en förutsättning för 

att attrahera turism är inget som rimligtvis kan förväntas ingå i skogsägarens 

ekonomiska kalkyl vid val av skogliga åtgärder.  

 

Att värdera det ogripbara såsom vacker utsikt eller ren luft är i grunden en 

skuggprisfråga (Brent, 2006). Dessa egenskaper saknar ett direkt marknadsvärde och är 

därmed till skillnad från exempelvis timmer, svåra att prissatta. Det blir därmed 

nödvändigt att använda mer indirekta värderingsmetoder för att fastställa exempelvis 

värdet av att ersätta exempelvis en snårig och mörk contortaplantering med en ljusare 

och mer tillgänglig lärkskog (Brent, 2006).  

 

Vid värderingen av det ogripbara måste först en proxy i form av en mätbar fysisk enhet 

definieras, exempelvis kan luftens renhet mätas i mängden skadliga partiklar. Nästa steg 

är att fastställa ett ekonomiskt värde för den fysiska enheten. Eftersom det oftast saknas 

ett marknadsvärde får enheten ofta tillskrivas ett (Brent, 2006), exempelvis huspriser 

vid en fabrik som förorenar omgivande luft och vatten. Hur ska då ett 

rekreationsområde i naturen värderas? Clawson föreslog att fysiska enheten som bäst 

beskriver detta är besöken till området. Det är alltså ingenting specifikt på platsen som 

värderas utan helheten av upplevelsen av att exempelvis vistas i en vacker skog. Det 

ekonomiska värdet föreslogs vara resekostnaden då den är vad besökare indirekt betalar 

för att besöka platsen. Resekostnaden som ökar med avståndet från platsen kan sedan 

användas för att finna efterfrågakurvan för besök till den platsen (Brent, 2006). En 

alternativ metod för att mäta värdet av ett besök till ett naturområde skulle vara att 

använda den hedoniska värdemodellen och utgå från antagandet att besöktes värde är en 

funktion av dess egenskaper eller de enskilda aspekterna såsom utsikten och tystnaden. 
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Båda dessa tillvägagångssätt förutsätter dock en tillgång till data över besöksantal och 

besökarnas värdering av besöktes olika aspekter (Brent, 2006). Eftersom lärkskogar är 

relativt ovanliga i Sverige så är denna typ av data svårfunnen. Vidare har modellen 

brister i glesbefolkade område, vilket karaktäriserar de norrbottniska skogsmarkerna. 

 

Fastställande av diskonteringsränta 

Diskontering är nödvändig för att nuvärdesberäkna ett projekts framtida nytta och 

kostnader. Valet av diskonteringsränta kan komma att i hög utsträckning påverka den 

samhällsekonomiska analysen, synnerligen relevant blir det att fastställa en korrekt 

diskonteringsränta vid de långa tidsperspektiv som skogens omloppstid utgör 

(Söderqvist, 2006). Lantmäteriet (2018) rekommenderar i deras riktlinjer för 

skogsvärdering att en diskonteringsränta mellan 2,25 och 2,45 procent beroende på 

vilken diskonteringsmodell som tillämpas. 

 

Diskonteringsräntan kommer sedan att användas för att fastställa ett nettonuvärde 

(NVV) av den nytta och de kostnader som projektet medför. Exempelvis kommer 

planeringskostnaden i början av omloppstiden men slutavverkningen där vanligtvis den 

största ekonomiska nyttan av projektet faller ut, sker långt senare. Även andra händelser 

såsom röjning och gallring infaller under omloppstiden. För att på ett meningsfullt sätt 

jämföra dessa kostnader och nyttor så summeras de till deras respektive nuvärde, det 

vill säga värdet idag av att de händelserna faller ut i framåt i tiden. Generellt talat kan 

nettonuvärdet av ett projekt som stäcker sig över T år beskrivas enligt följande: 

𝑁𝑁𝑉 =  𝑁𝐵0 +
𝑁𝐵1

(1+𝑟1)1
+

𝑁𝐵2

(1+𝑟2)2
+

𝑁𝐵3

(1+𝑟3)3
+. . . +

𝑁𝐵𝑇

(1+𝑟𝑇)𝑇
  (3) 

NB är nettonyttan, rt är diskonteringsräntan år t. Det är värt att notera att om r antar ett 

värde större än 0 kommer nettonuvärdet av framtids händelser värderas lägre desto 

längre fram i tiden de inträffar (Söderqvist, 2006). Detta för att fånga tidens 

alternativkostnad.  

 

Bo Karlsson och Lars Lönnstedt (2005) avråder direkt från att använda internränta för 

att beräkna lönsamheten i långsiktiga skogliga projekt. Med internränta syftas på den 
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räntenivå där nuvärdet av investeringen går till noll. Vidare menar de att ”man måste 

besitta en synnerligen hög självaktning för att välja en kalkylränta högre än 2 procent”. 

Med ovanstående som grund och för att möjliggöra en känslighetsanalys av resultatet 

kommer beräkningarna utgå från en kalkylränta på 2 procent ± 0,5 procent. 

 

Känslighetsanalys 

En av svårigheterna med en korrekt kostnads-nyttoanalys är osäkerhet. Det är framför 

allt två aspekter av analysen som karaktäriseras av osäkerhet. Den första är vilka värden 

som de olika variablerna som tilldelas, exempelvis vilken diskonteringsränta som bäst 

beskriver projektets nuvärde. Ett effektivt verktyg för att motverka denna typ av 

osäkerhet är en känslighetsanalys, det vill säga att prova tillämpa högre och lägre värden 

och se om detta påverkar projektets rationalitet. Visar det sig att projektet har ett positivt 

nettonuvärde så är det inget större problem om det råder osäkerhet var inom detta 

intervall den korrekta diskonteringsräntan ligger. Är det däremot så att projektet ger ett 

negativt nettonuvärde om diskonteringsräntan ökar med 1 procent så måste goda 

argument för att den valda diskonteringsräntan är korrekt presenteras. Den andra 

kategorin är den osäkerhet som uppstår när projektets utfall och kostnader ska mätas. 

För ett så korrekt utfall som möjligt måste sannolikheten för olika utfall betraktas 

(Brent, 2006). 

 

Värdering av kostnader  

Kärnan i varje kostnadsnyttoanalys är att identifiera och värdera ett projekts kostnader 

respektive nyttor för att ge beslutsfattare ett underlag för att utvärdera det aktuella 

projektet i förhållande till ett referensalternativ.  

 

De kostnader som har getts ett ekonomiskt värde i denna studie är: 

• Högre föryngringskostnader. 

• Lärkens höga halt av arabinogalaktan och därav lägre efterfrågan som råvara i 

massaindustrin. 
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Föryngringskostnader 

Svenska Skogsplantors billigaste tall- och granplantor kostar 1,60 kr (2019) och 

plantering på markberedd mark kostar i genomsnitt 1,14 kr per planta, beräknat på 2200 

plantor bör därmed planeringskostnaden bli cirka 6 000 kr. Skogsstyrelsens statistik 

visar dock att den genomsnittliga kostnaden för plantering i Norra Sverige är 4 644 kr 

(Skogsstyrelsen, 2017a). Exakt vad som ligger bakom differensen på 23 procent mellan 

dessa två tal framgår ej av statistiken. Plantering definieras dock i statistiken som både 

kostnaden för plantorna och själva planteringen. Det är vanligt förekommande att 

föryngring inkluderas i kontraktet för slutavverkning mellan virkesuppköpare och 

markägare. Planeringar utförs ofta av entreprenörer vilket innebär att det priset är 

relativt statiskt, det är därför på plantorna som bättre pris kan erbjudas till markägaren. 

Med en statisk kostnad för plantering på 2 508 kr (2200*1,14) återstår en kostnad med 2 

136 kr för plantor eller 0,97 kr per planta. Detta är 60,7 procent av listpriset för tall- och 

granplantor. I norra Sverige sker plantering av tall, gran och sibirisk lärk med täckrot 

vilket gör att planeringskostnaden rimligen bör vara densamma oavsett trädslag. Listpris 

för täckrotsplantor av sibirisk lärk är 4,68 kr, med samma rabatt som för tall och 

granplantor bör priset per planta bli 2,84 kr. Beräknat på 2 200 plantor blir kostnaden 

för sibirisk lärk 8 756 kr eller 188,5 procent högre än för tall och gran.  

 

Lärk som massaved 

Även om det finns aspekter som talar för lärk i avseendet massaved såsom högre 

densitet än tall och gran samt en överlägsen draghållfasthet så innebär lärkmassans höga 

halt av arabinogalaktan att det inte går att blanda några större mängder med övrig 

barrmassaved utan att möta produktionsförluster. En möjlig följd av detta skulle kunna 

bli att efterfrågan blir lägre än utbudet och delar av massaveden skulle behövas säljas 

som energived (Karlman. 2010). Skogsforsk i samarbete med LRF Skogsägarna 

presenterade ett sådant scenario (2016) för hybridlärk och utgick då från att priset för 

massaved faller från 300 kr m3/fub till 230 kr m3/fub. För att kontrollera effekterna av 

ett sådant scenario på resultaten i kostnads-nyttoanalysen har även en jämförelse mot 

nuvärdet av att ersätta tall eller gran med lärk om lärkmassaveden betalas med 75 

procent av ordinarie pris inkluderats i analysen. 
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Värdering av nyttor 

De nyttor som har getts ett ekonomiskt värde är: 

• Produktionstakt 

• Resistens mot sjukdoms- och skaldjursangrepp 

• Vindbeständighet  

• Ökad biodiversitet 

• Vackrare landskap  

 

Produktionstakt 

Owe Martinsson genomförde (1994) en studie av stamvolymstillväxten i 20 mindre 

lärkbestånd i Norrland. Martinsson noterade att vissa av bestånden karaktäriserades av 

undermåligt underhåll, i andra var det oklart vilka frön som använts, valet av 

etableringsmetod var dåligt och den planterade ytan för liten och ibland karaktäriserades 

beståndet av en kombination av dessa tillkortakommanden. Totalt undersöktes 1 456 

träd och data om trädens höjd, diameter ovan bark i brösthöjd, dominant höjd, skador, 

barkens tjocklek och ståndsortsindex, samlades in. Samtidigt så samlades information 

rörande ståndsortsindex och dominant höjd in i angränsande tall- och granbestånd. Av 

informationen om dominant höjd har Martinsson sedan beräknat stammarnas volym 

enligt det samband som Eichhorn presenterade 1904 att beståndsvolymen är 

approximativt proportionell till kvadraten av beståndets medelhöjd där medelhöjden är 

en meter under den övre höjden. Utvecklingen i volym jämfördes sedan mellan lärk och 

de angränsande tall och granbestånden. För jämförelsen användes två metoder först 

jämfördes de uppmätta värdena på lärkbeståndet med de förväntade värdena för gran 

och tall av samma ålder i de angränsande områdena enligt de där uppmätta 

ståndsortsindexen. Den andra metoden var att jämföra förväntad volymtillväxt för lärk 

på ståndorterna L27, L30, L33 och L36 med den enligt modell för långsiktiga 

produktionsprognoser som Ekö presenterat. Noterbart är att inga fall av sjukdoms- eller 

insektsangrepp observerades, de skador som noterades var snöbrott, dubbeltoppar och 

krokiga stammar. 

Resultatet för de studerade bestånden visade att lärkens volymtillväxt var 10–25 procent 

högre mätt under bark för lärk jämfört med tall och gran, ovan bark var volymen hela 

25–40 procent högre för lärken. Martinsson fann även ett samband mellan 

ståndortsindex och lärkens merproduktion relativt tall mellan åldrarna 30–100 år. Vid SI 
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T20.8/L27 översteg lärkens volymtillväxt ovan bark tallens med 2 procent och vid SI 

T28/L36 var lärkens volymtillväxt 64 procent högre än tallen på motsvarande mark. 

Mätt under bark var lärkens volymtillväxt 12 procent mindre än tallens på den lägre 

boniteten och 38 procent högre än tallen på den högre boniteten. Ytterligare en 

intressant aspekt för de markägare som avser att diversifiera de skogliga inslagen på sin 

mark är att tallen har relativt lik utveckling på bättre och sämre marker. Lärken däremot 

uppvisade mer än dubbelt så hög tillväxt på SI L36 förfört med SI L27. I jämförelsen på 

granmark kunde inte samma samband mellan ståndortsindex och skillnad i tillväxt 

mellan trädslagen observeras. 

 

För att beräkna skillnaden i produktion mellan de olika trädslagen har Owe Martinssons 

studie fungerat som utgångspunkt. För att ta fram ett lämpligt jämförelsematerial mellan 

sibirisk lärk och tall, har de lärkbestånd som varit angränsande till referensbestånd 

klassade T22 använts.  

 

Tabell 1: Produktivitetsjämförelse mellan sibirisk lärk och tall 

SI T22 Sibirisk lärk  Tall  

m3sk/ha per år Ovan bark Under bark Ovan bark Under bark 

Medeltillväxt  5,925 4,425 5,15 4,475 

Relativ tillväxt lärk 1,15 0,989   

Källa: Martinsson (1994). 

 

Av jämförelsen framgår att lärk uppvisar en marginellt svagare tillväxt under bark än 

tall. Ovan bark uppvisar lärk en 15 procent starkare tillväxt än tall. 

För att ta fram motsvarande värde för gran har kunskapen att både G20 och T22 har en 

ungefärlig bonitet om 4 m3sk/ha samt att det i Martinssons studie (1994) visades att 

ståndortsindex L27 motsvarar T20,8 och L30 motsvarar T23,2 och därmed nyttjats. Det 

ska dock noteras att hypotesen att ett liknande förhållande råder mellan lärk och gran 

inte var statistiskt signifikant. För att ge bestånden proportionellt inflytande över 

resultatet har tillväxtvärdena viktats mot beståndens area.  
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För att kontrollera metoden utfördes en beräkning av den relativa tillväxten mellan lärk 

och tall baserad på viktade medelvärden för L27 och L30. Mätt under bark 

sammanfaller resultaten till 99,67 procent. 

 

Tabell 2 Produkivitetsjämförelse via ståndortsindex mellan sibirisk lärk och tall 

SI L27 & L30 Sibirisk lärk  Tall  

m3sk/ha per år Ovan bark Under bark Ovan bark Under bark 

Viktad medeltillväxt  5,17 3,87 4,41 3,93 

Relativ tillväxt lärk 1,17 0,986   

Källa: Martinsson (1994). 

 

När metoden används för att beräkna den relativa tillväxten mellan lärk och gran kan 

konstateras att lärkens tillväxt är 24 procent högre under bark och 51 procent högre 

ovan bark än gran på angränsande marker.  

 

Tabell 3: Produktivitetsjämförelse mellan sibirisk lärk och gran 

SI L27 & L30 Sibirisk lärk  Gran  

m3sk/ha per år Ovan bark Under bark Ovan bark Under bark 

Viktad medeltillväxt  6,56 4,68 4,34 3,78 

Relativ tillväxt lärk 1,51 1,24   

Källa: Martinsson (1994). 

 

Resistens mot sjukdoms- och skadedjursangrepp 

Törskatesvampen är en av de främsta orsakerna till skador på tall. I Sverige beräknas 

den stå för en årlig produktionsförlust om 350 000 m3 timmer. Vid lättare angrepp 

beräknas diametertillväxten minska med 20–40 procent och vid svårare angrepp 

förväntas diametertillväxten falla med 40–70 procent (Bernhold,2017). Vid en 

inventering av 140 slumpmässiga tallungskogsbestånd i Norrbottens kustland fann 

forskare från Sveriges Landsbruksuniversitet att 51 000 av 137 000 hektar eller 37 

procent, uppvisade tydliga skador av angrepp från Törskatesvamp (SLU, 2007). Värst är 

situationen i Nordöstra Norrbotten (Skogsstyrelsen, 2019) men problemen är stora i hela 

Norra Sverige och enligt Erik Normark, skogsskötselspecialist hos Skogsstyrelsen och 

sekreterare i Centrala skogsskyddskommittén, är omkring en fjärdedel av 
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ungskogsarealen i Norrbotten och Västerbotten i dåligt skick som en följd av 

multiskador. De skadesvampar som i kombinations med betesskador av älg är aktuella 

är huvudsakligen törskate, snöskytte, knäckesjuka, gremmeniella, granrost, 

grankotterost och skvattramrost (Skogsstyrelsen, 2019). 

 

Beaktat de stora sjukdoms- och skadedjursangrepp som drabbar skogen i Norrbotten blir 

kontrasten stark i jämförelsen med de bestånd av sibirisk lärk som Martinsson (1994) 

studerade och där han vare sig fann insekts- eller sjukdomsangrepp på de studerade 

sibiriska lärkarna. Vilket ter sig logiskt om man beaktar vilka de stora skadegörarna på 

tallskog är och att sibirisk lärk har visat sig vara resistent mot bland annat 

Törskatesvampangrepp, Gremmeniella, Knäckesjuka troligtvis även rotröta av S-typ då 

några angrepp inte finns registrerade. Den sibiriska lärken kan däremot vara känslig för 

rotröta av P-typ, denna typ av rotröta existerar däremot inte norr om Dalälven (Karlman, 

2010). I jämförelsen med gran blir det därmed i Norrbotten främst jämförelsen mot 

rotröta av S-typ som blir intressant. Thor m.fl. (2005) fann att i genomsnitt 6,9 procent 

av granen i norra Sverige mellan åren 1993–2001 var angripen av rotröta vid 1,3 meters 

höjd och i uppemot 20 procent av de äldre och grova granarna återfanns rotröta.  

 

Vindbeständighet  

I en omfattande studie av Schmidt m.fl. (2010) där enskilda trädslags risk att drabbas av 

stormskador fann man efter att ha justerat för inverkan i variationer i ståndort och 

topografiska förhållanden att gran är det trädslag som löper högst risk att åsamkas 

skador samtidigt som det visade sig att lärk jämte tall var de barrträdslag som klarade 

sig bäst. Andelen vindskador var 15 procent i granbestånd jämför med 7 procent i lärk- 

och tallbestånd.  

 

Ökad biodiversitet och vackrare landskap  

Relativt andra inkluderade nyttor och kostnader är dessa kanske de svåraste att ge ett 

sant värde. Både ökad biodiversitet och vackrare landskap saknar marknadsvärde. Ingen 

betalar markägaren en premie vid avverkning för att skogen under omloppstiden varit 

extra angenäm att besöka och i stående skog leder allemansrätten till att ingen kan 

exkluderas från upplevelsen och incitament för besökaren att betala markägaren saknas 
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därmed i hög grad. Att det finns ett skuggpris för de ej produktionsrelaterade 

egenskaper som ett ökat lärkinslag med för i form av ökad variation i skogslandskapet, 

utökat och rikare fältskikt och artrikedom samt ljusare skogar och därigenom ökat 

rekreationsvärde står klart vid en granskning av inställningen till ett annat 

produktionshöjande trädslag, nämligen Contortatall (Arvidsson, 2006). 

 

Contorta är mycket uppskattad av skogsbruket för sin goda tillväxt jämfört med 

inhemsk tall och växer idag på över 600 000 hektar i Norra Sverige. (Skogsaktuellt, 

2014). Tillväxten beräknas vara 36 procent högre än den för inhemsk tall på 

motsvarande marker. När effekten på biologisk mångfald har studerats har det dock 

konstaterats att contortaskogar har färre lavar, kärlväxter och insekter jämfört med 

tallskogar (Engmark, 2011). Vidare har gallring enligt Urban Nilsson, professor i 

skogsproduktion, marginell effekt på tillväxten i contortabestånd (Skogssällskapet, 

2016), vilket rimligen skapar minskade incitament för skogsbruket att gallra skogen 

under omloppstiden vilket skulle leda till väldigt tätslutande skogar och närmast 

omöjliggöra rekreationsaktiviteter. Svenska Samernas Riksförbund (2017) menar att 

contortatall planteras på ogenomträngliga plantage och därmed har gjort stora arealer 

obrukbara för rennäringen. Naturskyddsföreningen anser att den biologiska mångfalden, 

turism, jakt, bärplockning och markgrannar påverkas av contorta och att den därför ska 

förbjudas på all skogsmark i hela landet (Lejon, 2015).  

 

Skogen kan därmed inte endast beaktas som en producent av virke, massaved och 

bioenergi utan bör även värderas efter de möjligheter till bland annat rekreation och 

miljötjänster som den erbjuder. Tidigare forskning (Mattsson och Li, 1994) Visar att 

människors värdering av en skog är kopplad till skogens egenskaper. Av det följer att 

varje skogligt projekt som förändrar dess egenskaper även kommer påverka dess värde. 

Vidare fann studien att skogen når sitt högsta en produktionsrelaterade värde när den 

består till 42 procent av tall, strax under 30 procent gran och resterande del andra 

trädslag. 

 

En annan studie av Bostedt och Mattsson (1995) där värdet av en vistelse i ett 

naturområde i Arjeplog värderades utifrån dess egenskaper fann de att de egenskaper 

som besökarna bedömde vara mest åtråvärda var mer diversifierade skogar genom ett 

ökat inslag av lövträd. De lövträdsalterantiv som finns till hands i Norrbotten är 
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begränsade, lärk kan därmed komma att spela en roll i att tillvarata efterfrågan på ökad 

variation i skogslandskapet.  

 

För att ge dessa aspekter ett ekonomiskt värde per hektar har Bostedt och Mattssons 

(1995) värden för större, tätare och diversifierade skogar omvandlats till dagens 

penningvärde och per capita vilket skulle ge ett värde om 1857 kr/besökare. Värdet för 

dessa egenskaper är inte geografiskt begränsade utan gäller bara för dessa egenskaper 

vid ett besök i Arjeplog, om Arjeplog kommun betraktas som den geografiska 

avgränsningen och man utifrån det beaktar att Arjeplog under 2015 hade 143 000 

övernattningar på sina turistanläggningar och en genomsnittlig vistelse är tre dagar 

(Swedish Lapland Visitors Board, 2016) ger det Arjeplog 47 667 unika besökare på 

årsbasis. Av besöksvärdet utgör skogen med de aktuella åtgärderna 63 procent (Bostedt 

och Mattsson, 1994). Det ger därmed ett totalt besöksvärde för de aktuella egenskaperna 

om 55 766 100 kr per år. Dividerat med Arjeplogs (Stigsjö, Geobio, 2015) produktiva 

skogsareal om 255 000 hektar ger det ett värde om 218,61 kr per hektar och år. 

Nuvärdet för denna åtgärd under en omloppstid om 100 år och en kalkylränta om 2 

procent blir därmed 9 392 kr. Som en följd av att Arjeplog är Sveriges fjärde största 

kommun (SCB, 2019) med avseende på landareal blir värde dock ett helt annat om vi 

istället för produktiv skogsmark betraktar kommunens samlade landareal som den 

relevanta enheten mot vilken värdeökningen av dessa åtgärder ska mätas. Det årliga 

mervärdet faller i sådana fall till 44,41 kr per hektar.  
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EMPIRI 

 

 

 

 

De resultat som presenteras gör inte anspråk på att vara en ekonomisk kalkyl av det 

sanna värdet av projektets ekonomiska omloppstid, detta på grund av att det kräver en 

prognos över hur berörda marknader kommer att utvecklas under följande sekel. För att 

se svårigheten i en sådan prognos är det bara att beakta utvecklingen på 

råvarumarknaderna under föregående sekel och realismen i att på förhand prognostisera 

för den. Vad detta ska ses som är en kalkyl av projektets ekonomiska potential baserad 

på idag rådande förhållanden. 

 

För att beräkna lönsamheten för olika scenario har årliga genomsnittspriser för tall- och 

grantimmer samt barr- och granmassaved för Norra Sverige hämtats från 

Skogsstyrelsens (2019) statistik för år 2018. Priserna gäller leveransvirke och inkluderar 

ej premier och maskinkostnader. Vid beräkning av netto vid slutavverkning har premier 

och maskinkostnader antagits ligga i nivå med varandra. Vid beräkning av 

gallringsnetto har dock ingen premie utgått.  

 

För samtliga trädslag har tillämpats ett antagande om att två gallringar sker under 

omloppstiden. Första gallring har för samtliga trädslag beräknats ske 50 år efter 

plantering. Uttagen volymen är satt till 50 m3fub med 10 procent, 80 procent 10 procent 

av timmer, massaved och spill. För andragallring är uttaget satt till 60 m3fub med 46 

procent timmer, 46 procent massaved samt 7 procent spill. Den genomsnittligs 

kostanden för gallring ligger enligt Skogsstyrelsens (2017a) statistik på 191 kr/m3fub, 

kostnaden har därav uppskattats till 200 kr respektive 175 kr för första- och 

andragallring. Slutavverkningen har antagits ske med ett uttag om 200 m3fub på 

tallmark som referens. Uttag av övriga trädslag har beräknats som proportionell till i 

produktiviteten relativt referensen. Vid lönsamhetsberäkning av slutavverkningsobjekt 

har Föreningen skogens (2014) uppskattning av andel timmer och massaved vid 

slutavverkning fungerat som riktlinje. Av tall och lärk har andelen timmer satts till 70 
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procent, massaved till 25 procent och resterande 5 procent vara spill. För gran har 

beräkningarna utgått från en timmerandel om 62,5 procent, massavedsandel om 32,5 

procent och resterande del spill. 

 

Vilken mark är lämplig att använda? 

Lärken är sluttningarnas trädslag. Bördiga sluttningar med god tillgång till rörligt vatten 

och djupa mineraljordar rekommenderas för optimal tillväxt. En tumregel som kan 

beaktas för de markägare som är intresserad av att plantera lärk är att marker där blåbär 

frodas kommer även lärk frodas. Lärken kan däremot inte konkurrera med tallen på 

magra torra marker, lärken kan dock uppvisa god tillväxt de första decennierna för att 

sedan uppvisa kraftigt avtagande tillväxt under resterande del av omloppstiden. Det är 

inte lämpligt att plantera lärk på sandjordar speciellt ej i sydlig eller sydvästlig riktning. 

På nordliga och östliga lägen utmärker sig dock lärken gentemot tall och gran för sin 

goda tillväxt. (Karlman, 2010). 

 

Enligt Riksskogstaxeringens (2017) sammanställning Vegetationstäckning för 

fältskiktsarter. Produktiv skogsmark. 2007–2016. täcker blåbär 13,4 procent och 

bredbladiga gräs 1,1 procent av fältskiktet. Föreningen Skogen (2019) har i fallande 

ordning sammanställt vegetationstyperna på skogsmark som återspeglar markens 

näringsutbud: högörttyp utan ris, lågörttyp utan ris, högörttyp med ris, lågörttyp med ris, 

mark utan fältskikt, bredbladig grästyp, smalbladig grästyp, starr-fräkentyp, blåbärstyp, 

lingontyp, kråkbär-ljungtyp och fattigristyp. Bredbladiga gräs klassificeras under 

lågörtstyp (Föreningen skogen, 2019). Enligt den tidigare citerade tumregeln bör alltså 

14,5 procent av den produktiva skogsmarken i norra Norrland vara lämplig för 

plantering av lärk. Värt är dock att notera att virkesförrådet av levande träd per hektar 

ökar i de svenska skogarna vilket resulterar i högre konkurrens och ljus och näring, en 

av de enskilda arter som missgynnas av detta är blåbär. Som en följd av detta har 

blåbärens täckning i fältskiktet minskat, detta är däremot inte något som påverkar 

markens lämplighet för lärk (Riksskogstaxering, 2018). 

 

En alternativ beräkningsmetod för att skatta arealen som är lämplig för sibirisk lärk i 

Norrbotten är att utgång från Martinsson och Lesinski (2007) som menar att på marker 

sämre än ståndortsindex T21 har lärk en lägre tillväxt än tall ovan bark och på marker 
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bättre än T24 råder det omvända förhållandet. För denna studie har dock ingen 

sammanställning av länets skogsmark enligt ståndortsindex varit möjlig med hänsyn till 

tidsåtgång och tillgängliga data. Skogsforsk, Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut 

(2011) har däremot tagit fram tre typståndortsindex för Sveaskogs brukade areal i 

Norrbotten. Dessa är en nödvändig förenkling av verkligheten för att möjliggöra en 

översiktlig analys av det breda spektret av marker med olika bonitet.  

 

Tabell 4: Typståndortsindex 

Typ-SI SIH-Intervall Areal (ha) 

T18 ≤T19 569 148 

T22 T20-T23 244 041 

G20 ≤G22 188 077 

Summa  1 001 265 

 Källa: Skogsforsk (2011). 

Av figur 2 framgår att Sveaskogs marker ger en relativt god geografisk representation 

av den produktiva skogsmarken i Norrbotten, den bedöms därmed vara en lämplig 

proxy för att beskriva det norrbottniska skogsbruket. Det bör dock noteras att de bördiga 

kustnära markerna inte representeras på ett tillfredställande vis. 

 

 

 



25 
 

 

Figur 2. Sveaskogs markinnehav i Norra Sverige 

Källa: Sveaskog (2019). 

 

Av Sveaskogs areal är det på tallmark de 244 041 hektar av typståndortsindex T22 eller 

24,44 procent av den totala arean som kan anses vara lämpliga lärkmarker. Under 

antagandet att Sveaskogs innehav är representativt för Norrbotten skulle det vara 

möjligt att skala upp denna andel till Norrbottens samlade produktiva skogsmark om 3 

937 000 ha. Det skulle i sådana fall innebära att 962 000 ha tallmark i Norrbotten är 

lämplig mark för lärk, vilket skulle överensstämma med lärkforskaren Owe Martinssons 

uppskattning att upp till en tredje eller fjärdedel av planteringsarealen i Norrbotten 

skulle vara lämplig för sibirisk lärk (Sällström, 2012). Det är dock värt att påpeka att 

typståndortsindex T22 är en sammansättning av marker med ett ståndortindex på T20-

T23 vilket gör att andelen lämplig mark troligen överskattas med denna estimering.  

 

Den mark som de facto har analyserats av Skogsforsk, Stiftelsen skogsbrukets 

forskningsinstitut (2011) i fallet med Sveaskogs nordliga markinnehav är G20 och G26. 

G26 var dock inte ett av de typståndortsindex som på ett lämpligt sätt kunde beskriva 

granmarken i Norrbotten. 188 077 hektar eller 18,78 procent av markinnehavet i 

Norrbotten klassificerades dock under typståndortsindex G20. Sammantaget 

omfattningen av de två typståndortsindexen, framstår det som rimligt att cirka 25–33 

procent av skogsmarken i Norrbotten är lämplig för plantering av sibirisk lärk. 
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I ett tidigare försök att uppskatta arealen på vilken sibirisk lärk ger en högre 

volymtillväxt per hektar än tall och gran, utfördes 2010 en kartstudie på kandidatnivå av 

Erik Söderholm och Mikael Öhman (2010). Författarna fann att den potentiella arealen 

där odling av sibirisk lärk förväntades leda till ökad årlig volymtillväxt uppgår till 

878 895 ha i Norrbottens län. Detta skulle utgöra 22,32 procent av den produktiva 

skogsmarken.  

 

Slutligen så visar Riksskogstaxeringen (2018) att totalt 14 procent av den produktiva 

skogsmarken har en bonitet om 4 m3sk/ha per år och 2 procent har en bonitet om 5 

m3sk/ha per år. Värden för högre boniteter saknas och bör därmed rimligen vara av 

insignifikant omfattning. Jämfört med Skogskunskaps konverteringsverktyg för att 

beräkna bonitet för olika ståndortsindex enligt Skogshögskolans system så beräknas 

boniteten i norra Sverige för ståndortsindex T20 ligga på 3,7 m3sk/ha per år och 4,4 

m3sk/ha per år för ståndortsindex T22. För gran så motsvarar i norra Sverige G20 3,8 

m3sk/ha per år respektive 4,3 m3sk/ha per år beroende på markens karaktär 

(Skogskunskap.se, 2019). Utifrån uppgiften att tall producerar bättre än lärk på marker 

svagare än T21 bör sibirisk lärk rimligen ur ett produktionsperspektiv främst vara av 

intresse på de 16 procent av skogsmarken med en bonitet högre än 4 m3sk/ha per år. 

Värt att notera är att denna andel i hög grad är samstämmig med den enligt baserad på 

markskiktets växtlighet. Det råder därmed delade meningar om hur stor areal av den 

norrbottniska skogsmarken som lämpar sig för plantering av sibirisk lärk men det 

framstår som att en andel på mellan 15–30 procent är rimlig.  
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RESULTAT 

 

 

 

 

För att besvara de uppsatta frågeställningarna blir det nödvändigt att dela upp resultatet 

av analysen i en projektägardel i form av markägaren och en samhällsekonomisk del. I 

alla scenarion visade sig intäkterna från produktionen överstiga de övriga värden som en 

diversifiering av skogsmarken med ett ökat inslag av sibirisk lärk medför. Tabell 5 

redovisas först det rena produktionsvärdet av att satsa på sibirisk lärk, därefter 

presenteras i tabell 6 det samhällsekonomiska värdet som inte enbart inkluderar 

markägarens avkastning utan även naturvärdet och mervärdet för de som söker 

rekreation i skogen. 

 

Tabell 5: Produktionsintäkter och nettonuvärden under en omloppstid 

100 år Intäkt  Nettonuvärde  

Alternativ SEK r=1,5% r=2% r=2,5% 

Referensträd Tall 80 921 11 053 4 048 -317 

Lärk på tallmark 93 933 10 179 2 005 -3 095 

Lärk låg efterfrågan 85 123 7 234 -93 -4 608 

Referensträd Gran 66 915 9081 3 291 -409 

Lärk på granmark 101 713 12 115 3 243 -2 297 

Lärk låg efterfrågan 92 173 8 926 970 -3 936 

 

Den högsta förväntade intäkten uppvisade lärk planterad på granmark. För markägaren 

så blir rationaliteten i de olika alternativen i hög grad en fråga om kalkylränta. På 

kalkylräntenivå 1,5 procent är fortfarande lärk det alternativ som genererar högst 

avkastning jämfört med gran, vid en kalkylränta om 2 procent är dock gran ett 

marginellt bättre alternativ. Detta är en konsekvens av de relativt höga initiala 

kostnaderna som följer av det högre priset för lärkplantor jämfört med de mer 

traditionella trädslagen. På marker där det den senaste omloppstiden vuxit tall är det 

under givna förutsättningar ekonomiskt rationellt att åter plantera tall oavsett val av 
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kalkylränta. Scenariot att efterfrågan av lärkmassaved visar sig vara låg och priset 

därför skulle vara 75 procent av det ordinarie påverkade inte alternativens inbördes 

ordning, endast talens relativa storlek. Värt att notera är dock att lärk som alternativ till 

tall under dessa förutsättningar får ett negativt nettonuvärde redan vid en kalkylränta om 

2 procent. 

 

Tabell 6: Förändrig i naturvärdet av att komplettera tall och gran med sibirisk 

lärk – beräknat på produktiv skogsareal 

Naturvärde högt   Nettonuvärde  

Alternativ SEK r=1,5% r=2% r=2,5% 

Tall     

Lärk på tallmark 21 861 11 236 9 392 7 986 

Lärk låg efterfrågan 21 861 11 236 9 392 7 986 

Gran     

Lärk på granmark 21 861 11 236 9 392 7 986 

Lärk låg efterfrågan 21 861 11 236 9 392 7 986 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv blir dock utfallet ett annat. För att beräkna 

naturvärdet har två värden inkluderats, detta som en följd av att dessa beräkningar 

bygger på tidigare forskning om besöksvärdet av en resa till Arjeplog och de skogliga 

egenskapernas påverkan på besökares vilja att betala för upplevelsen. Det första värdet 

är det högre av de två, det grundas i att det ökade värdet som följer av de skogliga 

åtgärderna fördelas på den mark där de de facto utförs, på den produktiva skogsmarken, 

värdet per hektar uppgår i sådana fall till drygt 218 kr. Över omloppstiden blir det totala 

värdet 21 861 kr. I nuvärdesberäkningen av naturvärdet har inte kostnaderna för 

åtgärder inkluderas, de har enbart inkluderats i tabell 5, det medför att de 

naturvärdeshöjande åtgärdernas nuvärde blir detsamma som nettonuvärdet.  
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Tabell 7: Totalt nettonuvärde av produktions- och naturvärden 

Totalt nettonuvärde  SEK   

Alternativ r=1,5% r=2% r=2,5% 

Tall 11 053 4 048 -317 

Lärk på tallmark 20 914 11 050 4 650 

Lärk låg efterfrågan 17 969 8 952 3 137 

Gran 9 081 3 291 -409 

Lärk på granmark 22 850 12 287 5 448 

Lärk låg efterfrågan 19 661 10 015 3 809 

 

När det högre naturvärdet inkluderas och det totala nettonuvärdet beräknas för att skapa 

en uppfattning om den samhällsekonomiska effekten framstår det som att det är möjligt 

att göra betydande samhällsekonomiska vinster genom att diversifiera skogsbruket med 

en högre andel sibirisk lärk.  

 

Tabell 8: Förändrig i naturvärdet av att komplettera tall och gran med sibirisk 

lärk – beräknat på totalt landareal 

Naturvärde lågt   Nuvärde  

Alternativ SEK r=1,5% r=2% r=2,5% 

Tall     

Lärk på tallmark 4 441 2 283 1 908 1 622 

Lärk låg efterfrågan 4 441 2 283 1 908 1 622 

Gran     

Lärk på granmark 4 441 2 283 1 908 1 622 

Lärk låg efterfrågan 4 441 2 283 1 908 1 622 

 

Enheten Arjeplog är dock inte tydligt definierad i den ursprungliga studien och om 

naturvärdet istället fördelas över Arjeplog kommuns samlade landareal blir värdet drygt 

44 kr per hektar.  
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Tabell 9: Totalt nettonuvärde av produktions- och naturvärden 

Totalt nettonuvärde  SEK   

Alternativ r=1,5% r=2% r=2,5% 

Tall 11 053 4 048 -317 

Lärk på tallmark 12 360 3 843 -1522 

Lärk låg efterfrågan 9 414 1 744 -3035 

Gran 9 081 3 291 -409 

Lärk på granmark 14 296 5 080 -724 

Lärk låg efterfrågan 11 107 2 808 -2 363 

 

Med ett lägre naturvärde blir det åter en fråga om diskonteringsränta för att avgöra 

huruvida det är ekonomiskt rationellt att ersätta delar av tall- och granskogen med 

sibirisk lärk. Exempelvis ser vi att det vid en diskonteringsränta om 2 procent är 

rationellt att plantera sibirisk lärk på granmark men endast under förutsättning att även 

lärkmassaved värderas lika högt som referensträdslagen. Relativ tall är den förväntade 

avkastningen som bäst 5 procent lägre än referensalternativet. Med den lägre 

diskonteringsräntan 1,5 procent har dock sibirisk lärk ett högre nettonuvärde än gran 

både vid normal och låg efterfrågan på lärkmassaved. Jämfört med tall är detta dock 

endast sant under förutsättning att markägaren får ett bra pris för lärkmassaved.  

 

Baserat på vad som framkommit i denna studie bör enligt en konservativ skattning 15 

procent av den produktiva skogsarealen i Norrbotten vara produktionsmässigt lämplig 

för plantering av sibirisk lärk. I tabellerna 10 och 11 presenteras det 

samhällsekonomiska nuvärdet av att ersätta tall och gran med sibirisk lärk på totalt 15 

procent eller knappt 600 000 ha av den produktiva skogsarealen i Norrbotten. Värdet 

har beräknats utifrån antagandet att sibirisk lärk planteras i relation till den relativa 

omfattningen av typståndortsindex T22 och G20. 

 

 



31 
 

Tabell 10: Samhällsekonomiskt nettonuvärde sibirisk lärk på tall- och granmark 

Samhällsekonomiskt nettonuvärde MSEK 

 r=1,5% r=2% r=2,5% 

Högt naturvärde/hög efterfrågan 6 828 4 648 3 162 

Högt naturvärde/låg efterfrågan 5 026 3 364 2 236 

Lågt naturvärde/hög efterfrågan 1 776 391 -48 

Lågt naturvärde/låg efterfrågan -26 -893 -1 409 

 

Om sibirisk lärk endast planeras på granmark där de högsta nuvärdena erhölls så ökar 

den samhällsekonomiska nyttan ytterligare. Nuvärdet förblir dock negativt i fallet med 

lågt naturvärde men hög efterfrågan med en diskonteringsränta om 2,5 procent eller 

högre samt i de fall där både naturvärde och efterfrågan av lärkmassaved är låg. 

 

Tabell 11: Samhällsekonomiskt nettonuvärde sibirisk lärk på granmark 

Samhällsekonomiskt nettonuvärde MSEK 

 r=1,5% r=2% r=2,5% 

Högt naturvärde/hög efterfrågan 8 132 5 313 3 459 

Högt naturvärde/låg efterfrågan 6 248 3 971 2 491 

Lågt naturvärde/hög efterfrågan 3 080 1 057 -19 

Lågt naturvärde/låg efterfrågan -1 196 -286 -1 154 
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SLUTSATSER 

 

 

 

 

Denna studie har som mål att undersöka vilka kostnader och nyttor som följer en ökad 

areal sibirisk lärk i Norrbotten. Det visade sig att ur ett produktionsperspektiv är en stor 

del av marken i Norrbotten ej är lämpad för plantering av sibirisk lärk. På de marker där 

boniteten överstiger 4 m3sk/ha och år kan dock sibirisk vara ett alternativt speciellt till 

gran. Det visade sig något förvånande att trots de stora problemen med törskateangrepp 

i främst Östra Norrbotten som drabbar tall så visade sig tall producera ett högre nuvärde 

än lärk. Lärkens höga föryngringskostnad kombinerad med den i regionen 

förhållandevis låga boniteten medför att sibirisk lärk inte kan agera som ett bra 

produktionssubstitut. På granmark visade sig dock sibirisk lärk vara ett intressant 

alternativ för den som söker ett alternativ som inte är lika rötbenägen eller känslig för 

hård vind. Om det ökade intresset för biobränslen fortsätter att stärkas kan lärkens högre 

barkproduktion komma att bli en värdefull tillgång. I nuläget är priserna dock för låga 

för att denna egenskap ska tillföra något större mervärde. En nackdel med att basera 

beräkningarna på observationer från äldre bestånd är att metoden helt bortser från den 

förädling av plantmaterialet och ökade förståelsen för lämpliga provenienser som 

fortgått sedan bestånden planterades. De senaste åren har stora förädlingsinsatser skett 

genom det rysk-skandinaviska lärkprojektet och föryngringar som använder modernt 

plantmaterial från Sverige eller Finland har en förväntad tillväxt om 10 procent högre än 

de plantor som har använts i föryngringen på de i studien refererade bestånden (Westin 

m.fl, 2016). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är nettonuvärdet starkt kopplat till 

val av kalkylränta och värdering av åtgärdens naturvärde. Om ökad biodiversitet och 

gyllene höstskogar värderas enligt det högre värdet så är det rationellt att med 

ekonomiska incitament uppmuntra skogsägarna att plantera mer sibirisk lärk. Om 

skogens alternativa värden tilldelas ett lågt värde är det dock endast vid en kalkylränta 

om 1,5 procent och antagandet att efterfrågan är god på lärkmassaved som det finns ett 

samhällsekonomiskt värde i att subventionera plantering av sibirisk lärk. Det faktum att 

det inte går att lämna en enhällig bild av huruvida det är ekonomiskt rationellt för den 

enskilde skogsägaren att komplementera tall och gran med sibirisk lärk kan vara en 
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förklarande faktor till att det i dagsläget är så få skogsägare som väljer att föryngra med 

sibirisk lärk.  

Ordet lämplig mark används i denna uppsats när vilken andel av den produktiva 

skogsarealen som skulle kunna omvandlas till lärkskog diskuteras. Det måste dock 

påpekas att det finns en tydlig skillnad mellan andelen som är lämplig ur aspekten att 

träden överlever och kan växa på platsen och att vara ett bestånd som uppvisar ett högre 

nettonuvärde än referensalternativen tall och gran.  

Mattson (2006) menar att det främst är ”med-utan”-perspektivet som bör beaktas vid en 

kostnads-nyttoanalys. Den valda referensen vid denna jämförelse har varit de för 

närvarande dominanta trädslagen i Norrbotten, tall och gran. Ur detta perspektiv är den 

tydligaste skillnaden lärks positiva alternativvärde som ett för biodiversitet och skoglig 

rekreation, positivt inslag i det norrbottniska skogslandskapet. Alternativvärdet av att 

plantera sibirisk lärk visade sig vara upp till 21 861 kr vilket kan jämföras med det 

genomsnittliga produktionsvärdet om 86 796 kr. Med en diskonteringsränta på 2 

procent är nuvärdet av produktionen av tall på en hektar 4 048 kr och 3 243 kr för gran. 

Nuvärdet av det ökade naturvärdet vis samma diskonteringsränta visade sig vara mellan 

1 837 – 9 045 kr, sibirisk lärk uppvisade alltså ett substantiellt alternativnettonuvärde 

relativt referensalternativens produktionsvärde. Rent produktionsmässigt bedömdes 

referensalternativen resultera i glesare och virkesfattigare skogar som en följd av sämre 

tillväxt, avsaknad av resistens mot i området vanligt förekommande sjukdomar och i 

fallet med gran, lägre vindbeständighet. Resultatet av detta var lägre nettointäkter 

relativt alla scenarion där referensträden substituerades med sibirisk lärk. Den höga 

inköpskostnaden för plantor av sibirisk lärk gjorde dock att nettonuvärdet för 

referensalternativen, speciellt vid den högre diskonteringsräntan om 2,5 procent var 

högre än nettonuvärdet för sibirisk lärk.   

 

Det är ett stort antal variabler som påverkar nettonuvärdet i ett projekt som detta, tiden 

har dock endast funnits för att beräkna värdet av några av dessa. De värden som 

inkluderats i analysen var dock de som bedömdes ha störst vikt för att ge en samlad bild 

av sibirisk lärk som alternativ i Norrbotten. Det skulle dock vara intressant att i framtida 

studier närmare undersöka om sibirisk lärk kan vara en dellösning i det i Norrbotten 

omfattande problemet med multiskadade tallskogar. Det skulle i sådana fall inkludera en 
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jämförelse mot samtliga av de sjukdomar som drabbar träden i länet samt hur de 

påverkas av betes- samt fejningskador. Det känns även nödvändigt att på ett bättre sätt 

undersöka hur sibirisk lärk utvecklas under mer kontrollerade former där nödvändiga 

skötselåtgärder såsom röjning och gallring sker. Det pågår redan att antal försök med 

sibirisk lärk i länet men på grund av de långa omloppstiderna kan det dock dröja innan 

vi får se de slutliga resultaten från dessa bestånd. 
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