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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND 
Skogen ger oss människor arbete och livskvalité. Förutom det finns det en rad av tillgångar i 
skogen som människan värdesätter högt. Skogen är en viktig resurs för människan och den 
svenska ekonomin krävs det att vi alla hanterar denna tillgång på ett ordentligt sätt. 
Skogsfastigheter i Sverige har varit hårt styrda av Jordförvärvslagen och på grund av det har 
det inte varit lätt att investera i skog. Den hårda regleringen gjorde att skogsfastigheternas pris 
inte var på marknadsmässig nivå, utan priset var alldeles för högt. För att bevara och få ut 
skogens tillgångar på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att skogsfastigheterna värderas 
och värdesätts korrekt och så realistiskt som möjligt.  
 
Vi författare har bott alldeles intill de svenska skogarna och har ett genuint intresse för skog 
och natur. När vi började undersöka ämnet kom flera värderingsmetoder fram hur skog kan 
och ska värderas. Ämnet gjorde oss ytterligare intresserade när vi fick kännedom om att det 
fanns en rad olika sätt att värdera en skogsfastighet. Genom det ville vi ha kunskap om vilken 
värderingsmetod som används oftast och vilken värderingsmetod som är den bästa metoden. I 
vår kandidatuppsats har vi tagit upp de värderingsmetoder som är aktuella och undersökt fram 
både kritik och positiva saker om metoderna.  
 
SYFTE 
Syftet med denna kandidatuppsats är att erhålla en ökad förståelse i hur den svenska skogen 
värderas. Där vill författarna analysera hur de vanligaste värderingsmodellerna ser ut som 
används för att få fram värdet av en skog och vad som skiljer dem åt. De kommer även att 
analysera vilka faktorer som ha en betydande roll för värdet.  

Författarna vill förklara vad modellerna innehåller och varför de innehåller dessa variabler. 
De vill även förklara varför det är en skillnad mellan avkastningsvärdet och marknadsvärdet. 
Därtill vill författarna klargöra varför faktorerna har en betydande roll. Uppsatsen behandlar 
slutligen en diskussion om vilket tillvägagångssätt och vilka faktorer som speglar värdet på 
bästa sätt. 

UNDERSÖKNINGSMETOD 
Vi har valt att vår kandidatuppsats ska bestå av en kvalitativ metod. Genom att använda oss 
av den här metoden kommer vi att få en mer klarhet om värderingsmetoderna. Det kommer 
även att ge uppsatsen ett mer djup istället för en utsträckning. Vi kommer först ta till 
teoriinsamling och därefter gå ut i verkligheten och ta in empirin. För att samla in det 
teoretiska materialet har vi valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. Vårt urval 
av respondenter är både personer som arbetar inom större och mindre skogsbolag i Sverige.   
 
SLUTSATS 
Vi kan fastställa att respondenterna som utför skogsvärdering har relativt lika värderingssätt 
och deras synsätt är någorlunda lika. Av vår teoriinsamling och våra respondenters svar har vi 
dragit slutsatsen att det är i huvudsak Beståndsmetoden och Ortprismetoden som används vid 
värdering av skogsfastigheter och dessa metoder får ut det verklighetsskildrande 
marknadsvärdet. Även andra faktorer som icke-monetära nyttor spelar stor roll inom 
värdering enligt våra respondenter och teoriinsamling.  
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ABSTRACT 

BACKGROUND 
Forests provide us humans work and quality of life. Besides this there are a number of assets 
in the woods that people value highly. When the forest is an important resource for humans 
and the Swedish economy requires that we all manage this asset in a proper manner. The 
Land Acquisition Act has tightly controlled Forest Estate in Sweden and because of this there 
has not been easy to invest in forestry. The tough regulation meant that forest property price 
was not at the market level, but the price was too high. In order to preserve and make these 
assets in the best manner possible, it is important that forestland is valued and is valued 
correctly and as realistically as possible. 

We writers have lived right next to the Swedish forests and have a genuine interest in forest 
and nature. When we began investigating this subject came up several valuation methods how 
forests can and should be valued. The subject made us more interested when we saw that 
there were a number of ways to value a forest estate. Throughout this, we wanted to have 
knowledge of the valuation method used most and which valuation method is the best 
method. In our candidate essay, we have addressed the valuation referred to and investigated 
until both criticism and positive things about these methods. 
 
PURPOSE 
The purpose of this candidate essay is to obtain a better understanding of how the Swedish 
forests are valued. There, the authors analyze the most common valuation models look like is 
used to obtain the value of a forest and what makes them different. They will also analyze the 
factors that have a significant role in the value. 

The authors would like to explain what the models contain and why they contain these 
variables. They also explain why there is a difference between return and market value. In 
addition, the authors clarify why factors have a major role. The essay deals with finally a 
discussion of the approach and the factors that reflect the value in the best way. 

DELIVERY 
We have chosen our candidate essay should consist of a qualitative approach. By using this 
method, we will have more clarity on valuation methods. This will also give the paper a more 
deep instead of a degree. We will first take the theory and then go into the real world and take 
in the empirical data. In order to collect the theoretical material we have chosen to use both 
primary and secondary data. Our selection of respondents, both those working in large and 
small forest companies in Sweden. 

RESULTS 
We can identify that the respondents engaged in forest valuation is relatively the same 
valuation method, and their views are fairly similar. By our theory and our collection of 
services respondent answers, we have concluded that it is Beståndsmetoden and 
Ortprismetoden method of valuation of forest properties and these methods are getting the 
reality depicting market value. Other factors such as non-monetary benefits a major role in the 
valuation of our respondents and theory collection. 
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1. INLEDNING 

 
I detta kapitel läggs grunden till uppsatsen. Författarna skapar en problembakgrund och en 
problemdiskussion som mynnar ut till uppsatsens problemformulering, syfte och 
avgränsningar. 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Skogen är en tillgång för Sverige där den svenska skogsindustrin ger direkt arbete åt cirka 
sjuttio tusen personer. Med andra ord svarar skogsindustrin för 10 till 12 % av hela den totala 
svenska industrins omsättning, sysselsättning och förädlingsvärde (Svensén, 2011). Sveriges 
yta är täckt av 68,7 % skogsmark (FN-Förbundet, 2012). Det motsvarar cirka tjugotre 
miljoner hektar skog (Häggström, 2012). Förutom att skogen ger arbete finns det en rad av 
andra resurser i skog som människan sätter ett högt värde i och som stärker människans 
livsmiljö. Skogen utnyttjas inte bara av människan, den är dessutom viktig för den biologiska 
mångfalden då den utgör ett hem för många växter och djurarter (Strömbäck, 2012). 

För att hindra ödelagd skogsmark på grund av kortsiktiga ekonomiska intressen har 
skogsvårdlagen tillkommit, där det är ett krav på återbeskogning. Skogsekonomin handlar om 
hur vi bör bruka mark på det bästa sättet för skogsproduktion och det är även för att uppfylla 
skogsägarens mål och virkes efterfrågan och andra nyttigheter. Exempel på nyttigheter är bär- 
och svampproduktion, jakt och viltproduktion samt tjänster och produkter som främjar 
turismen (Skogsstyrelsen, 2009). I och med att skogen är viktig för svensk ekonomi och 
individer som brukar den, krävs det att denna tillgång hanteras ordentligt. Skogsvårdslagen 
hjälper till med detta men det fordras också att det värde som skogen ger, frambringas under 
standardiserade former så att tillgången värderas på rätt sätt.  

I en lokal tidningsartikel beskriver Sundqvist, (2008) från LRF konsult att skogsfastigheter 
har blivit en populär investering, trots att priserna stiger frekvent. Men det har inte alltid varit 
lätt att investera i skog. Marknaden för skogsfastigheter i Sverige har varit hårt reglerad av 
Jordförvärvslagen. Regleringarna medförde att skogsfastigheternas pris inte var 
marknadsmässiga utan legat långt under marknadsvärdet. En stor anledning var att stärka 
jordbruket och 1948 gjordes ännu en ändring i lagen som gjorde att spekulationsköp och 
kapitalplacering i skogsfastigheter blev förbjuden. Spekulationsköp innebär när 
skogsfastigheter köps upp och sedan kort därpå säljs för ett högre pris. Inte förrän 1991 
ändrades lagen som innebar att marknaden för skogsfastigheter släpptes helt fri och det är 
sedan dess som priset på skogsfastigheter stigit konstant hela tiden i hela Sverige (Grauers, 
1994).  

Författarna har bott alldeles intill de svenska skogarna och har ett genuint intresse för skog 
och natur. Förutom bakomliggande intresset till skog och skogsfastigheter har även värdering 
av tillgångar varit ett ämne som författarna fått intresse för. Med dessa två komponenter i 
tankarna väcktes uppsatsens grundämne relativt snabbt. När författarna började studera ämnet 
kom flera värderingsmetoder fram hur skog kan och bör värderas. De olika 
värderingsmetoderna och oenighet om dessa metoder gjorde ämnet mer intressant för 
författarna att finna den värderingsmetod som anses vara mest korrekt och användbart. 
Fokuset i uppsatsen kommer att vara att beskriva hur värdering av skogsfastigheter går till. 
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Författarna kommer ta upp aktuella värderingsmetoder, dess kritik och starka sidor samt söka 
om det finns ytterligare faktorer som sätter värde på den växande skogen.  
 
Tidigare forskning som har verkställts har inriktat sig på köparens motiv och 
avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter. Det vill säga köparens frågor samt analyser 
innan ett köp. I den här forskningen har frågorna undersöks igenom kvalitativa intervjuer med 
köpare. Det har även analyserats om argument för prissättning av skogsfastigheter, där det är 
priset på skogsfatigheter som står i fokus och varför priset har ökat under de senaste åren. Här 
har kvalitativa intervjuer och undersökningar utförts för att få svar på problemformuleringen 
så bra som möjligt. Genom att använda sig av en kvalitativ undersökning blir svaren intagna 
av respondenter i verkliga livet där respondenterna berättar de verkliga händelserna. 
 
1.2  PROBLEMDISKUSSION 
 
Förr fanns inget egentligt marknadsvärde. Skogspriset övervakades av Lantbruksnämnden och 
till hjälp att värdera skog använde Lantbruksnämnden olika värderingsmodeller (Sundelin, 
2011). Det var Faust-Manns formel som gav vägledning i dessa värderingsmodeller och som 
visade ett avkastningsvärde (Sundelin, 2011).  

Efter att Jordförvärvslagen ändrades om 1991 och det blev en fri marknad för skogsfastigheter 
kunde inte modellerna anpassa sig efter prisstegringen som dessutom medfördes av 
lagändringen. Istället försökte modellerna utnyttja kalkylräntan för att kunna följa med 
marknadsvärdet som steg. Detta saknar dock vetenskapligt stöd (Sundelin, 2011).  

Gamla värderingsmetoder utvecklades och nya bildades. Inom värderingsmetoderna räknas ett 
så kallat avkastningsvärde, marknadsvärde och markvärde fram. Den största avvikelsen idag i 
jämförelse med äldre beräkningsmodeller är att marknadsvärdet fått en betydande roll. Något 
som orsakat delade synsätt och varierande meningar hur värdering av skogsfastigheter ska gå 
till. Det är skillnad mellan marknadsvärdet och avkastningsvärdet och denna skillnad har ökat 
markant under åren. Det beräknade avkastningsvärdet är med andra ord inte proportionellt 
mot de aktuella fastighetspriserna (Sundelin, 2011). För att komma till ett så trovärdigt 
marknadsvärde utifrån en avkastningsvärdering behövs ett antal justeringar. Dessa justeringar 
är tillexempel storlek, arrondering, kombination med jordbruk, bostad eller 
ekonomibyggnader, sjönära och avstyckningsbara tomter (Sundelin, 2011). Om ett trovärdigt 
marknadsvärde ska beräknas fram på en skogsfastighet måste det finnas omfattande 
försäljningsstatistik på objektet som underlag (Sundelin 2011).  

Många faktorer i skogen påverkar avkastningen och efter det prioriteras olika bestånd. 
Exempelvis på en beståndsfaktor är läget i landet som skogfastigheten befinner sig på, det här 
kan påverka marknadsvärdet. Andra beståndsfaktorer är volym och diameter på skogen 
liksom skötselberoende faktorer som dessutom påverkar skogens värde (Skogforskning, LRF 
Skogsägarna & Skogsstyrelsen, 2004).  

Utifrån författarnas problembakgrund och problemdiskussion har följande 
problemformulering kommit fram. 

- Hur skall skogsfastigheter värderas? 
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1.3  SYFTE 

Syftet med denna kandidatuppsats är att erhålla en ökad förståelse i hur den svenska skogen 
värderas. Där vill författarna analysera hur de vanligaste värderingsmodellerna ser ut som 
används för att få fram värdet av en skog och vad som skiljer dem åt. De kommer även att 
analysera vilka faktorer som ha en betydande roll för värdet.  

Författarna vill förklara vad modellerna innehåller och varför de innehåller dessa variabler. 
De vill även förklara varför det är en skillnad mellan avkastningsvärdet och marknadsvärdet. 
Därtill vill författarna klargöra varför faktorerna har en betydande roll. Uppsatsen behandlar 
slutligen en diskussion om vilket tillvägagångssätt och vilka faktorer som speglar värdet på 
bästa sätt. 

1.4  AVGRÄNSNING 

Uppsatsens syfte är att analysera fram vilka värderingsmetoder som används idag för att 
värdera skog. Därför kommer författarna att intervjua respondenter från stora som små 
företag, enskilda firmor till aktiebolag och myndigheter. Genom att intervjua alla delar inom 
denna bransch når författarna ut till alla värderingssätt. 

Författarna jämför inte priserna mellan olika län och delar av Sverige, de kommer inte heller 
att fokusera på själva priset av skogen. Det är istället hur priset tas fram genom 
värderingsmetoderna som uppsatsen kommer inrikta sig på och vilka faktorer som gör att 
värdet ökar. Med andra ord hur en värdering går till och hur dess beståndsdelar samverkar för 
värderingen. 

Författarna kommer inte ta del av hur värdering av växande skog går till utomlands utan 
enbart avgränsa sig till svenska värderingssätt. Författarna kommer också beskriva de mest 
generella värderingssätten. 

Biologiska tillgångar innefattar växande skog, levande djur och växter, av dessa tre kommer 
författarna inte fördjupa sig om levande djur och växter.  

Det som uppsatsen behandlar är enbart den växande skogen. Uppsatsen går inte ut på att 
jämföra mellan olika företag utan författarna vill få fram en generell bild om vilka metoder 
som används vid värdering. 

1.5  CENTRALA BEGREPP 

Bestånd är ett sammanhängande skogsområde med en enhetlighet i ålder, höjd, 
trädslagsblandning och bördighet (Hannertz, 2011). 
 
Biotop är ett område med en enhetlig miljö som tillexempel blåbärsgranskog, tallhed eller 
rasbrant. Inom ett sådant område kan det också finnas vissa bestämda djur och växter. En 
biotop kan skyddas enligt paragraf 21 Naturvårdslagen och paragraf 19 
Naturvårdsförordningen (Hannertz, 2011). 

Bonitet avser markens producerande förmåga i virke och är ett mått på medelproduktionen 
under ideala förhållanden (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  

Hektar motsvarar 10 000 kvadratmeter eller 100 x 100 meter i diameter (Lantmäteriet, 2002). 
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Skogsfastighet är en fastighet som består av ett eller flera avgränsade områden på marken. All 
mark i hela landet är indelad i sådana fastigheter har olika beteckningar som innehåller ett 
namn och ett nummer. En fastighet kan bland annat innefatta byggnader, vatten och skog. En 
skogsfastighet innehåller mestadels skog men kan även besitta en tillhörande byggnad eller 
sjö (Lantmäteriet, 2012). Ur Jordabalken 1 kapitel paragraf 1 och 2 kapitel paragraf 1 är fast 
egendom jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör bland annat byggnad, 
anläggning som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk, på rot stående träd och 
andra växter. Med skogsfastighet menas en avgränsad mark och ytan av skogsmark anges i 
hektar (Seth & Tjäder, 2003). 
 
Skogskubikmeter (m3sk) = Volym i kubikmeter rått stamvirke inklusive bark ovanför 
stubbskäret (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

Ståndortsindex är ett mått på markens produktionsförmåga och anger den höjd i meter som de 
grövsta träden antas kunna uppnå vid hundra års ålder. Genom ståndortsindex kan boniteten 
beräknas (Hannertz, 2011). 

1.6  DISPOSITION 

För att svara på uppsatsens syfte kommer uppsatsen disponeras enligt följande. 

Inledning - I detta kapitel läggs grunden till uppsatsen. Författarna skapar en 
problembakgrund och en problemdiskussion som mynnar ut till uppsatsens 
problemformulering, syfte och avgränsningar. 

Metod - I detta kapitel redogör författarna hur de har gått tillväga med sin studie för att 
kunna besvara problemformuleringen. Kapitlet inleds med vilka metoder denna uppsats 
bygger på och valet av respondenter. Därefter beskrivs hur insamling av data gått till och 
kapitlet avslutas med en diskussion om uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. 

Teori - Detta kapitel skapar en förståelse för hur en värdering kan utföras och vilka delar 
som bör tas hänsyn till. Kapitlet innehåller den teori som uppkommit från tryckta källor. 
 
Empiri - I detta kapitel tar författarna upp den empiri som är insamlad genom intervjuer med 
ett antal respondenter. Här besvaras den beskrivande delen i syftet. 

Analys – I detta kapitel kommer författarna att koppla ihop det material från den teoretiska 
referensramen med den data som analyserats fram i den empiriska studien. Denna analys 
kommer att skapa en grund till uppsatsens resultat. 

Slutsats – I detta kapitel kommer författarna att besvara uppsatsens problemformulering och 
uppfylla dess syfte utifrån den teori och empiri som framkommit. Slutsatsen kommer att ta upp 
diskussioner, egna reflektioner och förslag till framtida forskning från författarna. 
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2. METOD 
  
I detta kapitel redogör författarna hur de har gått tillväga med sin studie. Kapitlet inleds med 
vilka metoder denna uppsats bygger på och valet av respondenter. Därefter beskrivs hur 
insamling av data gått till och kapitlet avslutas med en diskussion om uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet. 

2.1 METODSTRATEGI 
 
Vår metodstrategi är att vi först analyserat fram teori och senare gått ut bland respondenter 
och insamlat empiri. Vi valde den här metoden med anledning att vi först ville få en överblick 
om vilka metoder det finns samtidigt finna teori om ämnet i övrigt så att vi var förberedda vid 
intervjuerna. Därefter när vi insamlat in empirin såg vi att dessa värderingsmetoder stämde 
överens med verkligheten och om alla metoder användes idag. Denna metod kallar Jacobsen 
(2010) för deduktiv datainsamling.  

Vi har kommit fram till att utföra en intervjuundersökning för att få svar på hur värdering på 
svenska skogstillgångar går till i verkligheten och hur dessa värderingsmetoder är uppbyggda. 
För att utföra intervjuer har vi börjat med att ta till teoriinsamling för att få en ökad förståelse 
hur värdering av skogstillgångar går till. Att få svar på det här kommer vår kandidatuppsats 
att bestå av en kvalitativ metod. Vi kommer att ta fram en grundläggande data genom att 
använda oss av ett fåtal respondenter. Intervjuerna kommer att bestå av respondenter från 
svenska skogsföretag och myndigheter som är inom skogsbranschen. Att använda sig av en 
kvalitativ undersökning får vi fram en mer klarhet om värderingsmetoder inom 
skogsfastigheter. Vår uppsats kommer att gå in på den intensiva utformningen, det vill säga 
uppsatsen kommer att gå in mer på djupet än på bredden.  

Med en intensiv undersökningsuppläggning menas att undersökningen koncentreras på färre 
enheter och går in på djupet med ett problem (Jacobsen, 2010). Kvalitativ metod går ut på att 
få smalare men djupare insamling av primärdata genom individuella intervjuer och 
observationer (Jacobsen, 2010). 

Vi har intervjuat fem respondenter och dessa intervjuer har medfört att vi har kunnat gå vidare 
och undersöka vilka värderingsmetoder som används och hur de ser ut.  

2.2 URVAL 

2.2.1 Val av respondenter 
 
Det vi har utgått ifrån och det Jacobsen (2010) beskriver i valet av respondenter är att de ska 
ha god kunskap och erfarenhet om hur deras företag värderar skogstillgångar. Det krävs att 
respondenten har arbetat ett tag inom branschen och har en mer ledande roll som innehåller en 
vana av att presentera metoderna klart och tydligt och vad de anser om dem. Det vi dessutom 
har gått efter är att välja respondenter i så många olika typer av företag som möjligt och som 
givetvis har med värdering av skogstillgångar att göra.  
 
Tre respondenter har vi intervjuat ifrån två olika myndigheter med inriktning på skog. Samt 
har vi intervjuat en respondent från ett större skogsföretag och en respondent från ett mindre 
skogsföretag. Till sist har vi även intervjuat en privatperson som lever på sina skogstillgångar 
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och driver ett eget företag. Alla respondenter har arbetat länge inom skogsbranschen och är 
väl medvetna om hur värdering går till och vad deras företags värderingsmetod är. Det som 
kan ifrågasättas av valet av respondenter är om privatpersonen har bidragit med en riktig 
värdering. Syftet med följande privatperson var att dels undersöka hur han går tillväga vid en 
värdering och som vi befarade samarbetade han med ett skogsföretag som sköter den biten. 
Den andra delen vi tänkte med att intervjua honom var att få ut vilka faktorer som för 
”köparen” gör att han kan tänkas betala mer för en skogsfastighet. Det vill säga vilka faktorer 
som påverkar värdet. Därmed tycker vi att även denna personintervju bidragit med rätt 
information. Enligt Jacobsen (2010) måste en forskare alltid analysera om de har intervjuat 
rätt personer och om dessa har förmedlat sann information. Det är viktigt att respondenten har 
kunskap om ämnet (Jacobsen, 2010). 

Även om vi tycker att våra respondenter är trovärdiga måste vi även kontrollera att de har 
tilldelat oss den information vi studerar. Eftersom vi skriver om vilka värderingsmetoder de 
använder sig av och vilka faktorer som hör till för att få ett värde, har vi haft många konkreta 
frågor under intervjuerna. I och med att vår fokus är att få en klarhet på vilka metoder som 
används och inte hur mycket värde värderingsmetoderna får ut, så ger det automatiskt 
förhållandevis konkreta svar av de respondenter vi intervjuar.  

Vår uppsats fördjupar sig inte på att jämföra olika respondenter, utan inriktar sig mer på att 
finna de metoder som generellt används vid värdering av skog. På grund av detta har vi gjort 
ett urval att inte avgränsa oss för något län i Sverige. Vi kommer intervjua så många 
respondenter tills en mättnad uppstår av värderingsmetoder. Vi anser att en blandning av olika 
företag i branschen ger bäst resultat för att få denna mättnad. När en analys av det enskilda 
fallet genomförs studeras den enskilde helt självständigt. Här jämförs inte objektet eller 
situationen med varandra, utan den enskilda enheten sätts i fokus (Jacobsen, 2010). 

2.2.2 Insamling av data 
 
I uppsatsen har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av de 
anteckningar och bandinspelningar som gjorts under intervjuerna. Samtliga personer vi 
intervjuat har blivit informerad om inspelningen och har haft möjlighet att neka den. Efter vi 
har sammanfört in våra intervjuer på bandinspelningen, har vi antecknat ner det som våra 
respondenter klart och tydligt har framfört. Platsen för personintervjuerna har ägt rum på 
respondenternas kontor. Jacobsen (2010) skriver att primärdata är den data där informationen 
kommer direkt från källan. Metoder för att samla in primärdata utförs genom intervju, 
observation eller frågeformulär. Vår sekundärdata är den information som redan finns, det vill 
säga det vi analyserat fram i litteratur och tidigare tryckta källor. Uppsatsen består även av 
kurslitteratur som förekommit i tidigare kurser som vi har läst på högskolan. Förutom artiklar 
och böcker har författarna använts sig av tredjehandskällor i form av tidigare uppsatser med 
innehållande liknande undersökning. Enligt Jacobsen (2010) baserar forskaren sin information 
från källor som är insamlad av andra. 

2.2.3 Insamling av teori 
 
Litteraturundersökningen har fokuserats på att hitta värderingsmodellerna och faktorerna som 
påverkar värderingen. Internetsökningen har kommit från databaser som Google Scholar och 
Emerald. Några sökord vi har använts oss av är: ”Värdering av växande skog”, 
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”Värderingsmodeller”, ”Avkastningsvärde på skogstillgång”, ”Beståndsmetoden”, 
”Skogsbruk”, ”Skogsfastighet” och ”Ortprismetoden”.  

Vi har först och främst försökt att tillhandahålla oss litteratur som endast benämner värdering 
av skogstillgångar eller växande skog. Detta är för att vi ska försäkra oss om att det är just 
dessa modeller som används för det ämnet uppsatsen ska hålla sig till. Det har dock varit svårt 
att finna då vi relativt snabbt fick klarhet i att litteratur och tryckta källor som enbart handlar 
om värdering av skogstillgångar är ett smalt område av värdering. Den litteratur vi funnit har 
varit användbar och av god kvalité. Det vi varit tvungna till är att ta till litteratur i uppsatsen 
som förklarar värderingsmetoder inom hela ekonomiområdet. Detta har vi varit tvungna att 
göra då vissa värderingsmetoder inom skogsvärdering också används inom ekonomin 
generellt. Vi har däremot haft tillgång till en större bredd relevanta artiklar om ämnet vilket 
har bidragit till en bred grund av tryckta källor som enbart handlar om skogsvärdering. 

2.3 INTERVJU  

2.3.1 Framställande av intervjuguide och intervjuteknik 
 
I grunden har vi framställt intervjufrågorna utifrån den teoriinsamling som uppsatsen 
innehåller. Vi har även studerat ordentligt vilka begrepp som ingår i värdering av 
skogsfastighet för att få ut intervjufrågor som är väsentliga. Wärneryd (1990) säger att det är 
en viktig uppgift att ta fram konkreta frågor och tänka igenom det problem som ska belysas. 
Se under 8. Bilagor och under 8.2 Operationalisering. 

Till en början har vi valt att framföra mer generella frågor angående position av respondenten, 
fakta om företaget och verksamheten. Detta har vi medvetet inriktat i början för att få igång 
konversationen. Intervjuguiden avslutas med större och tyngre frågor som är mer 
svårbesvarade och åsiktsrelaterade. Vi har relativt konkreta och tekniska frågor genom hela 
frågeformuläret. Vi har använt samma intervjufrågor till alla respondenter men fokuserat och 
betonat vissa kapitel i intervjumallen beroende på till vem vi intervjuar. Det är inte bra för 
tillförlitligheten att ställa olika frågor till olika respondenter. I och med att vi endast fokuserat 
och undersökt lite mer djupgående i vissa frågor beroende på vem vi pratat med anser vi att 
frågorna varit enhetliga till samtliga respondenter. 

Intervjuguiden består av fem kapitel med underfrågor. Enligt Wärneryd (1990) är det bra om 
en provintervju utgörs som ett test för att se hur intervjufrågorna känns och hur lång tid det 
tar. Enligt Jacobsen (2010) ska en intervju inte vara kortare än trettio minuter och inte längre 
än nittio minuter. Vi har testat intervjufrågorna mot en respondent som äger skog och som har 
erfarenhet av tillgången. Han hade inte svar på alla frågor men tyckte intervjufrågorna såg bra 
ut och hans testintervju tog cirka fyrtiofem minuter. I och med detta räknar vi med att våra 
riktiga intervjuer klarar sig inom nittio minuter.  

Vår första intervju tog exakt nittio minuter där respondenten fick tala spontant och fritt och vi 
som undersökare tog i början det försiktigt och var för tystlåtna. Efter vi analyserat första 
intervjun kände vi redan direkt inför den andra intervjun mer mod som följde med under de 
resterande intervjuerna. Orsaken till detta var att vi började ställa mer följdfrågor som gav oss 
mer konkreta svar. De resulterade också till att intervjutiden blev kortare. De övriga 
personintervjuerna tog femtio minuter respektive fyrtiofem minuter. 
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Vi har försökt att låta intervjuerna ske ansikte mot ansikte med så många respondenter vi 
kunnat, då validiteten och reliabiliteten förstärks. Intervjun utförs antingen genom ett 
personligt möte eller genom telefon (Jacobsen, 2010). Då vi har intervjuat respondenter som 
befinner sig lite längre upp i landet har alternativet endast varit en telefonintervju på grund av 
distansen och svårigheten att träffas personligen. Således uppsatsen tillämpar en kvalitativ 
metod fungerar det bra med en individuell öppen intervju. Däremot har vi inriktat in styrande 
frågor eller teman för att hålla en röd tråd genom intervjun och få med allt som vi vill ha svar 
på. I kapitel sju i Jacobsen (2010) beskrivs den individuella öppna intervjun som den 
vanligaste metoden för insamling av data vid en kvalitativ metod.  

Nackdelen med att utföra dessa besöksintervjuer var att de var tids- och kostnadskrävande då 
det dels tog lång tid att genomföra varje intervju och dessutom var vi tvungna att förflytta oss 
fysiskt från en ort till en annan. Fördelen med att göra de intervjuerna är att vi får en klar bild 
av hur respondentens enskilda tolkningar av ämnet är samt dennes kroppsspråk. Jacobsen, 
(2010) skriver att det skapas bättre trovärdighet då den fysiska kontakten lättare ger en 
förtrolig stämning. Den kontakten är svårt att få genom en telefonintervju. Fördelen med en 
telefonintervju att det är billigare och mindre tidskrävande.  

Vid de resterande intervjuer vi utförde var vi tvungna att genomföra dem genom en 
telefonintervju. Distansen och tidsbristen gjorde att vi mailade frågorna först och bokade en 
telefontid för intervju.  

2.3.2 Operationalisering  
 
Det är viktigt att beskriva vad vi menar med vissa begrepp så våra intervjupersoner svarar på 
samma fråga. Annars kan intervjupersonerna enligt Jacobsen (2010) tolka begreppen fel och 
vi som författare skulle riskera att få olika svar som inte är jämförbara. Denna medvetenhet 
om att begrepp kan ha olika betydelse för olika personer har stor betydelse och är viktig. För 
att inte få några misstag har vi varit så tydliga som möjligt med begrepp i våra intervjufrågor. 
 
De begrepp som behandlats är: 
 
Icke- monetära värden är en annan benämning och är nyttor som inte faller ut i pengar. Det är 
värden som inte har ett fast pris utan som förfaller till betalning i känsla och tillfredsställelse 
istället för kronor. 

Kalkylränta innehåller två komponenter där den första utgör ersättningen att riskfritt få 
disponera en resurs. Med andra ord är det för att få konsumera idag mot att ha en lika stor 
köpkraft att få konsumera i framtiden. Den andra komponenten är den risk som är förknippad 
med det objekt som investeras i. Kalkylräntan påverkas av köparens alternativa 
placeringsmöjligheter för den summa pengar denne råder över, samt kostnaden för det lånade 
kapitalet som fattas. Den kalkylränta som används är real och då spelar också förväntningarna 
om inflation samt skatteaspekter in (Lindeborg, 1989) 

Skogsfastighet är en fastighet som består av ett eller flera avgränsade områden på marken. All 
mark i hela landet är indelad i sådana fastigheter har olika beteckningar som innehåller ett 
namn och ett nummer. En fastighet kan bland annat innefatta byggnader, vatten, skog. En 
skogsfastighet innehåller mestadels skog men kan också besitta en tillhörande byggnad eller 
sjö (Lantmäteriet, 2012). Ur jordabalken 1 kapitel paragraf 1 och 2 kapitel paragraf 1 är fast 
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egendom jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör bland annat byggnad, 
anläggning som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk, på rot stående träd och 
andra växter. Med skogsfastighet menas en avgränsad mark och ytan av skogsmark anges i 
hektar (Seth & Tjäder, 2003).  

Värde är individens uppfattning om framtida förväntade nyttor (Persson, 1980). Värde är 
något individuellt och skiljer sig beroende på vilken som ska sätta värdet på en produkt eller 
ett objekt. Varje individ som sätter ett värde på något räknar in vad de har för användning av 
detta föremål både i framtiden men också just idag. Värdet utfaller i kronor, det vill säga 
priset på en nytta eller på hela skogsfastigheten. 

2.4 METOD FÖR ANALYS  

Vi som undersökare ska först enligt Jacobsen (2010) få en så grundlig beskrivning som 
möjligt av våra data utan att själv ta in egna åsikter. I nästa fas ska en sållning och förenkling 
ske av informationen vi fått in genom intervjuerna (Jacobsen, 2010). När informationen har 
systematiserats kan vi enligt Jacobsen (2010) börja tolka data och börja generalisera och få en 
ordning av all data. Detta gör vi genom att kategorisera våra data och bilda mönster på 
skillnader och likheter mellan teori och empiri. Analysen ska vara en berikning av den 
information som finns från empiri- och teorikapitlen (Jacobsen, 2010). Efter intervjuerna 
sammanställde vi svaren och sorterade ut tänkbar data till empirin. Vi skapade ett upplägg i 
analysen som grundar sig från den teoretiska referensramen. Vidare har vi jämfört vår empiri 
och teori för att kunna dra slutsatser och till slut kunna besvara vår problemformulering. 

2.4.1 Validitet 
 
För att styrka giltigheten i vår uppsats har vi först delat upp giltigheten i två delar. Det vill 
säga i intern och extern giltighet. I och med att vi har kvalitativ metod med en 
intervjuundersökning och går in djupare på ämnet vi undersöker om så styrks den interna 
giltigheten. Eftersom vi också har funnit dessa metoder som respondenterna berättat om i 
litteratur har det också bidragit till att den interna giltigheten förstärks.  
”Intern giltighet går ut på att vi mäter den data vi tror oss mäta” (Jacobsen, 2010, s. 21).  

För att styrka den externa giltigheten har vi intervjuat respondenter dels från olika län och 
olika typer av företag. Genom att fått fram liknande värderingsmetoder inom alla företag ger 
det uppsatsen en bra grund av vilka metoder och modeller som används idag. 

 ”Extern giltighet tar upp resultatet från ett specifikt område vid en viss tidpunkt och visar om 
det här resultatet går att tillämpa i en annan omgivning och kan generaliseras” (Jacobsen, 
2010, s. 266). 

En annan del av validiteten är vad vi själva som författare och uppsatsskrivare har för 
bidragande slutsats på verkligheten. Eftersom vår uppsats analyserar om hur värdet tas fram 
genom olika värderingsmetoder och inte vad för pris som värdet blir, så har vi en relativt 
objektiv syn på hur dessa metoder går till. Vi har inställningen att uppsatsen är en grund för 
olika sätt att ta fram ett värde som alla företag kan använda sig av. Därför har vi öppna sinnen 
för alla värderingsmodeller och försöker se alla fördelar och nackdelar med dem innan vi 
plockar ut den vi tycker tillämpas bäst till att värdera skogstillgångar.  
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Även om författarna har en god syn på hur verkligheten ser ut kan de ha färgade glasögon 
som antingen gör att deras verklighet inte är objektiv eller hindrar att all information inte 
kommer fram i uppsatsen (Jacobsen, 2010). För att inte låta detta hända har vi jämfört våra 
egna slutsatser med tidigare studier och undersökningar inom ämnet. Enligt Jacobsen (2010) 
förstärkts validitet om det råder samstämmighet med en eller flera andra.  

Ett bevis som stärker att vi har tagit till rätt teori är att värderingsmetoderna återkommer hos 
flera respondenter. Det har med andra ord uppstått en sorts mättnad av värderingsmetoder 
under tiden vi intervjuat.  

2.4.2 Reliabilitet  
 
Vi anser att vår uppsats är tillförlitlig och trovärdig eftersom en likadan undersökning hade 
gett samma resultat. Enligt Jacobsen (2010) fokuserar reliabiliteten på om datainsamlingen är 
trovärdig och han menar även att det uppkommer olika typer av effekter vid insamling av 
data. En sådan effekt märkte vi av när vi gjorde våra intervjuer. Effekten var bland annat att vi 
kände med vissa respondenter att vi hade god närvaro och mer avslappnad diskussion i 
jämförelse med andra respondenter. Det är svårt att bistå intervjueffekter då alla samtal 
formas av de deltagande parterna (Jacobsen, 2010).  

En annan effekt som finns är kontexteffekten, den upplyser om platsen där intervjun ägde rum 
skapar speciella resultat (Jacobsen 2010). Det är svårt att veta om det är bättre att hålla 
intervjun på respondentens kontor eller på en offentlig plats. Vi har valt att träffa 
respondenterna på deras företag så att det blir naturligt som möjligt för dem. Störande inslag 
som ringade telefoner eller liknande kan ske på en sådan plats men vi tyckte de platserna var 
de bästa att intervjua på. Dessutom fick vi insyn hur företaget ser ut och vilka som jobbar där. 
Det som är viktigt är att ett förtroende skapas och att alla varit förberedda med vilka 
intervjufrågor som tagits upp under intervjuerna. 
 
För att komma ihåg respondenternas svar på våra intervjufrågor har vi gjort anteckningar och 
bandinspelningar. Vi har varit noggranna med att talat om för respondenten att denna 
bandinspelning enbart ska spelas upp av oss och är som anledning att vi ska komma ihåg 
detaljerna av intervjun. På så sätt har också intervjupersonen blivit mer lugn och avslappnad i 
deras diskussion under intervjun. Jacobsen (2010) säger att människans minne inte är 
konstruerat att lagra mängder med detaljerad information så det är viktigt att anteckna och 
spela in samtalet. Vi anser att även om en bandinspelning kan upplevas obehaglig för 
respondenten så har den gjort mer nytta för oss än gjort respondenterna nervösa.  
 
Vi bestämde oss genom att förstärka ytterligare trovärdigheten i respondenternas intervju, 
valde vi att skicka ut alla respondenters svar till var och en. Genom att vi skickat ut till 
respondenterna har vi fått ett godkännande från alla och detta förstärker även trovärdigheten 
ännu mer och vi kan förlita på att det är sant information som respondenterna har framfört. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel skapar en förståelse för hur en värdering kan utföras och vilka delar som bör 
tas hänsyn till. Kapitlet innehåller den teori som uppkommit från tryckta källor. 

3.1 INLEDNING 
 
Eftersom problemformuleringen generellt frågar om hur värdering av skogsfastigheter går till 
berörs både hur värderingsmetoderna rent tekniskt ser ut och vilka variabler som spelar roll 
för värdet. En central fokus i teorin har varit att beskriva hur värdering går till och ta med alla 
verktyg som verkställer värderingen och värdet på skogen. Det finns olika typer av metoder 
för att värdera skogsfastigheter och oftast tillkommer olika faktorer som reglerar värdet. 
Författarna kommer strukturera upp den teoretiska referensramen efter de vanligaste 
metoderna Ortprismetoden och Beståndsmetoden (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 
2006). Teorikapitlet inleds med att författarna tar upp olika verktyg som hör till metoderna 
och som är viktiga för värdering av skogsfastigheter. Därefter kommer metoderna att 
beskrivas och de viktigaste variablerna i dem. Ortprismetoden bygger på marknadsvärdet och 
statistik och Beståndsmetoden bygger på en nuvärdesberäkning. Genom denna beräkning får 
värderaren ut ett avkastningsvärde eller nuvärde. Författarna kommer skriva om de viktigaste 
begreppen och tillvägagångssättet när det handlar om Beståndsmetoden. Till sist tar 
författarna upp övriga faktorer som bidrar till värdet på en skogsfastighet. I slutet kommer 
också värdeteori beskrivas. 

3.2 VÄRDERINGSVERKTYG 

3.2.1 Objektet 
 
Det första steget vid värdering är att samla in uppgifter om objektet (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 

3.2.2 Skogsbruksplan  
 
Skogsbruksplan är en skötselplan och avser normalt en tio års period. 1 januari 1994 försvann 
tvånget att ha en aktuell skogsbruksplan men skogsägare som har mer än tjugo hektar måste 
minst besitta med en enklare skötselplan. Skogsbruksplanen är ett värdefullt hjälpmedel vid 
skogvärdering och saknas en sådan plan måste en inventering göras av skogen 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). En inventering får ut en skogsbeskrivning som 
samlas i skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen beskriver vad som får avverkas och vilken 
eventuell skogsvård som måste göras i varje bestånd. Bestånd är ett vanligt ord inom 
skogsbranschen och menas träd som växer på samma plats med likartad karaktär antingen 
genom ålder, trädslag eller något annat. Dessa bestånd ska beskrivas i skogsbruksplanen där 
beståndens areal, produktionsförmåga och virkesförråd ska finnas informerat (Wallin, 1990). 
Detta hjälpmedel är en grund för att kunna beräkna värdet av skogen (Seth & Tjäder, 2003). 
 
En viktig del i skogsbruksplanen är målklasser avseende naturvården. De delas upp i K eller 
PF, NS och NO. K betyder att det är en kombinerad produktion och naturvård. NS betyder 
naturvård skötsel och NO är naturvård orört. NO-bestånden har ett långsiktigt miljömål där 
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miljövärdena gynnas av orördhet. NS-bestånden har också ett långsiktigt miljömål men att 
miljövärdena istället kräver återkommande skötsel för att det ska bevaras (Strömbäck, 2012). 

Det finns en övergripande lag i Sverige som behandlar skogsbruk och lagen heter 
Skogsvårdslagen (SFS 1979:429). I paragraf 1 förklaras att skog ska betraktas som en 
nationell resurs som ska vårdas. Brukas skogen ska samtidigt som avkastning genereras också 
den biologiska mångfalden bevaras. Paragraf 5 ställer krav på återplantering om tillexempel 
skogen är skadad eller om virkesframbringande förmåga inte tillvaratas efter avverkning. 
 
Vid mätning av en skogsmarks förmåga att producera virke finns ett begrepp som kallas 
bonitet. Bonitet avser hur stor mängd virke i kubikmeter som kan framställas per år och hektar 
under skogens livslängd. Många saker påverkar boniteten som markens jordart, 
vattenupptagningsförmåga, breddgrad och hur högt skogsfastigheten är belägen (Seth & 
Tjäder, 2003). Det finns åtgärder som kan göras för att få bättre virkesproduktion. Gallring är 
en åtgärd som avlägsnar sjuka och döda träd från skogen och genom röjning tas vissa utvalda 
träda bort från beståndet. Genom dessa åtgärder får de kvarvarande träden med ljus och 
näring. Om gallringen görs i för stor skala riskerar virkesproduktionen att sjunka och värdet 
på skogen likaså (Wallin, 1990).   
 
Se bilagor på Skogsbruksplanen för Skogsfastigheten, Se under Bilagor 8 och under 8.3 
Skogsobjekt - Skogsbruksplan. 

3.2.3. Utgifter och Intäkter 
 
Intäkter för en skogsägare kan vara arrende av åker, jakt, hyresintäkter, gallring och 
slutavverkning. Utgifter kan vara fastighetsskatt, skatt, röjning, föryngringsåtgärder, div. 
kostnader och räntor. Förhållandena är aldrig samma på två objekt (Skogsforskning, LRF 
Skogsägarna & Skogsstyrelsen, 2011). Inom utgifter tillkommer exempel kostnader som 
hyggesrensning, markberedning och plantering. I norra Sverige ligger hyggesrensning på  
1 550 kronor per hektar och markberedning ligger på 2 800 kronor per hektar och plantering 
ligger på 4 700 kronor per hektar. Det tillkommer även kostnader för hjälpplantering och 
dessa kostnader ligger på 2 900 kronor per hektar. Röjning i norra Sverige ligger på 2 500 
kronor per hektar (Bogghed & Lantmäteriet, 2010). 

Viktiga faktorer som spelar en stor roll vid avverkning och gallring är medelstammens 
storlek, terrängförhållanden och skotningsavstånd. Mindre träd är oftast dyrare att avverka per 
kubikmeter och första gallringen är alltid dyrare per kubikmeter än den senare gallringen som 
utförs. Genomsnittliga kostnader för slutavverkning och gallring görs oftast idag av maskiner 
eftersom en motormanuell avverkning är oftast dyrare (Skogsforskning, LRF Skogsägarna & 
Skogsstyrelsen, 2011).  

Genomsnittliga priser för avverkning, skogsvård, skogsbilväghållning och övriga arbeten 
räknas i kronor per avverkad kubikmeter fast under bark (kr/m3fub) (Loman, 2011). 

Kostnader i Norra Sverige   Kostnader i Södra Sverige 

Slutavverkning    Slutavverkning 
Avverkning  49 kr/m3fub  Avverkning  43 kr/m3fub 
Terrängtransport 38 kr/m3fub  Terrängtransport 38 kr/m3fub 
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Omkostnader  10 kr/m3fub  Omkostnader  7 kr/m3fub 
Summa Slutavverkning 97 kr/m3fub  Summa Slutavverkning 88 kr/m3fub 

Gallring    Gallring 
Avverkning  105 kr/m3fub  Avverkning                     109 kr/m3fub 
Terrängtransport 59 kr/m3fub  Terrängtransport 62 kr/m3fub 
Omkostnader  11 kr/m3fub  Omkostnader  13 kr/m3fub 
Summa Slutavverkning 175 kr/m3fub                     Summa Slutavverkning    175 kr/m3fub 
 
Virkespriser kan variera mellan olika köpare och variera över tiden. När det är hög efterfråga 
blir det oftast bättre betalt. 

Genomsnittliga virkespriser för hela Sverige som har stigit markant och ett genomsnittligt pris 
på sågtimmer, tall är 516 kr/m3fub och gran är 484 kr/m3fub. Genomsnittligt pris på 
massaved, tall är 337 kr/m3fub, gran 350 kr/m3fub och björk 341 kr/m3fub (Skogsforsk, LRF 
Skogsägarna & Skogsstyrelsen, 2011).  

 
Figur: Statistik på virkespriser i Sverige (Skogsforsk, LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen, 2011).  

I genomsnitt ligger skogspriserna i hela Sverige på 408 kr/m3sk.  I södra Sverige är 
marknaden bredare och skogspriset ligger på 543 kr/m3sk och uppe i Norrland ligger 
skogspriserna på 291 kr/m3sk (LRF Konsult, 2012)

 
 
Figur: Skogspriser (LRF Konsult, 2012). 
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Vid virkespriser spelar det en stor roll hur prisutvecklingen har ändrats med hänsyn på olika 
landsdelar, sortiment, kvaliteter och dimensioner. Den som värderar ska ha kolla på 
virkespriser vid förändringar som sker snabbt under åren. Det som måste beaktas är tillägg, 
avdrag och inmätningsbestämmelser. Även de slutpriser som sätts måste ibland justeras.  
(Lantmäteriet, 2010). Priser på varor och tjänster blir osäkra vid långa växttider. Detta kan 
medföra att den kalkyl som används blir osäker och detta är på grund av de framtida priser 
som är okända (Ekvall, Bostedt & Skogsstyrelsen, 2009).  
 
 

 
Figurer: Skogspriser (LRF Konsult, 2012). 

3.3 VÄRDERINGSMETODER 
 
Värderingsmetoder är de modeller värderaren använder av för att praktiskt strukturera 
informationen och tekniskt kunna utföra beräkningar som ger ett värde (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 

3.3.1 Ortprismetoden  
 
Ortprismetoden bygger på ett förväntat pris för en viss fastighet som kan uppskattas genom 
tidigare priser som betalats för liknande fastigheter inom orten. Genom att tidigare priser 
beaktas krävs det försiktighet vid användandet av Ortprismetoden då skogstillgångar uppvisar 
stora skillnader mellan varandra. Köpeskillingarna för de objekt som jämförs måste omräknas 
och standardiseras till någon eller några prispåverkande faktorer (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 

De vanligaste sätten att standardisera är:  

Köpeskilling: K/T   K/T – tal x Objektets taxeringsvärde = Marknadsvärdet 
Taxeringsvärde   
 
Köpeskilling: Kr/m3sk (för skogsmark) 
Virkesförråd 
 
Köpeskilling: Kr/ha  
Areal 
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Priset per hektar på skogsmark varierar med virkesförrådet eller hektar. Urval av 
jämförelseobjekt är att åldersfördelningen ska vara ungefär samma och andelen 
avverkningsmogen skog ska också vara ungefär lika stor. Fastigheterna bör även vara 
någorlunda jämförbara i storlek (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  
 
Vid värdering av skogsfastigheter används ortprismaterial, det vill säga som underlag används 
statistik från slutförda försäljningar. Inom Ortprismetoden finns det brister på skogliga objekt 
med likartade förutsättningar som det skogliga objektet. Att få in tillräckligt med skoglig 
information från de sålda skogsfastigheterna, för att kunna jämföra nya objekt, är svårt. Detta 
är för att det finns begränsad information på marknaden med likartade skogsfastigheter 
(Ekvall, Bostedt & Skogsstyrelsen, 2009). 

3.3.2 Marknadsvärde 
 
Marknadsvärde är det värde som bedömts på egendomen och som är ett sannolikt pris vid en 
viss angiven tidpunkt vid försäljning på en fri och öppen marknad (Lindeborg, 1989). Detta 
värde är kopplat till en tänkt överlåtelsesituation och uttrycker tillgångens bytesvärde 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

För att kunna bedöma marknadsvärdet av en skogsfastighet måste den som värderar känna till 
marknaden väl och kunna analysera efterfrågan på orten. Närmast till hand finns då 
Ortprismetoden för att bedöma marknadsvärdet för egendomar men även hänsyn ska göras till 
markens arrondering, bonitet, kommunikationer, avstånd till tätort, skick och de möjligheter 
som kan finnas att helt eller delvis exploatera marken för bebyggelse i framtiden (Docent 
Persson, 1980). Oftast används även prisstatistik som hjälpmedel och det är viktigt att veta att 
ett marknadsvärde inte kan bestämmas exakt utan enbart uppskattas (Lindeborg, 1989). Om 
ett trovärdigt marknadsvärde ska beräknas fram på en skogsfastighet måste det finnas 
omfattande försäljningsstatistik på objektet som underlag. Att komma till ett så trävärdigt 
värde behövs ett antal justeringar. Detta justeringar är tillexempel storlek, arrondering, 
kombination med jordbruk, bostad eller ekonomibyggnader, sjönära och avstyckningsbara 
tomter (Sundelin, 2011).  
 
Den som funderar på att köpa en skogstillgång är sannolikt intresserad av vilket 
avkastningsvärde den har för honom, henne eller företaget och vad som är ett sannolikt pris, 
det vill säga marknadsvärdet. Avkastningsvärdet utgör där av ofta en av 
bedömningsgrunderna för bedömning av marknadsvärdet (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006) 
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3.3.3 Marknadsstimulering 
 
Som arbetsmodell vid skogsvärdering används en marknadsstimulering. Det är relativt få 
försäljningar av skogsfastigheter inom samma område och i jämförelse med tillexempel 
bostadsrätter. På grund av detta och att varje fastighet skiljer sig åt går det inte att få fram ett 
marknadsvärde enbart efter Ortprismetoden. Därför blir marknadsstimulering ett viktigt 
hjälpmedel i värderingsarbetet. Marknadsstimulering består av en nuvärdesanalys eller som 
det också kan kallas avkastningsanalys (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Enligt 
lagen Till Taxeringslag (Fastighetstaxering) 5 kapitel paragraf 5, ska marknadsvärdet 
beräknas fram av Ortprismetoden. Lagen menar även att fastighetsförsäljningar som beräknats 
fram av Ortprismetoden inte ger den ledande vägen för att ta fram marknadsvärdet och därför 
behövs det vägledning av avkastningsberäkning. Om inte marknadsvärdet ger ledande väg av 
avkastningsberäkning, kan marknadsvärdet uppskattas med utgångspunkt av det tekniska 
nuvärdet. Med andra ord är denna marknadsstimulering en kombination av Ortprismetoden 
och en avkastningsanalys som Beståndsmetoden är. 
 
3.3.4 Nuvärde 
 
En diskontering bakåt i tiden menas nuvärde och med diskontering menas att 
betalningsströmmar förflyttas i tiden (Andersson, 2001). Intäkter och kostnader börjar i olika 
tidspunkter och dessa räknas om till jämförliga mått med en given diskonteringsränta 
(Skogsstyrelsen, Johansson, Larsson & Carlsson, 2009).  
 
 
 
 
 
 
Figur: 64 (Andersson, 2001). 
 
Nuvärdet i en beräkning kallas nuvärdesmetoden och visar om en investering är lönsam eller 
inte (Yard, 2008). Om en beräkning ger ett positivt nuvärde visar det en lönsamhet och ger det 
ett negativt nuvärde, visar det en olönsamhet (Ekvall, 2005). Med andra ord indikerar ett 
positivt nuvärde att investeringen klarar av företagets avkastningskrav (Andersson, 2001).  
Nuvärdet är även ett så kallade rangordningsinstrument som används för att rangordna 
investeringar som ger den bästa lönsamheten (Ekvall, 2005). Dock är nuvärdet känsligt för 
storleken på kalkylränta och detta beror på att det går lång tid mellan anläggningskostnaderna 
och avverkningsintäkterna. Intäkter och kostnader utfaller även vid olika tidpunkter för 
växande skog (Ekvall, 2005) och nuvärdesmetodens tillvägagångssätt är att värdet på en 
fastighet värderas med förutsättning från förväntade avkastningar som nuvärdesberäknas till 
värdetidpunkten. Nuvärdesmetoden är likvärdig med avkastningsmetoden eller 
investeringskalkylering (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Grundinvesteringen är 
den största utbetalningen och vid en beräkning av nuvärdesmetoden omvandlas alla 
betalningsströmmar till tiden för grundinvesteringen, det vill säga värdetidpunkten sker då 
grundinvesteringen utförs (Ekvall, 2005).  

 

 

Tid 
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                           ∞ 

Nuvärde = ∑   (Intäktert – Kostnadert) x (1+r) ^-t
 

                          t=0 

Formen av Nuvärdeskalkyl: 

 

 

 
Figur: Nuvärdesmetod (Ekvall, s. 30, 2005). 
 
Symbol ∑ betyder summa. Inom denna formel räknas alla ekonomiska händelser från år 0, 
t=0, till oändlighet (∞). Symbol t, det vill säga år eller tiden räknas från nu, då den 
ekonomiska händelsen börjar. Intäkter och kostnader gäller tidsperioden år ett. Kalkylränta (r) 
brukar vara konstant över tiden. Symbol (1+r) ^-t menas att diskonteringen går från år (t) till 
år 0 för räntan (r) (Ekvall, 2005). 

3.3.5 Planmetoden 
 
Planmetoden till skogsvärdering utvecklades 1974 vid lantbruksstyrelsen. Dock har 
Planmetoden rötter i tidigt 1900-tal. Lantbruksnämnderna har styrt fastighetsmarknaden in på 
1980-talet. Om köpeskillingen på skogsfastigheten blev allt för hög i jämförelse med 
marknadspriset kunde lantbruksnämnden häva köpet. I Planmetoden upprättas en skötselplan 
där intäkter och kostnader diskonteras av skötselåtgärder från skogsbruket till nutid (Ekvall, 
2005). 

3.3.6 Tabellmetoden 
 
Tabellmetoden till skogvärdering utvecklades av Statens Lantmäteriverk 1976 och kom fram 
först och främst till bondeskogmarken. Tyngdpunkten i metoden var att skogsägare kunde 
byta hela fastigheter eller delar av fastigheter med varandra. Här var det relativa värdet oftast 
viktigare än det absoluta värdet när skogsägarna bytte mark med varandra. Utformningen av 
Tabellmetoden är först och främst rangordningen av värderingsobjekten, där koncentrationen 
låg på ”objektiva data” såsom priser och kalkylränta. Kalkylräntan låg på en fast nivå på 5 % 
(Ekvall, 2005). 

3.3.7 Beståndsmetoden (BM) 
 
Vid värdering av skog och skogsmark används Beståndsmetoden. Denna metod infördes av 
Lantmäteriet och Lantbruksstyrelsen i slutet av 1980-talet. Beståndsmetoden är en förbättring 
av värderingsmetoderna Planmetoden och Tabellmetoden. Inom Beståndsmetoden används ett 
persondatorstöd som heter BM-win. I detta dataprogram förs alla variabler in från bland annat 
skogsbruksplanen (Ekvall, 2005). Beståndsmetoden beräknar ett nuvärde av en skogsfastighet 
och ger en bild av den ekonomiska utvecklingen på det enskilda beståndet under en längre 
period (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Dessa bestånd tas fram och registreras 
av värderaren med hänsyn till de förutsättningar som görs ute i fältet. I två generationer 
framåt simuleras gallringar, slutavverkningar och skogsvårdsåtgärder. Den skogsmark som 
redan står i dag kallas för den första generationen som framskrivs fram till slutavverkningen 
(Lantmäteriet, 2006). Den andra generationen är vad värderaren kan göra under de närmaste 
trettio åren, detta är att styra och utveckla skötseln av bestånden. Det som värderaren får in, 
tillexempel timmer och massaved, dessa prissätts utifrån prislistor som finns i systemet BM-
win. Kostnader för avverkning och skogsvård beräknas på ett liknade sätt. (Lantmäteriet, 
2006). 
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   N       Omlv1         t-Omlv1     
PVS = ∑    ∑    NIS(t)  x (1+r)ˆ             + BOmlv2 x (1+r) ˆ a-Omlv2 
  n=1      t=a               n=1 
 
	  

Beståndsmetoden bygger på nuvärdesberäkning. De intäkter och kostnader som kommit in 
faller ut i olika tidsperioder och dessa intäkter och kostnader påförs ut till en gällande 
kalkylränta, det vill säga en diskonteringsprocent. Värderaren sätter ut denna 
diskonteringsprocent. Sedan görs en summering av nuvärdena för de enskilda bestånden som 
ska ge det totala nuvärdet för fastigheten (Lantmäteriet, 2006).  

Genom att använda sig utav Beståndsmetoden beräknas virkesproduktionens 
avkastningsvärde, det vill säga skogtillgångens förväntade värde, vilket genom 
förbättringsberäkningar kan anpassas mot ett trovärdigt marknadsvärde. Värderingsföremål 
kan vara delar av en fastighet eller en hel fastighet (Ekvall, 2005).  

Tillvägagångssättet för att komma fram till det nuvärde till den aktuella fastigheten är att först 
ta in data som tas ifrån en skogsbruksplan, beståndsregister och fältdator. Sedan tas 
datorbearbetning till där tillväxt, utbyte, bruttovärde, drivningskostnad, skogsvård och 
diskontering tas in. För att få fram ett värde behövs det information som tillexempel 
virkespriser, huggningskostnader, terrängtransportkostnader, länstabell, kvalitetstabell och 
värderingsförutsättningar. Tillslut är ett värde, det vill säga ett resultat och skogsfastighetens 
nuvärde är framtaget (Lantmäteriet, 2006). 

Uträkning av Beståndsmetoden 

 
 
 
 
Figur: Beståndsmetoden (Ekvall, Bilaga 18:2, 2005). 
 
Beskrivning av formeln: 
PVS är lika med nuvärdet av skogskapitalet. 
N 
∑ är lika med summeringen av värderingsobjektets bestånd, avdelningar eller parceller, 
 n=1  
där n är lika med bestånd nummer n och N är lika med antalet bestånd på företaget N. 
Omlv1 är lika med trädens ålder vid den omloppstid i första generationen som ger maximal 
volymproduktion. t är tid i år, räknat från aktuell beståndsålder och a är lika med 
beståndsålder a (trädens volymvägda medelålder).  
NIS(t) är lika med nettointäkt (= Intäkt – Kostnad) skog tid i år (t), gånger 1 plus r som är 
kalkylräntan. Upphöjt till, (t) tid minus (Omlv1) trädens ålder vid den omloppstid i första 
generationen som ger maximal volymproduktion. Plus (BOmlv2) som är kalmarksvärde 
beräknat på en omloppstid av Omlv2, gånger 1 plus kalkylräntan (r) upphöjt till, 
beståndsålder a (trädens volymvägda medelålder) minus (Omlv2) trädens ålder vid den 
omloppstid i andra generationen som ger maximal volymproduktion (Ekvall, 2005). 
 
Författarna har dock inte tillgång till BM-Win dataprogrammet och alla dess variabler som 
ingår i den egentliga Beståndsmetoden. På grund av detta har författarna använt en 
grundmetod inom nuvärdesberäkning vid uträkningen av ett värde på en skogsfastighet i 
verkligheten. Det är en alldagligare nuvärdesmetod som har en kopplingen med 
Beståndsmetoden och båda nuvärdesmetoderna räknar ut ett värde, det vill säga ett nuvärde 
genom intäkter – kostnader, vid en kalkylränta och trädens ålder i tid.  
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För att få ut ett nuvärde, divideras (Intäkter - Kostnader = inbetalningsöverskott) med 
nuvärdefaktorn (1+r) ^ t . (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). För att fått ut 
inbetalningsöverskottet har författarna multiplicerat både den genomsnittliga intäkten per 
kubikmeter och den generella kostnaden för plantering/röjning/gallring och avverkning med 
antal hektar och antalet kubikmeter man får ut per hektar. Det vill säga vilken genomsnittlig 
intäkt de får ut per kubikmeter. Intäkterna ökar ju äldre träden blir och i jämförelse om en 
gallring eller avverkning så blir avkastningen högre än tillexempel en slyröjning. Alla bestånd 
har slagits ihop och fördelats i ålder, därefter har en nuvärdesberäkning utförts i dessa 
uppdelningar och författarna har tagit fram en snittålder som fick representera varje 
uppdelnings åldersspann. Kalkylräntan är beräknat på 2,5 %. Formlerna ser ut på följande 
sätt: 
 

 Plantering: ha x planteringskostnad / (1+r)^genomsnittliga åldern (t) 

 

 Röjning/hjälpplantering: ha x röjningskostnad / (1+r)^t 

 

 1:a gallring: (ha x m3sk x intäkt) - (ha x m3sk x kostnad) / (1+r)^t 

 

 2:a gallring: (ha x m3sk x intäkt) - (ha x m3sk x kostnad) / (1+r)^t 

 

 Slutavverkning: (ha x m3sk x intäkt) - (ha x m3sk x kostnad) / (1+r)^t 

 

 

I Excel dokumentet utfördes en nuvärdesberäkning utförts med avdelningarna A-E. 
Avdelningarna är alla bestånd som fördelats upp efter ålder och grupperats i fem olika stadier 
(plantering, röjning, gallring ett, gallring två och avverkning). Nuvärdesberäkningen tog ett 
genomsnittligt år efter alla ålderuppdelningarna.  
 
Åren blev: 
 
År 1: Plantering 
År 10: Röjning 
År 20: 1a Gallring 
År 40: 2a Gallring 
År 70: Avverkning 
 
När en avdelning (tillexempel A) gått igenom hela processen från plantering till 
slutavverkning räknade författarna en andra generation. Med andra ord så beräknade de om 
processerna upphöjt i nya siffror. Tillexempel vid avdelning A så blir Nuvärdesberäkningen 
vid en ny plantering efter slutavverkningen upphöjt i 70+1. Röjningen i andra generationen 
blir 70+10 och så vidare.  

3.3.8 Kalkylränta 
 
Vid nuvärdeskalkyler har kalkylräntan stor betydelse. Valet av kalkylränta påverkar i första 
hand nuvärdet och omloppstiden för skogsbestånden (Ekvall, 2005). Kalkylränta kan 
betecknas som en procentsats som används vid omräkning av belopp till tidigare eller senare 
tidpunkt. Vanligen speglar kalkylräntan det aktuella avkastningskravet (Lantmäteriverket & 
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Mäklarsamfundet, 2006) och alternativkostnad för kapitalet. Definitionen att kalkylräntan är 
alternativkostnaden för kapital betyder att kapitalet som binds i investeringen annars skulle 
placeras till kalkylräntan i tillexempel andra investeringar. Kalkylräntan fungerar som nämnt 
ovan också som ett avkastningskrav. Ju högre kalkylränta som används desto mindre 
lönsamhet blir en investering (Persson & Nilsson, 2007).  

Med enklare formulering innehåller kalkylräntan två komponenter där den första 
utgör ersättningen att riskfritt få disponera en resurs. Med andra ord är det för att få 
konsumera idag mot att ha en lika stor köpkraft att få konsumera i framtiden. Den 
andra komponenten är den risk som är förknippad med det objekt som investeras i. 
Kalkylräntan påverkas av köparens alternativa placeringsmöjligheter för den summa 
pengar denne råder över, samt kostnaden för det lånade kapitalet som fattas 
(Lindeborg, 1989).  

Det är svårt att bestämma en precis kalkylränta då det är mycket svårt att veta vad 
alternativkostnaden ska bli. Det finns ett krav som denna ränta ska fastställas utifrån. 
Kravet är att den procentuella avkastningen ska vara minst lika stor som för den bästa 
alternativa användningen av kapitalet. Är tillexempel alternativet ett bankkonto som 
ger 6 % är alltså den riskfria kalkylräntan också 6 % (Persson & Nilsson, 2007). 
Feluppskattning av kalkylräntan kan medföra felaktiga råd eller beslut (Ekvall, 2005). 
Den kalkylränta som används är real och då spelar också förväntningarna om inflation 
samt skatteaspekter in (Lindeborg, 1989). Årligen ger Lantmäteriet ut 
rekommendationer för en sådan kalkylränta och i år ligger räntan på 2,4 % till 2,6 %. 

Det är svårt med kalkyler över långa tider och att använda en fast ränta över tidshorisonter 
som är över tjugofem år är inte lätt. Effekten av diskonteringen vid en vald fast ränta på 
tillexempel 4 % visas i ränta på ränta diagrammet nedan. I diagrammet har även en 2,5 % 
ränta lagts in som används i beståndsmetoden (Skogsstyrelsen, 2009). 
 

 
Figur: Blå kurva beskriver 2,5 % ränta, röd kurva beskriver 4 % ränta. Svart kurva beskriver tillväxten 
(Skogsstyrelsen, 2009). 

 
Om en ränta 4 % tillämpas så visar diagrammet att en krona om tjugo år är värd femtio öre 
idag och används 2,5 % är kronan värd femtio öre om trettio år. I avkastningskalkylen med 
2,5 % måste man väga att tillgången växer under tiden. Vid tjugo till fyrtio års ålder på 
skogen växer dens värde som mest. Att skogen växer både i volym och i värde är en 
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avgörande skillnad mot att bestämma värdet på en mer stillastående företeelse idag gentemot 
om ett antal åt framåt i tiden då en ränta ska användas (Skogsstyrelsen, 2009) 
 
Fördelen med en glidande diskonteringsprocent är att den kan användas för att stabilisera 
avkastningsvärdenivån. Detta kan ge ungskog och gallringsskog till ett lägre avkastningskrav 
och ge den en bättre anpassning till de nuvarande marknadsvärdena (Lantmäteriet, 2011). 

3.3.9 Avkastningsvärde 
 
Nuvärde kan också definieras som ett avkastningsvärde som en egendom beräknar att ge 
(Lindeborg, 1989). De mest betydelsefulla värdekategorier genom tiderna har varit 
avkastningsvärde (värde i användning) och marknadsvärde (utbytesvärde). Dessa ger svar på 
två olika frågeställningar. Avkastningsvärdet ger svar till frågeställningen – Vilket värde har 
tillgången för mig? Det vill säga vad jag bör betala. Marknadsvärdet ger svar till 
frågeställningen – Vad är marknadspriset? Det vill säga vad jag måste betala (Docent Persson, 
1980). Avkastningsvärdet är mer individuellt och varje nyttjare har i princip ett eget 
avkastningsvärde (Docent Persson, 1980). Med detta menas att avkastningsvärdet knyts till en 
specifik innehavares förutsättningar (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Dessa 
individuella värden möts i konkurrens på marknaden och beroende på tillgång och efterfråga 
så skapas ett pris (Docent Persson, 1980). 

3.3.10 Markvärde 
 
Efter att den befintliga skogsgenerationen har huggits ned finns det bara framtida 
virkesproduktioner kvar. Det som finns kvar är så kallad kalmark som menas med mark utan 
träd. Av följande mark finns det möjlighet och lämplighet att utöva en ny virkesproduktion 
och denna framtida virkesproduktion kallas markvärdet. När ett värde ska tas fram av en 
skogsmark som inte har några träd används inte marknaden, utan markvärdet tas fram som 
nuvärdet av alla intäkter och kostnader. Dessa intäkter och kostnader är sammanförda med all 
framtida virkesproduktion och tidpunkten för detta är när en plantering av ett nytt bestånd ska 
göras. Markvädet ska ge det maximala nuvärdet som väntas av den framtida 
virkesproduktionen (Ekvall, 2005).  

3.3.11 Processen – Beståndens ekonomiska utveckling 
 
Normalskogsmodell är en modell som visar ett skogsbruks producerade volymer och 
nettointäkter varje år och som är lika stora varje år. 

Omloppstiden är här i exemplet 94 år och igenom detta kommer skogsmarken att delas upp i 
lika många bestånd som omloppstiden. Bestånden består av olika utvecklingsfaser som är 
bevuxna med skog. Bestånd nummer 1 består av kalmark som ska föryngras. Beståndet som 
är äldst vid nummer 94 ska slutavverkas. Växttid, träålder vid slutavverkning och omloppstid 
behövs inte vara lika stora och detta beror på väntetiden och plantåldern när planteringen 
verkställs. När bestånd nummer 94 har slutavverkat kommer det att ges beståndsnummer 1 
och det bestånd som var nummer 1 blir bestånd nummer 2 och så vidare (Ekvall, 2005). 
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Kr/ha 

0         1   8   12 

35            51      67   94 
År 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur: 1. Typbeståndets ekonomiska utveckling (Ekvall, Bilaga 7:1 2005) 
 
 
Vid bestånd 0 görs en maskinell markberedning. Vid bestånd 1 görs en plantering med 2-åriga 
täckrotsplantor. En återväxtkontroll görs vid bestånd 8 och en ungskogsröjning görs vid 
bestånd nummer 12. Vid bestånds nummen 35, 51 och 67 görs gallringar av skogen. Sist vid 
bestånd nummer 94 görs en slutavverkning (Ekvall, 2005). 

3.4 ANDRA FAKTORER 

3.4.1 Värdeteori 

Värdeteori har sin grund i den allmänna ekonomiska teorin där utbud och efterfrågan har 
centrala platser. Syftet med värdeteori är att försöka förklara varför värden uppstår 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Det som skapar ett värde är de förväntningar 
om framtida nyttor av att tillfredsställa olika behov vid dess användning. Dessa nyttor är 
individuella och kan ge uttryck i betalningsvilligheten. Olika individer har olika behov och 
därav så varierar värdet på tillgången. Beroende på marknaden, det vill säga utbud och 
efterfrågan, skapas ett pris på tillgången. En stor del av oenighet kring värderingsfrågor 
bottnar i tolkningsskillnader av vilka faktorer som ska innehålla i begreppet för att få ett värde 
(Docent Persson, 1980). Värdet ses som en funktion av en rad olika faktorer 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  

En enkel formel av värde är: Värde: f (Framtida potentiella nyttor) (Persson & Nilsson, 2007).  
 
Den person som värderar skogsfastigheten måste vara mycket noga med att summan av alla 
delar kommer korrigeras för att motsvara marknadsvärdet. Oftast är värdet av delar av 
tillgången mycket högre än marknadspriset för hela skogsfastigheten. Det är krävande att 
värdera en skogfastighet och det krävs stor kunskap om både fysiska och ekonomiska 
förutsättningar av landsarealen, jord, trä, kvalitet och skörd samt transport. Samtidigt är det 
också viktigt att ha kunskap om prisbildningen och marknaden för rundvirke som råvara. 
(Viitanen, Hannelius & Airaksinen, 2006). 
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3.4.2 Icke-monetära nyttor 
 
Marknaden för skogsfastighet är idag mer påverkad av andra faktorer än den rena 
virkesavkastningen. En viktig faktor är att många köpare av skogsfastigheter idag är beredda 
att betala mer på grund av mervärden. Dessa mervärden är icke-monetära nyttor och innefattar 
förmånen att äga skog, naturvärden och geografisk belägenhet. De icke-monetära nyttorna 
kan uttryckas som en andel i fastighetens pris (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
En undersökning gjorts som baserat på drygt femtiotal köpare av skogsfastighet i mellersta 
och norra Götaland fastställt att 26 % av priset gick till icke-monetära nyttor (Paulsson, 2002). 
 
För att enklare förstå vad de icke-monetära nyttorna är kan de delas in i två grupper.  
Den första gruppen är materiella fördelar, såsom insamling av bär och svamp, jakt och 
betesmarker. Den andra gruppen är de skyddade effekterna av skogar, det vill säga kulturella 
värden som landskap och natur (Viitanen, Hannelius & Airaksinen, 2006).  

En annan uppdelning av faktorer eller nyttor som skapar värde är bland annat de direkt 
fastighetsknutna faktorerna av teknisk, juridisk och ekonomisk karaktär som tillexempel läge, 
omgivning, storlek, planbestämmelser, ålder, kvalitativa egenskaper, standard och skick. 
Andra faktorer är marknadsknutna som utbud och efterfrågan, marknadsaktörer, 
marknadsvillkor och förändringar i beståndet. Det finns också omvärldsanknutna faktorer som 
tillexempel samhällsekonomiska och politiska faktorer, konjunkturutveckling och tillväxt, 
inflation, kreditmarknaden med kapitaltillgång, räntenivåer och kreditvillkor och 
beskattningsregler (Docent Persson, 1980).  

I andra sammanhang brukas det sägas att vissa grundläggande förutsättningar krävs för att ett 
värde ska uppstå. Dessa förutsättningar är behov och nytta av tillgången, hur den kan 
disponeras och överlåtas. Det är också viktigt i värde synpunkt om tillgången finns i 
begränsad omfattning (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

3.5 SAMMANFATTNING AV TEORIKAPITLET  
 
Det första steget vid värdering är att samla in uppgifter om objektet (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). Skogsbruksplan är en skötselplan och avser normalt en tio års 
period. 1 januari 1994 försvann tvånget att ha en aktuell skogsbruksplan men skogsägare som 
har mer än tjugo hektar måste minst besitta med en enklare skötselplan. Skogsbruksplanen är 
ett värdefullt hjälpmedel vid skogvärdering och saknas en sådan plan måste en inventering 
göras av skogen (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Bestånd ska beskrivas i 
skogsbruksplanen där beståndens areal, produktionsförmåga och virkesförråd ska finnas 
informerat (Wallin, 1990). Detta hjälpmedel är en grund för att kunna beräkna värdet av 
skogen (Seth & Tjäder, 2003). 

Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) paragraf 1 förklaras att skog ska betraktas som en nationell 
resurs som ska vårdas. Paragraf 5 ställer krav på återplantering om tillexempel skogen är 
skadad eller om virkesframbringande förmåga inte tillvaratas efter avverkning (SFS 
1979:429). Det finns åtgärder som kan göras för att få bättre virkesproduktion. Gallring är en 
åtgärd som avlägsnar sjuka och döda träd från skogen och genom röjning tas vissa utvalda 
träda bort från beståndet. Dock om gallringen görs i för stor skala riskerar virkesproduktionen 
att sjunka och värdet på skogen likaså (Wallin, 1990). Intäkter för en skogsägare kan vara 
arrende av åker, jakt, hyresintäkter, gallring och slutavverkning. Utgifter kan vara 
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   N       Omlv1         t-Omlv1     
PVS = ∑    ∑    NIS(t)  x (1+r)ˆ             + BOmlv2 x (1+r) ˆ a-Omlv2 
  n=1      t=a               n=1 
 
	  

fastighetsskatt, skatt, röjning, föryngringsåtgärder, div. kostnader och räntor. Mindre träd är 
oftast dyrare att avverka per kubikmeter och första gallringen är alltid dyrare per kubikmeter 
än den senare gallringen som utförs (Skogsforsk, LRF Skogsägarna & Skogsstyrelsen, 2011). 
Priser på varor och tjänster blir osäkra vid långa växttider. Detta kan medföra att den kalkyl 
som används blir osäker och detta är på grund av de framtida priser som är okända (Ekvall, 
Bostedt & Skogsstyrelsen, 2009).  

För att få fram ett värde på en skogsfastighet används olika typer av värderingsmetoder för att 
praktiskt strukturera informationen och tekniskt kunna utföra beräkningar som ger ett värde 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Till dessa metoder finns det olika faktorer och 
variabler som spelar en stor roll och är till hjälp vid värderingen. En skogsfastighet kan 
värderas antingen genom en nuvärdesberäkning och ett avkastningsvärde eller genom 
marknadsvärdet och genom dessa två olika synsätt bildas också två olika värderingsmetoder.  

Ortprismetoden bygger på ett förväntat pris för en viss fastighet som kan uppskattas genom 
tidigare priser som betalats för liknande fastigheter inom orten (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). Urval av jämförelseobjekt är att åldersfördelningen ska vara ungefär 
samma och andelen avverkningsmogen skog ska också vara ungefär lika stor. Fastigheterna 
bör också vara någorlunda jämförbara i storlek (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
Försiktighet krävs vid användandet av Ortprismetoden då skogstillgångar uppvisar stora 
skillnader mellan varandra (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Marknadsvärde är 
det värde som bedömts på egendomen och som är ett sannolikt pris vid en viss angiven 
tidpunkt vid försäljning på en fri och öppen marknad (Lindeborg, 1989). Om ett trovärdigt 
marknadsvärde ska beräknas fram på en skogsfastighet måste det finnas omfattande 
försäljningsstatistik på objektet som underlag (Sundelin, 2011). Oftast används också 
prisstatistik som hjälpmedel och det är viktigt att veta att ett marknadsvärde inte kan 
bestämmas exakt utan enbart uppskattas (Lindeborg, 1989). I Beståndsmetoden används ett 
avkastningsvärde som definieras som nuvärdet (Lindeborg, 1989). Nuvärdet i en beräkning 
visar om en investering är lönsam eller ej och nuvärdet är även känslig för storleken på 
kalkylräntan. Genom att använda sig utav Beståndsmetoden beräknas virkesproduktionens 
avkastningsvärde, vilket genom förbättringsberäkningar kan anpassas mot ett trovärdigt 
marknadsvärde (Ekvall, 2005).  
 

Uträkning av Beståndsmetoden 

 
 
 

       
Figur: Beståndsmetoden (Ekvall, Bilaga 18:2, 2005). 
 
Kalkylränta är viktig vid nuvärdeskalkyler och ingår i nuvärdesberäkningarna (Ekvall, 2005). 
Räntan kan betecknas som en procentsats som används vid omräkning av belopp till tidigare 
eller senare tidpunkt. Vanligen speglar kalkylräntan det aktuella avkastningskravet 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006) och alternativkostnad för kapitalet. Ju högre 
kalkylränta som används desto mindre lönsamhet blir en investering (Persson & Nilsson, 
2007).  
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Nuvärde kan också definieras som ett avkastningsvärde som en egendom beräknar att ge 
(Lindeborg, 1989). Avkastningsvärdet är mer individuellt och varje nyttjare har i princip ett 
eget avkastningsvärde. Dessa individuella värden möts i konkurrens på marknaden och 
beroende på tillgång och efterfråga så skapas ett pris (Docent Persson, 1980). Med detta 
menas att avkastningsvärdet knyts till en specifik innehavares förutsättningar 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

Marknaden för skogsfastighet är idag också påverkad av andra faktorer än den rena 
virkesavkastningen. Värdet ses som en funktion av en rad olika faktorer. En viktig faktor är 
att många köpare av skogsfastigheter idag är beredda att betala mer på grund av mervärden. 
Dessa mervärden är icke-monetära nyttor och innefattar förmånen att äga skog, naturvärden 
och geografisk belägenhet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Det kan också vara 
de direkt fastighetsknutna faktorerna av teknisk, juridisk och ekonomisk karaktär. Andra 
faktorer är marknadsknutna som utbud och efterfrågan och den tredje typen av påverkande 
faktorer är de omvärldsanknutna faktorerna som tillexempel samhällsekonomiska och 
politiska faktorer (Docent Persson, 1980).  

Teoriinsamling har kopplats samman med Operationalisering. Se under 8. Bilagor och under 
8.1 Operationalisering. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel tar författarna upp den empiri som är insamlad genom intervjuer med ett antal 
respondenter. Här besvaras den beskrivande delen i syftet. 

4.1 SKOGSSTYRELSEN – ”SVENSSON, JOHAN” 
 
Svensson, J. arbetar som skogskonsulent och arbetat inom företaget sedan 1983. I större delen 
av hans liv har skog funnits vid hans sida i arbetssammanhang och några befattningar att 
benämnas är också skogsarbetare, skogstekniker och skogsmästare. 

Skogsstyrelsen startades år 1905 men hade namnet Skogsvårdsstyrelsen till en början. Denna 
myndighet bildades för att förbättra skogstillståndet i landet då skogen var hårt avverkad på 
den tiden. Tanken var att bygga upp en rådgivningsinstans för att få igång plantering. År 1996 
delades skogsvårdsstyrelsen in i tio större regioner i landet och år 2006 blev 
Skogsvårdsstyrelsen en enmyndighet och bytte namn till Skogsstyrelsen. Idag är de bland 
annat en rådgivande myndighet för hela landet där huvudkontoret ligger i Jönköping.  

Skogsstyrelsens tar hand om alla avverkningsanmälningar som ska skickas in från alla 
skogsägare som planerar att avverka. Skogsstyrelsen lägger in dessa anmälningar i ett 
kartsystem och anledningen till det är för att kunna följa upp återväxten. En annan anledning 
är också att paragraf 30 i Skogsvårdslagen följs. Förutom att vara en rådgivande myndighet 
har Skogsstyrelsen också en uppdragsverksamhet där de hjälper människor att göra en 
skogsbruksplan och få information genom utbildningar om värdering och skogsvård. 

4.1.1 Skogsbruksplan 
 
En skogsbruksplan enligt Svensson, J. används för att få ihop ett underlag av skötseln för en 
skogsfastighet och denna skogsbruksplan sträcker dig under tio år. Vid bildande av en 
skogsbruksplan delas skogen in i olika bestånd. Bestånden innehåller bland annat ålder på 
skogen, bonitet och vilka åtgärder som ska göras i beståndet. Dessa bestånd blir numrerade 
efter så många bestånd det finns på skogsfastigheten. Inom dessa bestånd tas även 
virkesförrådet in som finns i skogen, det vill säga hur mycket skog beståndet består av och 
vilken trädslagsfördelning området har, exempelvis hur mycket tall-, gran- och löv träd det 
finns. Svensson, J. berättar att det används flygbilder för att få ut bestånden och dessa 
flygbilder tolkas sedan av en erfaren värderare som ritar ur dessa beståndsgränser på den karta 
som blir av flygbilderna. För att få ut volymen genom att mäta höjd och bredd på träden i 
bestånden görs stickprovsmätningar av ett redskap som kallas ett reläskåp. Denna volym i en 
skogsbruksplan är inte exakta uppgifter utan det är en uppskattad bedömning. På grund av 
denna uppskattning adderas eller subtraheras 15 % av volymen i det enskilda beståndet. 
Svensson, J. berättar att Skogsstyrelsen använder sig av en egen plan som inget annat bolag 
har och denna plan kallas en Grön skogsbruksplan. En skogsägare som har en Grön 
skogsbruksplan ska avsätta minst 5 % av sin skog till naturvårdsområden och här ska det inte 
vara virkesproduktionen som har den övervägande rollen. Svensson, J. gav ett exempel på om 
en skogsägare har ett skogsområde på femtio hektar så ska denne ha två komma fem hektar 
som går till naturvårdskog. Denna naturvårdskog ska vara orörd eller så ska åtgärder göras 
som gynnar skogen och dess växlighet. Inom Grön skogsbruksplan finns det två system, det 
vill säga två certifieringssystem. Dessa heter PEFC och FSC. Detta innebär att skogsägaren 
får tjugo kronor per kubikmeter och en stämpel sätts på skogstillgångar där det visar att en 
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Grön skogsbruksplan används. Dessa certifieringar ger även lite mer krav på skogsägaren, det 
är tillexempel att skogsägaren ska bruka skogen på ett produktionsrikligt sätt genom att sköta 
skogen med föryngring, röjning och gallring. 

4.1.2 Åtgärder 
 
Svensson, J. förklarar vidare att alla bestånd dessutom får ett nummer mellan ett och tre. 
Nummer ett betyder att en åtgärd måste göras omgående, vid nummer två ska en åtgärd göras 
inom fem år och vid nummer tre kan en åtgärd vänta tills sex och sju år har gått. Dessa 
åtgärder är två röjningar under en tio års period på en ungskog där björksly eller barrträd tas 
bort. Det är en viktig åtgärd då den styr framtiden för skogen. När röjning utförs ligger virket 
kvar på marken och förmultnar. En annan åtgärd är gallring, det vill säga att en grövre 
gallring görs på en tjugo till trettio år gammal skog och en gallring på fyrtiofem till femtio år 
gammal skog tas bort. En förutsättning att en gallringsmaskin kan gå in och ta massaved och 
klentimmer är när en röjning har hanterats bra. Har dessa åtgärder gjorts på ett utförligt sätt, 
resulterar det till ett bra netto i framtiden. Men andra ord får skogsägaren ut mer för det virke 
som blir efter slutavverkningen än vad kostnaderna för att slutavverka.  

4.1.3 Avverkning 
 
När det gäller Skogsstyrelsen måste avverkningsanmälningar göras minst sex veckor innan en 
avverkning planeras att utföra. Denna anmälning ska göras om avverkningen är större än en 
halv hektar. När en avverkning ska ske berättar Svensson, J. att skogsägaren ska lämna en viss 
hänsyn vid avverkning enligt paragraf 30 i Skogsvårdslagen. Denna hänsyn är att lämna en 
liten del biotop, det vill säga att träd och växlighet lämnas för djurriket. Ett sådant krav kan 
bland annat vara att lämna tio levande träd per hektar. Ett annat krav är att kapa döda träd på 
en fyra meters höjd så att det skapas hem och skydd för fåglar och insekter. Svensson, J. 
berättar också att alla inventeringar som görs finns i Skogsstyrelsens datasystem. En av dessa 
inventeringar heter Nyckelbiotopsinventering. Den handlar om värdefulla och fina områden 
där utrotningshotade arter finns. Kommer det in en sådan avverkningsanmälan på ett 
nyckelbiotopsområde får skogsägaren inte avverka detta område. Slutavverkning är den 
största inkomstkällan när det gäller skogsfastigheter, därefter kommer gallringen som även 
ger god avkastning. Vid god mark och bonitet kan denna slutavverkning ske sextio år efter en 
plantering gjorts. Vid sämre mark görs en slutavverkning när träden är åttio till nittio år.  

4.1.4 Plantering 
 
På de flesta markerna ska en plantering utföras. Skogen föryngrar även sig själv och detta är 
speciellt vid fuktiga marker där kommer tillexempel björk och gran upp utan att en plantering 
behövs göras. Vid torra marker där det är tall dominerat, måste ägaren ställa fröträd och göra 
en markberedning så att fröna sår sig själv. Enligt Svensson, J. Brukar tre fjärdedelar utföras 
själv av skogsägaren och en fjärdedel sår marken av sig själv. Även här måste det ibland visas 
hänsyn till vissa områden i skogen. Vid områden av kulturella minnen som tillexempel 
fornåkrar, fasta fornlämningar och stenmurar, måste en skonsammare markberedning utföras 
innan en plantering ska ske. 
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4.1.5 Utgifter och intäkter 
 
Utgifter för att ha en skogsfastighet är först och främst de stora utgifterna som plantering och 
röjning. Utgifter kommer även till när en gallring då maskiner och arbetskraft kostar. 
Kostnader för att underhålla skogsvägar och dikesrensning tillkommer samt kostnader för 
bokföring och deklaration. Dessa är allmänna kostnader i Beståndsmetoden som ska täckas. 
En fullständig plantering med plantor och en markberedning kostar idag cirka tretton tusen till 
femton tusen kronor per hektar. Röjningskostnader går upp till fyra tusen kronor per hektar. 
Om en skogsägare väntar att göra en röjning kan dessa kostnader bli det dubbla. Intäkterna 
inom en skogfastighet är bland annat vid en gallring och dessa intäkter ökar om en fin röjning 
har gjorts innan. Den största intäkten är däremot slutavverkningen. Samtidigt kan andra 
intäkter komma in av tillexempel jaktarrende och jordbruksarrende. 

4.1.6 Värdering - Beståndsmetoden 
 
Att värdera en skogsfastighet och få ut ett rätt värde är knepigt enligt Svensson, J. Ett 
underlag för att få ett rätt värde är att ha en ny och fräsch skogsbruksplan som är uppdaterad. 
Skogsstyrelsen använder sig av Beståndsmetoden. Där läggs bestånden in i ett 
beräkningsprogram (BM-win) och därefter görs en nuvärdesberäkning av de olika bestånden. 
Inom det här systemet ligger prislistor för röjning, avverkning, plantering och andra 
resterande utgifter. I systemet tas även alla intäkter in i prislistan. Dessa intäkter och utgifter 
kommer vid olika tidpunkter och det är här diskonteringsräntan spelar en stor roll säger 
Svensson, J. Ett exempel på detta är en röjning om tio år där denna kostnad, då om tio år, inte 
kommer att vara densamma som i dagslägets priser. Då måste röjningsutgifterna räknas ner 
till dagsläget. Detsamma gäller tillexempel gallringsintäkterna som ska göras om tjugofem år. 
Att räkna ner intäkterna och utgifterna till dagsläget betyder att en nuvärdesberäkning görs.  
 
När en nuvärdesberäkning har gjorts kommer ett avkastningsvärde på skogen fram. När 
fastigheter säljs på den öppna marknaden betalar allmänheten mycket mer för 
skogsfastigheten än vad skogen är värd enligt nuvärdet. Detta är problemet menar Svensson, 
J, att hitta den nivå som ger det värde människor betalar för. Svensson, J. tror detta beror på 
en tro på att skogen ändå ska stå i några år och vara ett värde för människan. Samtidigt tror 
Svensson, J. det är en säkrare investering att placera pengar på skog som ger en bättre 
avkastning än vad en aktie på börsen skulle ha gett. Aktiekursen går upp och ner, det gör inte 
skog och fastigheter på samma sätt. 
 
Svensson, J. tycker att nuvärdesmetoden är en bra metod. Han menar att det gäller att veta hur 
systemet är uppbyggt och hur värdena påverkas genom att ändra siffrorna inom beräkningen. 
Det gäller att vara noggrann när allt ska läggas in i beräkningen så att alla siffror blir rätt. 
Enligt Svensson, J. är det en rätt enkel process att utföra, en ren inregistreringsuppgift som 
han uttrycker det. Det som ska göras efter att alla uppgifter förts in i systemet är att analysera 
och få fram ett värde. När värdet är framtagit är det viktigt att se om värdet är rimligt eller om 
det har blivit fel i beräkningarna. Som nämnt innan tycker Svensson, J. det är svårt att hitta 
marknadspriset vid användning av Beståndsmetoden. Svensson, J. menar också om 
skogsfastigheten säljs på en öppen marknad via en mäklare är det inte svårt att få ut ett 
konkret marknadsvärde. Ett till problem att få ut ett konkret marknadsvärde är också när det 
ska ske en delning eller klyvning av en skogsfastighet.  
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4.1.7 Kalkylräntan 
 
Varje år sätter lantmäteriverket ut en diskonteringsprocent som ska används vid denna 
nuvärdesberäkning och diskonteringsprocenten ligger på 2,4 % till 2,6 % idag. Enligt 
Svensson, J. spelar kalkylräntan en stor roll inom värdering på skogstillgångar. Används en 
låg ränta blir nuvärdesresultatet högt och tvärtom.  

4.1.8 Avkastningsvärde och verkligt värde 
 
Svensson, J. säger att avkastningsvärdet är det verkliga värdet. Det som räknas är de 
virkespriser som finns för närvarande. Virkespriserna kan fluktuera mer när det är hög- och 
lågkonjunktur och vissa år är det bättre betalt för virket och andra år är det sämre betalt.  

4.1.9 Ortprismetoden 

Andra viktiga hjälpmedel enligt Svensson, J. är prisstatistik. Här följs gamla köp av 
skogsfastigheter samt tas prisstatistik upp från andra affärer. En annan metod än 
Beståndsmetoden är Ortprismetoden. Den går ut på att visa hur skogar ser ut idag och vad de 
säljs för runtomkring i områdena och hjälper till att hitta ett marknadspris på en skogtillgång.  

4.1.10 Marknadsvärde 

Svensson, J. tycker att marknaden alltid har rätt, vid frågan om marknadsvärdet är realistisk 
och korrekt. Via marknaden tas det trovärdigaste marknadspriset upp menar Svensson, J., det 
vill säga det anbud som budas ut på marknaden är det pris som folk är beredda på att betala 
skogen för. Svensson, J. nämner ett exempel, om skogsägaren säljer via en mäklare kan 
ägaren få in, låt oss säga tio anbud. Fem till sex anbud ligger oftast samlade medans några 
lägger ett skambud och några sätter ett högre bud. Sedan görs en förhandling och budgivning 
med dessa budgivare. Tecknet är dock att det riktigaste priset ligger vid buden där de flesta 
samlas, det vill säga det priset de fem-sex personerna lagt. 

4.1.11 Icke-monetära värden 
 
En annan orsak till att värdet på skog är mycket högre än vad nuvärdesberäkningen ger menar 
Svensson, J. är de mjuka värdena. Dessa mjuka värden är känslan av att äga skog och läget på 
skogen gör att skogsfastigheten höjs i värde. Svensson, J. forsätter också att nämna att sjö och 
vattendrag är en viktig faktor för värdet och även jakt och bärplockning kan bidra. Enligt 
Svensson, J. borde dessutom värdet höjas om skogsägaren utfört ett bra skogsbilsvägsnät till 
skogsfastigheten. 

De mjuka värdena räknas dock inte med i nuvärdesberäkningen och resultatet ger ett mindre 
nuvärde. Inom beräkningen är det kronor per kubikmeter eller kronor per hektar som 
redovisas. Själva skogen borde vara värd samma i hela länet egentligen, men det är 
variationen som finns i dem som gör det inte blir det menar Svensson, J. Samtidigt är det läget 
som kommer in och höjer värdet på skogsfastigheten och då slår det igenom på skogen. Ett 
bestånd som är av äldre träd är mycket mer värt än ett yngre bestånd.  



	  
	  

38	  

4.2 SKOGSSTYRELSEN – JOHANNESSON, ANDERS 
 
Johannesson, A. jobbar som Skogskonsulent hos Skogsstyrelsen och började arbeta där år 
2008. Innan jobbade han som skogsbruksplansuppläggare hos Svenska Skogsplantor under en 
fem års period innan han kom till Skogsstyrelsen. En Skogskonsulent har många 
arbetsområden då de både håller på med myndighetsutövning och andra myndighetsbitar men 
också är inom uppdragsverksamheten. Där arbetar de med bland annat att göra 
skogsbruksplaner, stormskadade besiktningar och värderingar på skogsfastigheter. 
 
Johannesson, A. arbetar däremot mest på uppdragssidan och det är bara skog som 
Skogsstyrelsen värderar, de värderar alltså inte fastigheten som tillhör skogstillgångarna. Han 
förvaltar också en skogsfastighet som Skogsstyrelsen har. 

4.2.1 Skogsbruksplan  
 
Skogsstyrelsen upprättar skogsbruksplaner till skogsägare. Enligt Johannesson, A. är en 
skogsbruksplan en skötselplan med skötselrådgivning. Det sistbenämnda är en del i planen 
som Johannesson, A. tycker är den viktigaste delen och innebär hur en skogsägare ska sköta 
sin skog på det bästa sättet och hålla ordning på den. 

När Johannesson, A. ska värdera små skogsfastigheter brukar han föreslå att inte ha en 
fullständig skogsbruksplan. Tillexempel är det en skogsfastighet under tjugo hektar, räcker 
det med en virkesförrådsuppskattning eller en virkesförrådsplan som underlag för en 
värdering av skogen. Detta är ett enklare planunderlag som tar med den viktigaste 
informationen på skogsområdena. Det som ingår i den enkla skogsbruksplanen är det skogliga 
data som är på bland annat volymer och trädslagsblandningar. Den enklare planen tar även 
med enklare skötselråd för varje avdelning i skogen samt de näst kommande åtgärderna som 
en skogsägare ska göra. En skogsbruksplan kan vara flera åtgärder inom tio års period, säger 
Johannesson, A. Idag är målklassningen en av de viktigaste delarna i en skogsbruksplan 
menar Johannesson, A. Det vill säga de naturvårdsmål och produktionsmål som finns i planen 
för det enskilda beståndet. Målklassningen kopplar till skogscertifiering som är 
skogsnäringens miljöcertifieringssystem. Av de enkla virkesförrådsuppskattningarna görs en 
målklassning där Johannesson. A. sätter NS, NO, PF eller PG. Han beskriver dock dem inte 
mer i detalj. Enligt Johannesson, A. är det inte heller något krav enligt certifieringen för 
skogsägare att ha en fullständig skogsbruksplan om det är en skogsfastighet under tjugo 
hektar. Däremot om den är större är det ett krav och Johannesson, A. rekommenderar alltid att 
ta till en skogsbruksplan när det är en större fastighet. Han menar att även planen skapar ett 
värde eller ha något underlag på sin skog ifall skogsägaren ska sälja sin skog i framtiden. 
Nackdelen med att inte ha en skogsbruksplan är att underskatta virkesförrådet.  

4.2.2 Värdering - Beståndsmetoden 
 
Beståndsmetoden är den metod som används vid en värdering av en skogsfastighet och den 
tar med de skötselförslag som automatgenererar sig i ett dataprogram som heter BM-win. 
Enligt Johannesson, A. är Beståndsmetoden relativt lätt att använda, men rent datatekniskt är 
den komplicerad då det inte är en så användarvänlig programvara. Däremot ger 
dataprogrammet en bra ekonomisk analys av en skogsfastighet. En annan fördel är att ett 
värde med varierande förutsättningar på en skogsfastighet fångas upp. Enligt Johannesson, A. 
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är Beståndsmetoden väldigt detaljerad på sitt sätt och går värderaren inte in och granskar i 
detalj gör värderaren ändå nått slags grovt antagande när Beståndsmetoden används.  

Vid värdering av skogsfastigheter används enligt Johannesson, A. en skogsbruksplan eller den 
enklare planen som underlag och information som kommer från planen tas in i BM-win. Allt 
sker i dataprogrammet och de variabler som behövs med är bland annat en kalkylränta som 
spelar en stor roll i värderingen.  

4.2.3 Kalkylränta 

Denna kalkylränta kallas också diskonteringsprocent och styr i huvudsak vilket värde man får 
ut av Beståndsmetoden och denna styr värderingen som ska anpassas till ett marknadsvärde 
säger Johannesson, A. Den rekommenderande räntan eller diskonteringsprocenten kommer 
ifrån Lantmäteriet som ger ut ett procenttal varje år. Johannesson, A. menar att denna 
procentsats som kommer ut ska spegla vad marknaden är beredd att betala för en 
skogsfastighet. Johannesson, A. brukar använda sig av en glidande diskonteringsprocent. 
Övriga hjälpmedel är virkespriser från gällande prislistor i skogsbranschen, terräng- och 
skogsbrukskostnader som också kommer från Lantmäteriet och alla dessa kostnader ska in i 
Beståndsmetoden.  

En annan metod att göra där kalkylräntan spelar mindre roll är att göra en ren 
avkastningsvärdering där man sätter en fast diskonteringsprocent och sedan läggs de icke-
monetära värdena och jaktvärden på. Enligt Johannesson, A. är det är nog en hel del som 
använder sig av den metoden också.  

Beståndsmetoden är också egentligen en ren avkastningsvärdering och det svåra i den är att 
kalkylräntan styr allting. Johannesson, A. menar att det är nog många som har insett att vid en 
användning av diskonteringsprocenten inte nått marknadsvärdet, då har de istället funderat ut 
vilka övriga värden som behövs läggas på för att nå marknadsvärdet. Därav går några efter 
den rena avkastningsvärderingen. Johannesson, A. tycker inte att Beståndsmetoden ger låga 
värden, det vill säga lågt marknadsvärde. Detta har med att göra med den låga 
diskonteringsprocenten som finns nu. Förr i tiden har det oftast varit låga värden och detta har 
med att göra att räntan har varit högre än vad den är idag. I dagsläget har räntan sjunkit till ett 
läge där rätt värde och rätt nivå kommer ut.  

4.2.4 Avkastningsvärde  
 
Avkastningsvärdet spelar störst roll för skogsägaren, menar Johannesson, A. 
Avkastningsvärdet kan vara väldigt intressant för många om tillexempel en ägare har en 
lantbruksfastighet och driver lantbruk på den, så ska en jämförelse göras om en traktor måste 
köpas in. Då är det en avkastningsberäkning som ska användas om pengarna ska tas från 
skogen eller om ett banklån ska göras. I det här fallet är det något annat än marknaden som 
styr kalkylräntan. I många fall är avkastningsvärdet intressant men tyvärr är inte det så 
efterfrågat säger Johannesson, A. 

4.2.5 Verkligt värde 
 
Johannesson, A. tänker sig att ett verkligt värde kan vara om tillexempel en person har ärvt en 
skogsfastighet och inte har någon köpeskilling eller inte betalat något för den, så har denne 
person kanske en annan inställning till skogen och ett ännu lägre förräntningskrav än vad 
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marknaden har. Då menar Johannesson, A. att ett verkligt värde kan vara det som denne 
person räkna fram och värdet han eller hon räknar ut på skogsfastigheten kan vara hur högt 
som helst. Så länge verkliga värdet för markägaren är högre än marknadsvärdet så säjer han 
eller hon inte.  

4.2.6 Ortprismetoden 

Skogsstyrelsen har även börjat arbeta lite med Ortprismetoden, dock har de inte börjat 
använda den fullt ut då de inte har ett så stort datamaterial för att kunna använda sig av 
metoden på ett ultimat sätt. Ortprisstatistiken jämförs och används för att se vilken kalkylränta 
som ska sättas in i Beståndsmetoden så det blir rätt värde. Genom att göra denna variant går 
det att självjustera diskonteringsprocenten, som den enskilda värderaren förklarar 
Johannesson, A. Denna kombination av metoderna görs för att hamna närmare 
marknadsvärdet. Johannesson, A. menar att den riktiga Ortprismetoden har sina 
begränsningar då det behövs likvärdiga skogfastigheter som kan jämförs med varandra. Vid 
användning av Ortprismetoden behövs det mycket statistik och det är inte säkert att det finns 
tillräckligt underlag för att kunna jämföra likvärdiga skogsfastigheter. Görs en sådan 
jämförelse och används den på fel sätt ger det en missvisande statistik och det är den 
missvisande statistiken som styr marknaden. Det är tyvärr så det fungerar idag menar 
Johannesson, A. Denna omfattning som Ortprismetoden kräver för att få ett korrekt värde gör 
att metoden inte är alltför pålitlig och därför an används Beståndsmetoden förklarar 
Johannesson, A. Det är svårt om en uträkning resulterar ett helt annat värde i prisstatistiken än 
vad ett värde som resulterar vid användning av beståndsmetoden. Johannesson, A klargör att 
det är viktigt att veta vad som ska göras och vad som ska räknas ut när en jämförelse ska 
göras, annars kan det lätt bli fel.  

4.2.7 Marknadsvärde 
 
Enligt Johannesson, A. spelar marknadsvärdet en stor roll när en marknadsanpassad värdering 
ska göras men att allt beror på vilket syfte värderingen gäller till. Johannesson, A förklarar att 
det går att göra avkastningsvärderingar i andra sammanhang med andra förutsättningar om det 
inte är att fånga marknadsvärdet som är syftet.  
 
Han menar att en diskussion ska göras med skogsägaren om han eller hon har ett annat syfte 
än att komma åt marknadspriset. Exempel på detta menar Johannesson, A. kan vara en 
investeringskalkylering. Om tillexempel en skogsägare har en skogfastighet och denne 
funderar på att sälja eller behålla skogen eller om pengarna ska investeras i något annat. 
Andra sammanhang som Johannesson, A. ger är tillexempel värdering när en skogsfastighet 
ska klyvas, där det inte säkert är marknadsvärdet som är det sanna värdet. Här är det två 
värden du istället ska jämföra, det vill säga en skogsfastighet som ska bli två delar och då 
gäller det att istället ha förutsättningar för det och kanske inte fokusera på att hamna på ett 
marknadsmässigt värde. Enligt Anders är det inte det faktiska värdet som är det viktiga utan 
det är jämförelsen som är viktigt i en sådan situation. Det svåraste är att känna av hur 
skogsägaren är som säljer, hur insatt denne är och vad denne har för förutsättningar. Är 
skogsägaren insatt i ekonomiska förhållanden så tar värderaren hänsyn till det menar 
Johannesson, A. 
 
När det handlar om marknadsvärdet säger Johannesson, A. att det bara finns ett sätt att få reda 
på det är att gå ut på en öppen försäljning. Det marknadsvärde som tas ut är preciserat vid den 



	  
	  

41	  

tidpunkten och Johannesson menar att ett marknadsvärde inte behöver vara samma vid två 
tidpunkter. 

4.2.8 Icke-monetära värden 
 
Några faktorer som påverkar värdet tycker Johannesson, A. är om det finns en fastighet 
bebyggd på skogsfastigheten. Han menar att det beror på vad marknadens statistik är på och 
vilka spekulanter som finns. Vissa spekulanter värderar boendet väldigt högt medans vissa 
tycker att det bara är en belastning att ett boende finns med. Att kunna jaga på 
skogsfastigheten är en nytta som också ökar skogsfastighetens värde. En skogsägare är väldigt 
självförsörjande när denne äger en bit mark och detta är som en bas någonstans menar 
Johannesson, A. Det går inte att sätta ett specifikt värde på de icke-monetära värdena men ar 
Johannesson, A. utan det är magkänslan och erfarenheten som man får utgå ifrån. Ett exempel 
som Johannesson, A. ger är om det finns en skogsfastighet med ett visst inslag av ädellövskog 
som kanske rent avkastningsmässigt inte är värt något men i spekulanten syn så är det oftast 
omvänt. Sådan skog anses oftast vara en värdefull miljö att leva i menar Johannesson, A och 
ett sådant exempel måste värderaren ta hänsyn till. I övrigt är Johannesson, A. rätt övertygad 
om att ungskog ger mest värde per kubikmeter. På grund av dess låga kubikmeterinnehåll. Per 
hektar säger Johannesson, A. att gammal skog måste bli mest värd då det är mest bundet 
kapital i sådan typ av skog. Det som ger minst värd är kalmarken då det inte finns några 
intäkter. 

4.3 FÖRETAG X – ”KARLSSON, M” 
 
Företaget är ett större skogsföretag och håller till över hela Sverige. Karlsson, M. är 
kundansvarig för fastighetsaffärer där han är specialiserad på värdering vad gäller 
skogsfastigheter. Han har jobbat på företaget i trettiotvå år och har under dessa år haft olika 
befattningar. 

4.3.1 Skogsbruksplan 
 
Företaget gör skogsbruksplaner men den arbetsuppgiften utförs oftast av konsulter eller andra 
företag som gör dessa planer åt dem. Varför de låter andra göra planerna fast de har egna 
anställda och utbildade för det är egentligen för att få in en objektiv syn när de säljer skogen. 
På det sättet blir skogsbruksplanen mer trovärdig för köparen. Vid ett köp försöker de istället 
använda sin egen personal till att göra planen så de känner sig säker på att skogsfastigheten 
stämmer. Skogsbruksplanen är ett av företagets viktigaste hjälpmedel i värdering av 
skogsfastighet och därför görs alltid en kontroll på vilka som går ut i skogen och gör dessa 
planer berättar Karlsson, M. 
 
4.3.2 Värdering – Ortprismetoden 
 
Företaget använder sig utav flera metoder men främst brukas Ortprismetoden och det är den 
de förlitar sig mest på. Karlsson, M. säger att de försöker få in så mycket statistik som möjligt 
men att de sen sammanställer informationen efter deras behov. De har ett eget sätt att 
sammanställa Ortprismetoden och därför ser den inte exakt likadan ut som hos andra. Ett 
exempel på Ortprismetoden som ett annat företag använder sig av är att de tar ut likartade 
fastigheter som liknar den fastigheten som ska värderas. Karlsson, M. och hans företag jämför 
storlek och volymsignal mellan statistik och den aktuella skogsfastigheten som ska värderas. 
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Från statistiken får de fram ett snitt och därefter ser de på vilken skillnad det är mellan det här 
snittet och det resultat de får fram ur den aktuella skogsfastigheten. Eftersom de är ett stort 
företag har de mycket statistik och speciellt i norra Sverige. Fördelen med Ortprismetoden är 
att om de har mycket affärer så gör detta att värdet hamnar ganska rätt på en gång. Enligt 
Karlsson, M. kommer skogsfastigheterna som producerar mycket sällan upp i det rätta värdet 
medans de skogsfastigheter som inte är lika producerande oftast får lite för bra värde i 
jämförelse med marknadsvärdet. Förutom Ortprismetoden används också Beståndsmetoden 
och företaget menar att det finns väldigt många variabler, Karlsson, M. vill inte nämna alla då 
han menar att de är alldeles för många men att de kort sagt använder de instruktioner och 
rekommendationer som Lantmäteriet ger ut. Det finns många variabler att skruva med menar 
Karlsson, M. men att deras företag inte gör något sådant.  

4.3.3 Marknadsvärde 
 
Marknadsvärdet har en väldig stor betydelse för företaget och när de ska sälja skog, ska den 
säljas till ett marknadsvärde.  
 
Det finns olika typer av köpare där vissa köper en skogsfastighet endast för virket och de 
använder sig av andra metoder för att få in pengar genom avverkning. Andra är mer 
långsiktigt placerande köpare. Karlsson, M. menar att de måste ha koll på de olika typerna 
utav köpare så att de själva hänger med i utvecklingen och kunna tillfredsställa deras behov. 

4.3.4 Beståndsmetoden 
 
Beståndsmetodens för- respektive nackdelar är Ortprismetodens motsats. Ortprismetoden 
beskriver marknaden bättre och Beståndsmetoden räknar ut värdet bra men har inte känslan 
för området. Med Beståndsmetoden tas inte heller ett marknadsvärde fram, därför används 
Ortprismetoden för att komma närmare marknadsvärdet.  

4.3.5 Kalkylräntan 
 
Kalkylräntan är viktigt men Karlsson, M. menar att de hela tiden har koll på objekten som 
säljs ute på marknaden och även de objekt de vill förvärva. Företaget nämner att de hela tiden 
får utgå från deras prisuppgifter på timmer och kostnader med mera som de har inom deras 
företag. Därefter kan de räkna baklänges på vad kalkylräntan ligger på i det området för att ha 
extra koll över kalkylräntan.  
 
Utöver Ortprismetoden och Beståndsmetoden använder företaget sig av ytterligare ett till 
uträkningsätt. De klassificerar objekten efter huggningsklasser och tar information utifrån 
skogsbruksplanen de har tillgång till berättar Karlsson, M. Egentligen är det 
ålderklassindelning de tittar på men de kallar denna metod för slaktvärdeskalkyl och passar 
bra till skogsfastigheter med mycket skog som går att använda till att sälja vidare.  

4.3.6 Avkastningsvärde 
 
Avkastningsvärdet har inte en stor roll normalt sätt i värderingen. I norra Sverige kan det 
däremot ha det säger Karlsson, M. Det är för att länsstyrelsen i respektive län i norra landet 
har ett förverklingstal som kan ha en betydelse för vissa ägare. Länsstyrelsen kan i princip 
stoppa en försäljning om marknadsvärdet avviker väldigt mycket från avkastningsvärdet.  
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4.3.7 Icke-monetära värden 

I och med att de icke monetära värdena inte ingår i värderingsmetoderna så får dessa värden 
tas separat berättar Karlsson, M. Det är mycket magkänsla och lokalkunskap över hur stort 
värdet är på dessa nyttor. Ett exempel på ett icke-monetärt värde är närheten till tätorter då 
Karlsson, M. menar att priset ökar ju närmare tätorten skogsfastigheten kommer. 

4.4 SKOGSMARK – ANDERSSON, MATS  
 
Andersson, M. och hans kollega startade deras företag Skogsmark hösten 2010.  
De jobbar enbart med gårdar och skogsfastigheter. Andersson har tidigare jobbat på LRF 
Konsult och arbetade som fastighetsmäklare i många år, en arbetsuppgift som är ungefär 
samma han håller på med idag. Eftersom ha mäklar gårdar blir det också så att han värderar 
gårdar då det är grannar och andra intresserade som vill veta vad den är värd.  

4.4.1 Skogsbruksplanen 
 
Skogsbruksplanen är starten på ett arbete och är det första Andersson, M. frågar om när någon 
ringer och vill ha ut ett värde av en skogsfastighet. Har inte skogsägaren någon 
skogsbruksplan så har Skogsmark ett brett nätverk som utför en sådan tjänst åt säljaren. Är det 
värdering och försäljning av en skogsfastighet menar Andersson, M. att de utgår ifrån fem 
delar som finns i planen.  
 
Första delen är en sammanställning över fastigheten. Den talar om schematiskt hur just den 
skogsfastigheten ser ut. Några exempel på arealmått är hur mycket skog, åkrar, vägar och 
kraftledningar det finns. Det står också information om virkesförrådet som är fördelat med 
trädslag. Andra viktiga aspekter som står på första sidan är hur mycket vatten det finns och 
vilken bonitet det är. Redan efter första sidan har Andersson, M. mycket framför sig och kan 
redan då börja ta fram ett prisintervall. 
 
Nästa del är en fördelning av skogen i åldersklasser. Även denna information är schematiskt 
uppdelat då det står bland annat var tyngdpunkten för virkesförråden ligger och arealerna. 
Andersson, M. visar ett exempel av en skogsbruksplan och ber oss kolla på åldersklass noll 
till nio år. Där är det mycket areal just på den skogsbruksplanen och det är stormen Gudrun 
som orsakat att ny skog måste planteras och som idag bara är noll till nio år gammal skog. 
Under åldersklasserna kan man analysera vad som hänt med skogen berättar Andersson, M. 

Den tredje delen inom skogsbruksplanen som är viktigt att kolla på när en värdering ska göras 
är fördelningen med huggningsklasser. Dessa huggningsklasser är en klassificering som utgår 
ifrån hur skogen ska skötas. Alla klasser har olika benämningar som tillexempel röjningsskog 
har R1 och R2. R1 står för ung röjningsskog och R2 står för lite äldre. Sammanställningen 
visar hur mycket det kan gå att avverka. Skogsvårdslagens ransoneringsbestämmelser måste 
man dock vara observant på. Det är inte säkert att det går att slutavverka en skog bara för att 
den är gammal. 

Den fjärde delen är en viktig del och det är avdelningsbeskrivningen. Här beskrivs varje 
bestånd och avdelning i detalj. För att få ut den beskrivningen måste man först kolla på 
ståndortsindex så det inte är för mycket dålig mark. Vid dålig eller torr mark måstes dessa 
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områden värderas annorlunda då vissa marker inte ens kanske kan avverkas på även om det 
står skog på den förklarar Andersson, M. Tillexempel om det är en skogsfastighet med femtio 
hektar skog varav tjugofem hektar är torrmark, då blir det ett genomslagspris som inte är 
genomsnittligt. Andersson, M. menar att det gäller att plocka bort avvikande faktorer, positiva 
som negativa, så att värderingen värderas rätt. Slutligen kommer skogskartan och genom den 
visas var skogen är belägen och om den är uppdelad i olika skiften eller hela skogsfastigheten 
är kvadratisk, det vill säga sitter som i ett stort skift. Genom kartar syns och vart i fastigheten 
åar och sjöar finns bland annat.  
 
Andersson, M. berättar att skogsbruksplanen görs genom flygbilder och sedan förs dessa 
bilder in i datorn och där läggs en ekonomisk karta som ett genomskinligt lager över 
flygbilderna. På det sättet ritas bestånden upp och sedan får man gå ut i fält och stämma av 
kartan som ritats upp inne på kontoret. Då mäts också virkesvolymer och svårtillgängliga 
gränser ritas upp som inte kunde ses på flygbilden, därefter räknas arealerna ut på kontoret. 
Andersson, M. förklarar att man måste arbetat ett tag med att göra skogsbruksplaner för att bli 
duktig och få erfarenhet. Företaget Skogsmark som Andersson, M. arbetar för och är delägare 
i, är noggranna med att välja ut bra personer som kan göra en skogsbruksplan. 

4.4.2 Värdering - Ortprismetoden 
 
Andersson, M. säger att det är Ortprismetoden som uteslutande är den metod de arbetar efter. 
Företaget Skogsmark håller till i Hallands län och Jönköpings län och har egen prisstatistik 
som de använder sig av vid beräkning av Ortprismetoden. Andersson, M. förklarar också att 
Lantmäteriet har statistik som de kan stämma av med.  

Däremot har statistiken en väldig stor spridning. Ett lägsta pris kan vara 475 kr/m³sk och det 
högsta kan vara 1400 kr/m³sk. Alla dessa affärer ger ett genomsnittligt pris på ungefär 550 
kr/m³sk. Nackdelen med detta genomsnittliga pris är om någon ringer och frågar om det är 
550 kr/m3sk som gäller när de ska värdera sin mark. Andersson, M. menar att det inte 
fungerar på det sättet då det kan bli väldigt fel när tankarna går till vilken spridning det finns 
inom statistiken. Det är just dessa affärer som statistiken beräknas ifrån som givit ett 
genomsnittligt pris på 550 kr/m3sk Andersson, M. förklarar vidare om de skulle gå tillbaka 
och ta någon av dessa gårdar som är med i statistiken och fått ett värderingsuppdrag på den 
gården så är det inte så lätt att säga att just den är värd 550 kr/m3sk. Det var kanske den 
gården som låg på 1400 kr/m3sk klargör Andersson, M. Fördelen med prisstatistiken är att 
trender kan visas och om priserna går upp eller ner men som värderare ska man aldrig sätta 
det genomsnittliga priset på en enskild gård säger också Andersson, M. Med det menar han att 
varje gård har en unik sammansättning av alla möjliga variabler. Det är mycket känsla som 
värderaren får gå efter i Ortprismetoden menar Andersson, M.  

Skogsbruksplanen som nämnt innan är en viktig del i värderingen och sedan sitter Andersson, 
M. och funderar och kollar på objekt som sålts innan kring just det området där den aktuella 
skogsfastigheten är belägen. Därefter räknar man in de mjuka värdena berättar Andersson, M. 
De tittar också på varandras värderingar så ytterligare två ögon tycker det ser bra ut. Den ena 
skogsfastigheten är inte den andra lik så det är viktigt att ha en bra känsla och sitta mitt i 
smeten så man hänger med i trenderna, precis som Skogsmark gör menar Andersson, M. 
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För Andersson, M. och hans företag är det Ortprismetoden den enda metoden som fungerar 
och inkluderar allting i vilken ort man än befinner sig. Det kan finnas en ort där marknaden är 
helt död och en annan ort där alla vill köpa skogsfastigheter. Andersson, M. menar att det inte 
är någon annan metod som tar med det i beräkningen. Nackdelen med metoden är om 
personen som ska värdera är ny. Att komma ut som en ny värderingsman eller kvinna är svårt, 
den personen måste nog gå bredvid en erfaren och så småningom få in egen statistik, anser 
Andersson, M. Det gäller att vara en erfaren värderingsman om Ortprismetoden ska fungera.  

Att ha varit mäklare innan tror Andersson, M. varit en stor fördel då det yrket alltid sitter mitt 
i affären och får vara med att göra värderingar. Är arbetsuppgiften att bara värdera så ligger 
man ett till ett och ett halvt år efter då den personen bara går på gammal statistik. Dessutom 
menar Andersson, M. att de enskilda fastigheterna inte syns på samma sätt. Mäklare har varit 
ute på gården och gått i skogarna. De har en större närhet då de vet hur mycket fastigheten 
gick för och hur mycket skog det finns på markerna. 

Det finns ingen riktig uträkningsmodell för Ortprismetoden som Skogsmark använder sig av. 
Däremot har de en checklista inför varje värdering som de checkar av variabler de anser är 
värde påverkande så de får fram ett verkligt svar. Några av dessa punkter i checklistan är 
bland annat hur det ser ut vid servitut och jakträtt och om det finns någon vindkraftsplan eller 
andra explanteringsplaner. 

4.4.3 Marknadsvärdet 
 
Marknadsvärdet är det värde de jobbar med berättar Andersson, M.  

4.4.4 Planmetoden & Beståndsmetoden 
 
Andersson, M. har arbetat med Planmetoden och Beståndsmetoden efter hans skolgång. Även 
i dessa metoder måste värderaren tänka sig in i en Ortprismodell och ändra ingående faktorer i 
Beståndsmetoden som tillexempel räntan, för att komma till marknadspriset.  

Skillnaden mellan Beståndsmetoden och Planmetoden är att Planmetoden är en äldre variant 
på Beståndsmetoden och där räknade åldersklasserna för sig. I Beståndsmetoden arbetar man 
istället med varje bestånd precis som det låter av namnet. Resultatet av dessa två 
värderingssätt menar Andersson, M. ger i stortsätt samma pris och beräkningssätten är i 
princip likadana. Idag tror inte Andersson, M. att någon använder sig utav Planmetoden eller 
Tabellmetoden. Tabellmetoden har Andersson, M. aldrig använts sig utav. 

4.4.5 Kalkylränta 
 
Kalkylräntan arbetar de inte med i värderingssammanhang då de inte använder sig av 
Beståndsmetoden. Beståndsmetoden är bra är när en fastighet ska klyvas. Då söker man inte 
efter en värdenivå utan endast en inbördes relation. 
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4.4.6 Investeringskalkylering och avkastningsvärdet 
 
Det är ingen som frågar efter avkastningsvärdet utan det är marknadsvärdet som ligger i fokus 
menar Andersson, M. 

En köpare kan ibland vilja ha hjälp med att göra en investeringskalkyl. Detta kan vara ganska 
komplicerat då en gård är att betrakta som näringsverksamhet och blir med automatik en 
enskild firma med den skattelagstiftning som följer därefter. 

4.4.7 Markvärde 
 
Vi utför våra värderingar med stöd av Ortsprismetoden. Markvärde är ingen term som 
används i det sammanhanget. Ett kalmarksvärde skulle kunna vara omkring tjugotusen till 
tjugofem tusen kronor per hektar. 

4.4.8 Icke-monetära värden 

Det finns en rad andra faktorer som spelar med i värdet förklarar Andersson, M.  

Icke-monetära värden brukar man allmänt kalla ”mjuka värden”. De viktigaste av dessa är 
rekreation, jakt och fiske. Dessutom finns en känsla av att äga något som är viktigt för många. 
Dessa värden har ökat med åren och ingår troligtvis i ett marknadsvärde med 10-20 %. 

4.5 PRIVAT SKOGSÄGARE – LILLIENBERG, FREDRIK   
 
Lillienberg, F. Arbetade från 1974 med skog och tog över faderns skogstillgångar 1989 och 
har sedan dess tagit hand om det själv. Idag äger han åtta hundra hektar skog och arbetar med 
skogen på heltid.  

4.5.1 Skogsbruksplan 
 
Lillienberg, F. har FSC certifikat och en grön skogsbruksplan på sin skogsfastighet. Genom 
att ha detta får han extra betalt för virket. När han ska sälja en skogspost tar Lillienberg, F. 
kontakt med en inköpare på Sydved som han har bra samarbete med. Då tittar de i 
skogsbruksplanen och går ut i området för att bedöma skogen som ska säljas. 

4.5.2 Värdering 
 
Sydved AB som Lillienberg, F. samarbetar med tar hand om bland annat hans 
slutavverkningar, gallringar och planteringar. Det finns olika sätt att göra en värdering men 
Lillienberg, F. använder sig av leveransrotköp när de ska mäta ett skogsparti. Det innebär att 
virkesköparen, i det här fallet Sydved AB, ansvarar för avverkning och transporter. Det är 
sedan ett fast pris som ges per skogskubikmeter för samtliga sortiment förutom energi- och 
lövved. Vid slutavverkningen räknas det som avverkats om till skogskubikmeter. Värdet på 
slutavverkningen kommer till efter avverkningen. Genom att använda sig av leveransrotköp 
behöver skogen inte stämplas utan ett pris fås per skogskubikmeter. Med det menas att varje 
stock mäts men inte kvalitén då alla stockar får samma pris oavsett om det är en dålig stock 
eller bra. I jämförelse med rotpost där alla träd mäts för sig, både på höjd och grovhet innan 
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avverkning. Lillienberg, F. har ett bra samarbete med Sydved AB som är virkesköpare och 
Lillienberg, F. berättar att familjen haft en relation med Sydved AB i generationer, även hans 
grannar är väldigt nöjda som har ett liknande samarbete med företaget.  

4.5.3 Marknadsvärdet 
 
Det är skillnad på marknadsvärdet då vissa köpare bara är ute efter själva skogen medans 
andra söker livskvalitén eller byggnader som ligger på skogsfastigheten. Det är dessa dolda 
värden som är individuella och spelar roll, säger Lillienberg, F.  

4.5.4 Icke-monetära värden 
 
Lillienberg, F. menar att de mjuka värdena blir allt viktigare vid tillköp av skogsmark då 
lättillgängligheten ska finnas med bra skogsbilsvägnät, närhet till skog som redan ägaren har 
och att den nya skogen ska också helst passa in på den gamla fastigheten och kompletterar 
den. Det är också viktigt med en vacker skogsfastighet och att det ska finns tillgång till vilt för 
jakt. Det gäller att fastigheten är välvårdad och att inga eftersläpningar med åtgärder finns i 
skogsfastigheten. Alla dessa faktorer är värdehöjande menar Lillienberg, F. 

Han tycker det finns ett större intresse att köpa bra skogsmark idag än vad tillgång finns. För 
tjugo-trettio år sedan gav äldre skog mer värde men idag menar Lillienberg, F. på att sådana 
skogsfastigheter har överpriser. Oftast ger gammal skog inte bara avkastning för 
avverkningen utan också stora kostnader då det bland annat ska planteras nytt efteråt. Den 
bästa skogen att köpa är skog som är blandad och är vid gallringsålder för sådan skog ger i 
längden högre avkastning menar Lillienberg, F.  

4.6 UTRÄKNING AV EN SKOGSFASTIGHET 

Författarna har använt sig av ett befintligt skogsobjekt som ligger i Norra Sverige för att 
kunna se hur uträkningsmetoderna ser ut i verkligheten och inte bara teoretiskt. De har utgått 
från de uppgifter som försäljningen på skogsfastigheten gick för i uträkningarna samt har 
författarna använt sig av en alldagligare nuvärdesmetod som står beskrivet i Teorikapitlet 
3.3.7 för att få ut ett nuvärde på skogsfastigheten. Sedan har författarna gjort en uträkning 
med Ortprismetoden för att få ut ett marknadsvärde och sedan jämfört dessa värden för att få 
ut ett icke-monetärt värde. Författarna har kartlagt att det är dessa två räknesätt som mest 
används, både i uppsatsens teoretiska del och empiriska avsnitt. Genom att göra en uträkning 
av en nuvärdesmetod och en uträkning i Ortprismetoden kan författarna se vilka faktorer som 
finns i metoderna och vilka som spelar störst roll. Samt ser författarna vilka skillnader det 
finns mellan dessa metoder.  
 
Vid uträkningen har författarna beräknat ut nuvärdet årsvis och samlat alla bestånd i olika 
grupper efter ålder. För att räkna ut avkastningsvärdet eller nuvärdet som det också kallas har 
nuvärdesformeln använts (Intäkter - Kostnader = inbetalningsöverskott)/(1+r) ^ t . 
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4.6.1 Allmänt om gården 
 
Total landareal 122 hektar 

Total Virkesförråd 15 421 m3sk 

Totalt Taxeringsvärde  1 811 000 kronor 

Se bilagor på Skogsbruksplanen för Skogsfastigheten, Se under Bilagor 8 och under 8.3 
Skogsobjekt - Skogsbruksplan. 

4.6.2 Nuvärdesmetod 
 
Totalt: 3 205 408 kronor plus tomten som är på 0,5 hektar.  

Författarna har räknat ut tomtvärdet genom att söka på aktuella tomter som är till salu idag. 
En tomt på 50 x 50 meter upp i Ånge kommun i Norra Sverige kostar ungefär 200 000 kronor.  

Det totala Nuvärdet är 3 205 408 + 200 000 = 3 405 408 kronor.  

4.6.3 Ortprismetoden 
 
Marknadsvärde = Pris per m3sk x Fastighetens m3sk 

Marknadsvärde = 315 kr/m3sk x 15 422 m3sk = 4 857 930 kronor 
 
Genomsnittligt pris på Skogsfastigheten 

Köpeskilling = 3 405 408 = 221 kronor per m3sk 
Virkesförråd     15 422 

Genomsnittligt pris på Skogsfastigheten 

Köpeskilling = 3 405 408 = 27 913 kronor per hektar 
Areal      122 

Nuvärdet (Avkastningsvärdet) blev 3 405 408 kronor och Marknadsvärdet blev 4 857 930 
kronor, genom detta kan en uträkning på de icke-monetära värdena utföras. Detta görs genom 
att ta  

3 405 408 = 0,70 = 70 % 
4 857 930   

Detta innebär att 1 – 0,70 = 0,30 =  30 % som är de icke-monetära värdena. 

Uträkningen på skogsfastighetens nuvärde finnes under separat Excel dokumentet. Bifogade 
bilagor på Skogsbruksplanen för Skogsfastigheten, Se under Bilagor 8.3. 
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4.7 SAMMANFATTNING EMPIRI  
 
4.7.1 Skogsbruksplan 

De flesta intervjupersonerna beskriver att en skogsbruksplan är ett underlag för hur skötseln 
av en skogsfatighet ser ut och vad som bör göras inom varje bestånd. Karlsson, M. beskriver 
skogsbruksplanen som ett av företagets viktigaste hjälpmedel vid värdering och att noggranna 
kontroller görs på vilken som utförs dessa planer. Johannesson, A. håller med och menar att 
även skogsbruksplanen skapar ett värde. Han nämner också att målklassningarna är viktiga i 
skogsbruksplanen som beskriver de naturvårdsmål och produktionsmål som finns i planen. 

Samtliga respondenter är samtalade om vilka övriga hjälpmedel utöver skogsbruksplanen det 
finns. De som använder sig av Ortprismetoden använder sin egen statistik om sålda objekt och 
tar hjälp av Lantmäteriets statistik. Fördelen med prisstatistiken är att trender visas. 
Andersson, M. förklarar också att en värderare aldrig ska ta snittpriset från statistiken på en 
enskild fastighet då det är en sådan stor spridning. De som använder sig av Beståndsmetoden 
tar hjälp utifrån prislistor för virkespriser och skogbrukskostnader som är vid bland annat 
gallring och röjning och övriga prisuppgifter om utgifter.  

4.7.2 Värderingsmetoder 

Det är Ortprismetoden och Beståndsmetoden som använts mest enligt respondenterna. Vid 
användning av Ortprismetoden är erfarenhet en viktig egenskap hos värderaren. Dessutom 
berättar Andersson, M. att man bör sitta i smeten så att värderaren hänger med i trenderna och 
det krävs att ha en bra känsla. Det finns nämligen ingen riktig formel för Ortprismetoden. 
Karlsson, M. säger att de också använder sig av Ortprismetoden men att de har ett eget sätt att 
sammanställa metoden. I övrigt beskriver denna metod marknaden bäst och inkluderar allting.   
 
Nackdelarna med Ortprismetoden menar respondenterna är att det krävs många affärer för att 
prisstatistiken ska stämma överens med marknadsvärdet. Endast likvärdiga skogsfastigheter 
kan jämföras för att det inte ska bli för stor spridning. Görs en sådan jämförelse och används 
den på fel sätt ger det en missvisande statistik och det är den missvisande statistiken som styr 
marknaden. Det är tyvärr så det fungerar idag menar Johannesson, A.  

Vid användning av Beståndsmetoden läggs bestånden in i ett beräkningsprogram (BM-win) 
och därefter görs en nuvärdesberäkning av de olika bestånden. Systemet tar med alla intäkter 
och utgifter som kommer vid olika tidpunkter och det är här diskonteringsräntan spelar en stor 
roll säger Svensson, J. med övriga respondenter. Används en låg ränta blir nuvärdesresultatet 
högt och tvärtom. När en nuvärdesberäkning har gjorts kommer ett avkastningsvärde på 
skogen fram. Det är en detaljerad värderingsmetod som ger en bra ekonomisk analys av 
skogsfastigheten säger Johannesson, A. När fastigheter säljs på den öppna marknaden betalar 
allmänheten mycket mer för skogsfastigheten än vad skogen är värd enligt nuvärdet. Det är 
mjuka värdena menar Svensson, J. som är orsaken till varför värdet på skog är så mycket 
högre än vad nuvärdesberäkningen ger. En faktor denna metod inte tar upp förutom att den 
ger för lågt värde i jämförelse med marknadsvärdet är att den enligt Karlsson, M inte har en 
känsla för området. Vid klyvning av fastigheter samtycker däremot alla att Beståndsmetoden 
är bäst då marknadsvärdet inte är fokuset i den typen av värdering. 
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Vissa respondenter använder sig både av Ortprismetoden respektive Beståndsmetoden. 
Beståndsmetoden är egentligen en ren avkastningsvärdering och det svåra i den är att 
kalkylräntan styr allting. Ortprisstatistiken jämförs och används för att se vilken kalkylränta 
som ska sättas in i Beståndsmetoden så det blir rätt värde. Genom att göra denna variant går 
det att självjustera diskonteringsprocenten, som den enskilda värderaren förklarar 
Johannesson, A. Denna kombination av metoderna görs för att hamna närmare 
marknadsvärdet.  

4.7.3 Övriga värden 

Marknadsvärdet har en väldig stor betydelse för värderingen och när de ska sälja skog ska den 
säljas till ett marknadsvärde. Det är skillnad på marknadsvärdet då vissa köpare bara är ute 
efter själva skogen medans andra söker livskvalitén eller fastighetstomten som ligger med 
skogsfastigheten menar Karlsson, M. Det finns olika typer av köpare där vissa köper en 
skogsfastighet endast för virket och de använder sig av andra metoder för att få in pengar 
genom avverkning. Andra är mer långsiktigt placerande köpare. Via marknaden tas det 
trovärdigaste marknadspriset upp menar Svensson, J. Det vill säga det pris folk är beredda att 
betala skogen för. Johannesson, A förklarar att det går att göra avkastningsvärderingar i andra 
sammanhang med andra förutsättningar om det inte är att fånga marknadsvärdet som är syftet. 
Avkastningsvärdet har inte en stor roll normalt sätt i värderingen säger Karlsson, M. utan den 
spelar störst roll för skogsägaren, menar Johannesson, A. 

4.7.4 Icke-monetära värden 
 
Alla intervjupersoner tycker många olika nyttor och faktorer spelar in i det slutgiltiga 
marknadsvärdet. Själva skogen borde vara värd samma i hela länet men Svensson, J. menar 
vidare att det är variationerna som finns i skogsfastigheterna som gör att det inte blir det. 
Lillienberg, F. menar att de mjuka värdena blir allt viktigare och speciellt lättillgänglighet och 
närhet är viktiga faktorer. Det är något alla intervjupersoner håller med om. Det gäller också 
att den nya skogen kompletterar den gamla.  

Johannesson, A. nämner att vissa spekulanter värderar boendet högt medans andra tycker det 
bara är en belastning att ett boende finns med på skogsfastigheten. Andersson, M. pratar om 
andra fastighetstekniska värden som tillexempel om det står rätt till med skogsägaren och om 
alla pantbrev finns tillgängliga. Ingen av respondenterna har något fast och specifikt värde på 
alla dessa faktorer utan alla menar att det är mycket magkänsla och erfarenhet som spelar in. 

4.7.5 Uträkning av en skogsfastighet 

Författarna har använt sig av en alldagligare nuvärdesmetod för att få ut ett nuvärde på 
skogsfastigheten. Sedan har författarna gjort en uträkning med Ortprismetoden för att få ut ett 
marknadsvärde och sedan jämfört dessa värden för att få ut ett icke-monetärt värde.	  
 
Nuvärdesformeln som har använts: (Intäkter - Kostnader = inbetalningsöverskott)/(1+r) ^ t . 

Det totala Nuvärdet är 3 205 408 + 200 000 = 3 405 408 kronor 
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Ortprismetodsformeln som har använts: Marknadsvärde = Pris per m3sk x Fastighetens m3sk 

Marknadsvärde = 315 kr/m3sk x 15 422 m3sk = 4 857 930 kronor 

Nuvärdet (Avkastningsvärdet) blev 3 405 408 kronor och Marknadsvärdet blev 4 857 930 
kronor, genom detta kan en uträkning på de icke-monetära värdena utföras. Detta görs genom 
att ta:  
 
3 405 408 = 0,70 = 70 %  
4 857 930  
 
Detta innebär att 1 – 0,70 = 0,30 = 30 % som är de icke-monetära värdena. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer författarna att koppla ihop det material från den teoretiska 
referensramen med den data som analyserats fram i den empiriska studien. Denna analys 
kommer att skapa en grund till uppsatsens resultat. 

 
5.1 VÄRDERINGSVERKTYG 

5.1.1 Skogsbruksplanen 
 
Likartat som Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2006) beskriver också Johannesson, A. 
och Svensson, J. att en skogsbruksplan är en skötselplan med skötselrådgivning där det står 
hur en skogsägare ska sköta sin skog på det bästa sättet. Karlsson, M. förklarar att för honom 
och för de andra respondenterna är skogsbruksplanen ett av de viktigaste hjälpmedlen för 
värdering av skogsfastigheter och inleder även starten på ett värderingsarbete. Wallin (1990) 
beskriver att skogsbeskrivning samlas i en så kallad skogsbruksplan som är ett hjälpmedel 
vilket ofta används vid värdering av skog. Författarna tog del av en skogsbruksplan vid 
utförandet av värderingen på skogsfastigheten. Den bifogade skogsbruksplanen nedan visar 
virkesförrådet idag, 15 421 m3sk och virkesförrådet om tio år, 16 779 m3sk. Där visas även att 
virkesförrådet har ökat med 1 357 m3sk. 

	  

Vid bildandet av en skogsbruksplan berättar Svensson, J. att skogen delas in i bestånd som 
bland annat innehåller ålder på skogen, bonitet och vilka åtgärder som ska göras. Även 
virkesförrådet räknas fram, det vill säga hur mycket skog bestånden består utav och vilken 
trädslagsfördelning områdena har. Wallin (1990) skriver att bestånd ska beskrivas i 
skogsbruksplanen där beståndens areal, produktionsförmåga och virkesförråd ska finnas 
informerat.  
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Svensson, J. berättar att volymerna tas fram genom stickprovsmätningar då de mäter höjd och 
bredd på träden i bestånden. Resultatet är inte exakta uppgifter utan det är en uppskattad 
bedömning. På grund av denna uppskattning adderas eller subtraheras 15 % av volymen i det 
enskilda beståndet. Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) är det första steget 
vid värdering att samla in uppgifter om objektet. Från skogsbruksplanen inom varje avdelning 
samlade författarna in uppgifter om andelar hektar som ska gallras och slutavverkas, samt 
uppgifter om vad som ska åtgärdas och röjas. Dessa uppgifter som samlats in använde 
författarna sedan i uträkningarna med Nuvärdesmetoden och Ortprismetoden. Redan efter 
sammanställningen av skogsfastigheten i skogsbruksplanen utges mycket information och 
redan då kan ett prisintervall tas fram.  

Vid värdering av skogsfastigheten är det också viktigt att kolla på fördelningen av 
huggningsklasser. Dessa huggningsklasser är en klassificering som utgår ifrån hur skogen ska 
skötas och det här schemat visar också hur mycket det går att avverka. Dock måste man vara 
observant på Skogsvårdslagens ransoneringsbestämmelser. Det är inte säkert att det går att 
slutavverka en skog bara för att den är gammal förklarar Andersson, M. Som Strömbäck 
(2012) bedömer att en viktig del i skogsbruksplanen är målklasser avseende naturvården som 
delas upp i K eller PF, NS och NO. Dessa målklasser kan även finnas i en Grön 
skogsbruksplan som visar fördelning av huggningsklasserna K, R, G, S och NS. Genom att 
studera dessa huggningsklasser kunde författarna se och få fram hur mycket av varje 
avdelning som skulle slutavverkas och på vilka avdelningar som en gallring skulle utföras. 
Samt kunde författarna se vilka områden där en åtgärd eller en röjning skulle utföras. 
K betyder att det är en kombinerad produktion och naturvård. NS betyder naturvård skötsel 
och NO är naturvård orört. NO-bestånden har ett långsiktigt miljömål där miljövärdena 
gynnas av orördhet. NS-bestånden har också ett långsiktigt miljömål men att miljövärdena 
istället kräver återkommande skötsel för att det ska bevaras (Strömbäck, 2012).	  	  
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5.1.2 Åtgärder 

Det finns åtgärder som kan göras för att få bättre virkesproduktion (Wallin, 1990). Svensson, 
J. förklarar att alla bestånd får ett nummer mellan ett och tre beroende på vilken tillstånd 
skogen har i beståndet. Dessa åtgärder är två röjningar under en tio års period på en ungskog 
där björksly eller barrträd tas bort. En annan åtgärd är gallring, det vill säga att en grövre 
gallring görs på en tjugo till trettio år gammal skog och en gallring på fyrtiofem till femtio år 
gammal skog tas bort. Gallring är en åtgärd som avlägsnar sjuka och döda träd från skogen 
och genom röjning tas vissa utvalda träda bort från beståndet. Dock om gallringen görs i för 
stor skala riskerar virkesproduktionen att sjunka och värdet på skogen sjunker (Wallin, 1990). 
Har dessa åtgärder gjorts på ett utförligt sätt, resulterar det till ett bra netto i framtiden. Men 
andra ord får skogsägaren ut mer för det virke som blir efter slutavverkningen än vad 
kostnaderna för att slutavverka. Författarna har i sin uträkning gallringsåtgärderna vid tjugo- 
och fyrtio års ålder på träden. 

5.1.3 Utgifter och intäkter 
 
Vilka intäkter som en skogsägare kan ha skriver Skogsforsk, LRF Skogsägarna & 
Skogsstyrelsen (2011) kan vara arrende av åker, jakt, hyresintäkter, gallring och 
slutavverkning. Svensson, J. bekräftar detta och säger att intäkterna inom en skogfastighet är 
bland annat vid en gallring och dessa intäkter ökar om en fin röjning har gjorts innan. Den 
största intäkten enligt Svensson, J. är däremot slutavverkningen. Samtidigt kan andra intäkter 
komma in av tillexempel jaktarrende och jordbruksarrende. Dessa intäkter är mjuka värden 
som författarna kallar icke-monetära värden. 

Svensson, J. säger att utgifter för att ha en skogsfastighet är först och främst de stora 
utgifterna som plantering och röjning. Författarna räknade ut kostnaderna genom att ta 
kostnader för hyggesrensning, markberedning och plantering samt röjning. Enligt Bogghed & 
Lantmäteriet (2010) ligger hyggesrensning på 1 550 kronor per hektar och markberedning 
ligger på 2 800 kronor per hektar och plantering ligger på 4 700 kronor per hektar i norra 
Sverige. Det tillkommer även kostnader för hjälpplantering och dessa kostnader ligger på  
2 900 kronor per hektar. Röjning i norra Sverige ligger på 2 500 kronor per hektar. 
Skogsforsk, LRF Skogsägarna & Skogsstyrelsen (2011) anser även att mindre träd är dyrare 
att avverka per kubikmeter och första gallringen är alltid dyrare per kubikmeter än den senare 
gallringen som utförs. Under gallringskostnaderna har författarna tagit samma generella 
kostnader för båda gallringsåtgärderna. Svensson, J. och Skogsforsk, LRF Skogsägarna & 
Skogsstyrelsen (2011) menar genomsnittliga kostnaderna för slutavverkning och gallring görs 
oftast idag av maskiner eftersom en motormanuell avverkning oftast är dyrare. Svensson, J. 
berättar att kostnader för att underhålla skogsvägar och dikesrensning tillkommer samt 
kostnader för bokföring och deklaration. Skogsforsk, LRF Skogsägarna & Skogsstyrelsen 
(2011) tilläger även att andra utgifter kan vara fastighetsskatt, röjning, föryngringsåtgärder, 
div. kostnader och räntor. Detta har författarna lagt in som allmänna omkostnader, som är 
fastighetens administrationskostnader. 

I övrigt är Johannesson, A. rätt övertygad om att ungskog ger mest värde per kubikmeter. På 
grund av dess låga kubikmeterinnehåll. Per hektar säger Johannesson, A. att gammal skog 
måste bli mest värd då det är mest bundet kapital i sådan typ av skog. Det som ger minst värd 
är kalmarken då det inte finns några intäkter. Lillienberg, F. tycker det finns ett större intresse 
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att köpa skog idag än vad tillgång finns. Det vill säga, det finns ett överskott på skogsägare. 
För tjugo till trettio år sedan gav äldre skog mer värde, men idag menar Lillienberg, F. på att 
sådana skogsfastigheter har överpriser. Oftast ger gammal skog inte bara avkastning för 
avverkningen utan också stora kostnader då det bland annat det ska planteras nytt efteråt. 
Enligt Ekvall, Bostedt & Skogsstyrelsen (2009) kan priser på varor och tjänster blir osäkra vid 
långa växttider. Detta kan medföra att den kalkyl som används blir osäker och detta är på 
grund av de framtida priser som är okända. Den bästa skogen att köpa är skog som är blandad 
och är vid gallringsålder för sådan skog ger i längden högre avkastning menar Lillienberg, F. 
Svensson, J. menar det som räknas är de virkespriser som för närvarande finns och han menar 
att virkespriserna kan fluktuera mer när det är hög- och lågkonjunktur och vissa år är det 
bättre betalt för virket och andra år är det sämre betalt. Skogsforsk, LRF Skogsägarna & 
Skogsstyrelsen (2011) instämmer om att virkespriser kan variera mellan olika köpare och 
variera över tiden. När det är hög efterfråga blir det oftast bättre betalt. 

LRF Konsult (2012) skriver att genomsnittligt skogspris i hela Sverige ligger på 408 kr/m3sk 
och genomsnittligt skogspris i södra Sverige ligger på 543 kr/m3sk och genomsnittligt 
skogspris i norra Sverige ligger på 315 kr/m3sk.  

Genomsnittligt pris på Skogsfastigheten 

Köpeskilling = 3 405 408 = 221 kronor per m3sk 
Virkesförråd      15 422 

Författarna fick ut det genomsnittliga skogspris på 221 kronor per m3sk på skogsfastigheten. 
Detta skogspris ligger under det genomsnittliga skogspriset som Norra Sverige har. Dock kan 
detta skiljas och detta beror på vilken statistik och jämförelseobjekt som använts.  

Se uträkning av skogsfastigheten under Empirikapitlet 4.6. samt nuvärdesberäkningen i Excel 
dokumentet. Under Bilaga 8.4, finns den totala uträkningen av intäkterna och kostnaderna. 
Bifogade bilagor på Skogsbruksplanen för Skogsfastigheten, Se under Bilagor 8.3. 

5.2 VÄRDERINGSMETODER  

5.2.1 Ortprismetoden  

Ortprismetoden bygger på ett förväntat pris för en viss fastighet som kan uppskattas genom 
tidigare priser som betalats för liknande fastigheter inom orten (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). Karlsson, M. säger att han försöker få in så mycket statistik som 
möjligt men att han sedan sammanställer informationen efter deras behov. Därefter jämförs 
storlek och volymsignal mellan statistik och den aktuella skogsfastigheten som ska värderas. 
Från statistiken tas ett snitt fram och därefter studerar de skillnad mellan det här snittet och 
det resultat som framkommit ur den aktuella skogsfastigheten. Stora företag har mycket egen 
statistik. Även Skogsmark har egen prisstatistik som de använder sig av vid beräkning av 
ortprismetoden men att de stämmer av med Lantmäteriets statistik också.  

Skogsbruksplanen som nämnt innan används vid Ortprismetoden. När Andersson, M. ska 
göra en värdering sätter han sig och kollar på objekt som sålts innan kring just det området 
där den aktuella skogsfastigheten är belägen. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) 
skriver att urval av jämförelseobjekt är att åldersfördelningen ska vara ungefär samma och 
andelen avverkningsmogen skog ska också vara ungefär lika stor. Fastigheterna bör också 
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vara någorlunda jämförbara i storlek. Författarna fick söka fram ett objekt som var någorlunda 
jämförbart med skogsfastigheten för att kunna genomföra en uträkning med Ortprismetoden. 
Där analyserade författarna arealen på skogsfastigheterna samt andelen hektar. Andersson, M. 
berättar att man räknar in de mjuka värdena. Samt tittar de även på varandras värderingar så 
ytterligare två ögon tycker det ser bra ut. Den ena skogsfastigheten är inte den andra lik så det 
är viktigt att ha en bra känsla och hänga med i trenderna säger Andersson, M. Det finns ingen 
riktig uträkningsmodell för Ortprismetoden däremot använder Skogsmark sig av en checklista 
inför varje värdering som de checkar av variabler de anser är värde påverkande så de får fram 
ett verkligt svar. Här märkte författarna att jämförelsen på skogobjekten var viktig och att 
skogsobjekten var någorlunda likartade. Därför är det en viktig del att hitta ett skogsobjekt 
som passar bra till det skogsobjekt som ska värderas. 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) skriver, genom att tidigare priser beaktas krävs 
det försiktighet vid användandet av Ortprismetoden då skogstillgångar uppvisar stora 
skillnader mellan varandra. Köpeskillingarna för de objekt som jämförs måste omräknas och 
standardiseras till någon eller några prispåverkande faktorer. Uträkningarna har verkställts av 
två jämförbara objekt med någorlunda likvärdiga landareal och virkesförråd och enligt 
Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) bör fastigheterna även vara någorlunda 
jämförbara i storlek. Vid uträkningen standardiserades de objekt som jämfördes av de 
vanligaste metoderna (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  

Ortprismetoden är den metod som författarna använde sig av för att räkna ut ett 
marknadsvärde på skogsobjektet. Med hjälp av taxeringsvärdet och köpeskillingen fick de 
fram värdet som de sedan multiplicerade med taxeringsvärdet. Detta är en enklare beräkning 
än Beståndsmetoden.  

Marknadsvärdet på Skogsfastigheten 

Marknadsvärde = 315 kronor/m3sk x 15 422 = 4 857 930 kronor. 

Genomsnittligt pris på Skogsfastigheten 

Köpeskilling = 3 405 408= 221 kronor per m3sk 
Virkesförråd     15 422 

Genomsnittligt pris på Skogsfastigheten 

Köpeskilling = 3 405 408 = 27 913kronor per hektar 
Areal      122 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) varierar priset per hektar på skogsmark 
med virkesförrådet eller hektar. Urval av jämförelseobjekt är att åldersfördelningen ska vara 
ungefär samma och andelen avverkningsmogen skog ska också vara ungefär lika stor.  

5.2.2 Beståndsmetoden 
 
Inom Beståndsmetoden används ett persondatorstöd som heter BM-win. I detta dataprogram 
förs alla variabler in från bland annat skogsbruksplanen (Ekvall, 2005). Även timmer och 
massaved prissätts utifrån prislistor som finns i BM-Win systemet. Kostnader för avverkning 
och skogsvård beräknas på ett liknade sätt. Svensson, J förklarar att de finns prislistor för 
röjning, avverkning, plantering och andra resterande utgifter. Han berättar även att bestånden 
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läggs in i beräkningsprogrammet och därefter görs en nuvärdesberäkning av de olika 
bestånden. I systemet tas även alla intäkter in i prislistan. Dessa intäkter och utgifter kommer 
vid olika tidpunkter och det är här diskonteringsräntan spelar en stor roll säger Svensson, J. 
Värderaren sätter ut denna diskonteringsprocent och sedan görs en summering av nuvärdena 
för de enskilda bestånden som ska ge det totala nuvärdet för fastigheten (Lantmäteriet, 2006) 
Ekvall (2005) skriver att Beståndsmetoden beräknar ett avkastningsvärde, det vill säga 
skogtillgångens förväntade värde, vilket genom förbättringsberäkningar kan anpassas mot ett 
rimligt marknadsvärde. Det ger en bild av den ekonomiska utvecklingen på det enskilda 
beståndet under en längre period (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Enligt 
Lantmäteriet (2006) tas dessa bestånd fram och registreras av värderaren med hänsyn till de 
förutsättningar som görs ute i fältet. I två generationer framåt simuleras gallringar, 
slutavverkningar och skogsvårdsåtgärder. Den skogsmark som redan står i dag kallas för den 
första generationen som framskrivs fram till slutavverkningen. Den andra generationen är vad 
värderaren kan göra under de närmaste trettio åren.  
 
Beräkningen av skogsfastigheten gav författarna en uppfattning om hur ett objekt värderas i 
verkligheten. Författarna hade dock inte tillgång till BM-Win dataprogrammet och alla dess 
variabler som ingår i den egentliga Beståndsmetoden. På grund av detta har författarna använt 
en grundmetod inom nuvärdesberäkning vid uträkningen av ett värde på en skogsfastighet i 
verkligheten. Det är en enklare nuvärdesmetod som har en kopplingen med Beståndsmetoden 
och båda nuvärdesmetoderna räknar ut ett värde genom intäkter – kostnader, vid en 
kalkylränta och trädens ålder i tid. För att få ut ett nuvärde, dividerades (Intäkter - Kostnader 
= inbetalningsöverskott) med nuvärdefaktorn (1+r) ^ t  (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 
Författarna beräknade inägomarken tillsammans med bestånden där plantering ska äga rum. 
Inägomark är sådan mark som också kan brukas för skog och därför valde vi att räkna in det 
med planteringsbestånden. Bestånd med elledning, allmän väg och vatten är sådana marker 
som inte ger någon avkastning. Vattenmark i form av en insjö eller liknande ger ett mjukt 
värde då det kan finnas fiskemöjligheter. Att ha med en sjö i sin skogsfastighet kan också 
bidra till att större djur drar sig till markerna för att dricka vatten. På så sätt kan fina 
jaktmöjligheter finnas på marken.  

Se hela uträkningen i ett separat Excel dokument.  
 
5.2.3 Skillnader mellan Ortprismetoden och Beståndsmetoden 

De respondenter som använder sig av Ortprismetoden anser den inkluderar allting i 
vilken ort man än befinner sig. Metoden tar framför allt med ifall en marknad på en 
ort är helt död eller om alla vill investera i skogsfastigheter. Något de anser att inte 
Beståndsmetoden tar hänsyn till. 
 
Fördelen för Ortprismetoden är om många affärer cirkulerar då hög statistik gör att 
marknadsvärdet hamnar rätt på en gång. Dock förtydligar Andersson, M. att statistiken har en 
väldig stor spridning. Ett lägsta pris kan vara 475 kr/m³sk och det högsta kan vara 1400 
kr/m³sk. Alla dessa affärer ger ett genomsnittligt pris på ungefär 550 kr/m³sk. Nackdelen med 
detta genomsnittliga pris är om någon ringer och frågar om det är 550 kr/m3sk som gäller när 
de ska värdera sin mark. Andersson, M. menar att det inte fungerar på det sättet då det kan bli 
väldigt fel när tankarna går till vilken spridning det finns inom statistiken. Det är just dessa 
affärer som statistiken beräknas ifrån som givit ett genomsnittligt pris på 550 kr/m3sk. I ett 
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värderingsuppdrag är det inte så lätt att säga att just den skogsfastigheten är värd 
genomsnittpriset. Författarna räknade ut ett genomsnittligt skogspris på skogsfastigheten som 
blev 842 kr/m3sk. Här ser författarna att det inte går att sätta ett genomsnittligt skogspris 
eftersom det är en stor spridning mellan skogsfastighetens värde och det genomsnittliga 
skogspris som ligger uppe i norra Sverige. Genom detta kunde författarna analysera en 
nackdel med Ortprismetoden. Andersson, M. menar att statistiken är bra på det viset att 
trender och prisintervaller kan analyseras men som värderare ska aldrig det genomsnittliga 
priset sättas på en enskild gård då varje gård har en unik sammansättning av alla möjliga 
variabler. Därför handlar om erfarenhet och ha bra statistik om Ortprismetoden ska fungera. 
Viitanen, Hannelius & Airaksinen (2006) instämmer att det är krävande att värdera en 
skogfastighet och det krävs stor kunskap om skogsbruk. Kunskap om både fysiska och 
ekonomiska förutsättningar av landsarealen, jord, trä, kvalitet och skörd samt transport är en 
av de saker som sätter en stor prägel på värderaren. Samtidigt är det också viktigt att ha 
kunskap om prisbildningen och marknaden för rundvirke som råvara. Enligt Lantmäteriverket 
& Mäklarsamfundet (2006) krävs det försiktighet med användandet av Ortprismetoden då 
skogstillgångar uppvisar stora skillnader mellan varandra. Köpeskillingarna för de objekt som 
jämförs måste omräknas och standardiseras till någon eller några prispåverkande faktorer. 
 
Ortprismetoden beskriver marknaden bättre och har känsla för området men Beståndsmetoden 
räknar ut värdet bra och Johannesson, A. förklarar att det ger en bra ekonomisk analys av en 
skogsfastighet. Med Beståndsmetoden tas inte heller ett marknadsvärde fram, därför används 
Ortprismetoden för att komma närmare marknadsvärdet förklarar Karlsson, M. Författarna 
fick ut ett marknadsvärde på skogsfastigheten genom att göra en uträkning av 
Ortprismetoden. Genom uträkningen fick de fram ett marknadsvärde som var på 4 857 930 
kronor. Samt fick de ett avkastningsvärde på 3 405 408 kronor genom att göra en beräkning 
med en Nuvärdesmetod. Här kunde författarna se vilken skillnad det är mellan 
marknadsvärdet och avkastningsvärdet. Samtidigt märkte författarna att avkastningsvärdet 
och marknadsvärdet samverkar med varandra. Johannesson, A. förklarar att Ortprismetoden 
också har sina begränsningar då det behövs likvärdiga skogfastigheter som kan jämförs med 
varandra. Det är inte säkert att det finns tillräckligt underlag för att kunna jämföra likvärdiga 
skogsfastigheter. Används en sådan jämförelse på fel sätt ger det en missvisande statistik och 
det är den missvisande statistiken som styr marknaden. Det är tyvärr så det fungerar idag 
säger Johannesson, A. Ekvall, Bostedt & Skogsstyrelsen (2009) skriver att inom 
Ortprismetoden finns det brister på skogliga objekt med likartade förutsättningar som det 
skogliga objektet. Denna omfattning som Ortprismetoden kräver för att få ett korrekt värde 
gör att metoden inte är alltför pålitlig och därför används Beståndsmetoden förklarar 
Johannesson, A. Svensson, J tycker också att nuvärdesmetoden är en bra metod. Det handlar 
bara om att veta hur systemet är uppbyggt och hur värdena påverkas genom att ändra siffrorna 
inom en nuvärdesberäkning. Det är med andra ord inte en så användarvänlig programvara. 
När fastigheter säljs på den öppna marknaden betalar allmänheten mycket mer för 
skogsfastigheten än vad skogen är värd enligt nuvärdet av alla bestånden. Detta är problemet 
menar Svensson, J, att hitta den nivå som ger det värde människor betalar för. Johannesson, 
A. tycker däremot inte att Beståndsmetoden ger låga värden, det vill säga lågt marknadsvärde. 
Detta har med att göra med den låga diskonteringsprocenten som finns nu. Förr i tiden har det 
oftast varit låga värden och detta har med att göra att räntan har varit högre än vad den är 
idag. I dagsläget har räntan sjunkit till ett läge där rätt värde och rätt nivå kommer ut. 
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5.2.4 Skillnad mellan Marknadsvärde och Avkastningsvärde 
 
Marknadsvärde är det värde som bedömts på egendomen och som är ett sannolikt pris vid en 
viss angiven tidpunkt vid försäljning på en fri och öppen marknad (Lindeborg, 1989). Enligt 
Johannesson, A. är det marknadsvärde som tas ut preciserat vid just den tidpunkten och att ett 
marknadsvärde inte behöver vara samma vid två tidpunkter.  
Enligt Lindeborg (1989) kan nuvärde också definieras som ett avkastningsvärde som en 
egendom beräknar att ge. Detta tycker även Johannesson, A. att avkastningsvärdet spelar 
störst roll för skogsägaren och Svensson, J. menar att avkastningsvärdet är det verkliga värdet.  

Johannesson, A. menar även att det bara finns ett sätt att få reda på marknadsvärdet och det är 
att gå ut på en öppen försäljning. Docent Persson (1980) skriver, för att kunna bedöma 
marknadsvärdet av en skogsfastighet måste den som värderar känna till marknaden väl och 
kunna analysera efterfrågan på orten. Docent Persson (1980) anser även att avkastningsvärdet 
är mer individuellt och varje nyttjare har i princip ett eget avkastningsvärde och dessa 
individuella värden möts i konkurrens på marknaden och beroende på tillgång och efterfråga 
så skapas ett pris. Med detta menas att avkastningsvärdet knyts till en specifik innehavares 
förutsättningar (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

Oftast används prisstatistik som hjälpmedel för att ta fram ett marknadsvärde och det är 
viktigt att veta att ett marknadsvärde inte kan bestämmas exakt utan enbart uppskattas 
(Lindeborg, 1989). Johannesson, A. säger att avkastningsvärdet kan vara väldigt intressant för 
många om tillexempel en ägare har en lantbruksfastighet och driver lantbruk på den, så ska en 
jämförelse göras om en traktor måste köpas in. Då är det en avkastningsberäkning på skogen 
som ska användas om pengarna ska tas från skogen istället för att ett banklån.  

Svensson, J. tycker att marknaden alltid har rätt då marknaden tar upp det trovärdigaste 
marknadspriset. Det vill säga det anbud som budas ut på marknaden är det pris som folk är 
beredda på att betala skogen för.  

Den som funderar på att köpa en skogsfastighet är sannolikt intresserad av vilket 
avkastningsvärde skogen ger honom, henne eller företaget och vad som är ett sannolikt pris, 
det vill säga marknadsvärdet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Enligt 
Johannesson, A. spelar marknadsvärdet en stor roll när en marknadsanpassad värdering ska 
göras men att allt beror på vilket syfte värderingen gäller till. Karlsson, M. säger att det finns 
olika typer av köpare, där vissa köper en skogsfastighet endast för virket och de använder sig 
av andra metoder för att få in pengar genom avverkning. Andra är mer långsiktigt placerande 
köpare. Detta ger en skillnad i vad köparen är ute efter, Om det är marknadspriset eller 
avkastningsvärdet. Johannesson, A förklarar att det går att göra avkastningsvärderingar i 
andra sammanhang med andra förutsättningar om det inte är att fånga marknadsvärdet som är 
syftet. Avkastningsvärdet utgör där av ofta en av bedömningsgrunderna för bedömning av 
marknadsvärdet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006)  

5.2.5 Marknadsstimulering 
 
En arbetsmodell som används vid skogsvärdering är marknadsstimulering enligt  
Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006). Det är relativt få försäljningar av 
skogsfastigheter och på grund av detta och att varje fastighet skiljer sig åt går det inte att få 
fram ett marknadsvärde enbart efter Ortprismetoden. Marknadsstimulering består av en 
nuvärdesanalys eller som det också kan kallas avkastningsanalys. Beståndsmetoden är en 
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sådan nuvärdesanalys. Skogsstyrelsen har börjat kombinera Beståndsmetoden med 
Ortprismetoden för att hamna närmare marknadsvärdet. Ortprisstatistiken jämförs och 
används för att se vilken kalkylränta som ska sättas in i Beståndsmetoden så det blir rätt 
värde. Genom att göra denna variant går det att självjustera diskonteringsprocenten, som den 
enskilda värderaren förklarar Johannesson, A. Även Karlsson, M. och hans företag använder 
sig också av flera metoder och säger att det finns väldigt många variabler med i beräkningen 
och många som också går att skruva med. Sammanfattat är det instruktioner och 
rekommendationer som Lantmäteriet ger ut. Författarna använde sig utav en 
marknadsstimulering, då författarna gjorde en värdering med nuvärdesmetoden och en 
värdering med Ortprismetoden. 

5.2.6 Kalkylränta 
 
Kalkylräntan spelar en stor roll inom värdering på skogsfastigheter då en låg ränta används 
resulterar det till att nuvärdet blir högt och tvärtom. Det vill säga ju högre kalkylräntan är 
desto mindre blir lönsamheten (Persson & Nilsson, 2007). Speciellt vid en 
nuvärdeskalkylering skriver Ekvall (2005). Karlsson, M. förklarar att hans företag hela tiden 
får utgå från deras prisuppgifter på timmer och kostnader som de har inom deras företag. 
Därefter kan de räkna baklänges på vad kalkylräntan ligger på i det området för att ha extra 
koll över kalkylräntan. Denna kalkylränta kallas också diskonteringsprocent och styr i 
huvudsak vilket värde man får ut av Beståndsmetoden och denna styr värderingen som ska 
anpassas till ett marknadsvärde säger Johannesson, A. 

Den rekommenderande räntan eller diskonteringsprocenten kommer ifrån Lantmäteriet som 
ger ut ett procenttal varje år. Denna procentsats som kommer ut ska spegla vad marknaden är 
beredd att betala för en skogsfastighet. Johannesson, A. brukar använda sig av en glidande 
diskonteringsprocent. Enligt Lantmäteriet (2011) är fördelen med en glidande 
diskonteringsprocent att den kan användas för att stabilisera avkastningsvärdenivån. Detta kan 
ge ungskog och gallringsskog till ett lägre avkastningskrav och ge den en bättre anpassning 
till de nuvarande marknadsvärdena. Detta är för att en skog hela tiden växer både i värde och i 
volym (Skogsstyrelsen, 2009). 

En annan metod att göra där kalkylräntan spelar mindre roll är att göra en ren 
avkastningsvärdering där man sätter en fast diskonteringsprocent och sedan läggs de icke-
monetära värdena på. Enligt Johannesson, A. är det är nog en hel del som använder sig av den 
metoden också. Beståndsmetoden är dessutom en avkastningsvärdering men det svåra i den är 
att kalkylräntan styr allting. Johannesson, A. menar att det är nog många som har insett att vid 
en användning av diskonteringsprocenten inte nått marknadsvärdet, då har de istället funderat 
ut vilka övriga värden som behövs läggas på för att nå marknadsvärdet.  
 
5.3 ANDRA FAKTORER 

5.3.1 Icke-monetära nyttor 
 
Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) skriver att marknaden för skogsfastighet är idag 
mer påverkad av andra faktorer än den rena virkesavkastningen. En viktig faktor är att många 
köpare av skogsfastigheter idag är beredda att betala mer på grund av mervärden. Dessa 
mervärden är icke-monetära nyttor och innefattar förmånen att äga skog, naturvärden och 
geografisk belägenhet. Några konkreta exempel är jakt och tillgång till vilt på 
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skogsfastigheten. Närhet till tätorter och lättillgänglighet är också viktigt då det ska finnas bra 
skogsbilvägsnät. Även vattendrag som sjö eller åar är värde höjande. Lillienberg, F. tycker att 
de mjuka värdena blir allt viktigare och att närhet till skog som redan ägaren har och att den 
nya skogen också helst ska passa in och komplettera den gamla fastigheten.  
 
Det går inte att sätta ett specifikt värde på de icke-monetära värdena menar Johannesson, A. 
utan det är magkänslan och erfarenheten som man får utgå ifrån. Till exempel är en 
skogsfastighet med ett visst inslag av ädellövskog rent avkastningsmässigt inte värt något men 
i spekulantens ögon anses oftast sådan skog vara en värdefull miljö att leva i menar 
Johannesson, A. Sådana situationer måste värderaren ta hänsyn till. Andra faktorer som spelar 
roll för värde är hur många det är som är intresserade av att köpa skogsfastigheten och 
boniteten på marken. Johannesson, A. fortsätter i Andersson, M. spår att allt beror på vad 
marknadens statistik är på och vilka spekulanter som finns. Vissa spekulanter värderar 
tillexempel boendet väldigt högt medans vissa tycker att det bara är en belastning att ett 
boende finns med. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) skriver att de icke-monetära 
nyttorna kan uttryckas som en andel i fastighetens pris. Utifrån en undersökning som gjorts 
och som baserat på drygt femtiotal köpare av skogsfastighet i mellersta och norra Götaland 
fastställt att 26 % av priset gick till icke-monetära nyttor (Paulsson, 2002). En av våra 
respondenter nämner att procentsatsen på det är 10 % till 20 % av priset. Värdet ses som en 
funktion av en rad olika faktorer (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). I uträkningen 
av fastighetsexemplet här ovan fick skogsobjektet 30 % på de icke-monetära värdena. De 
mjuka värdena räknas dock inte med i nuvärdesberäkningen och resultatet ger ett mindre 
nuvärde. Den person som värderar skogsfastigheten måste vara mycket noga med att summan 
av alla delar kommer korrigeras för att motsvara marknadsvärdet (Viitanen, Hannelius & 
Airaksinen, 2006).  

5.4 SAMMANFATTNING ANALYS 

5.4.1 Skogsbruksplanen 

Likartat som Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2006) beskriver också Johannesson, A. 
och Svensson, J. att en skogsbruksplan är en skötselplan med skötselrådgivning. Karlsson, M. 
förklarar att för honom och för de andra respondenterna är skogsbruksplanen ett av de 
viktigaste hjälpmedlen för värdering av skogsfastigheter och inleder även starten på ett 
värderingsarbete.	  Vid bildandet av en skogsbruksplan berättar Svensson, J. att skogen delas in 
i bestånd som bland annat innehåller ålder på skogen, bonitet och vilka åtgärder som ska 
göras. Även virkesförrådet räknas fram, det vill säga hur mycket skog bestånden består utav 
och vilken trädslagsfördelning områdena har. Wallin (1990) skriver att bestånd ska beskrivas i 
skogsbruksplanen där beståndens areal, produktionsförmåga och virkesförråd ska finnas 
informerat.	  Vid värdering av skogsfastigheten är det också viktigt att kolla på fördelningen av 
huggningsklasser. Dessa huggningsklasser är en klassificering som utgår ifrån hur skogen ska 
skötas och det här schemat visar också hur mycket det går att avverka förklarar Andersson, 
M. Författarnas	  viktigaste verktyg är skogsbruksplanen och det är utifrån denna som de har 
fått fram alla värden som bestånden innehåller. 

5.4.2 Utgifter och Intäkter 

Vilka intäkter som en skogsägare kan ha skriver Skogsforsk, LRF Skogsägarna & 
Skogsstyrelsen (2011) & Svensson, J. kan vara arrende av åker, jakt, hyresintäkter, gallring 
och slutavverkning. Svensson, J. säger även att utgifter för att ha en skogsfastighet är först 
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och främst de stora utgifterna som plantering och röjning samt att kostnader för att underhålla 
skogsvägar och dikesrensning tillkommer.  
 
Enligt Ekvall, Bostedt & Skogsstyrelsen (2009) kan priser på varor och tjänster blir osäkra vid 
långa växttider. Detta kan medföra att den kalkyl som används blir osäker och detta är på 
grund av de framtida priser som är okända. Svensson, J. menar det som räknas är de 
virkespriser som för närvarande finns och han menar att virkespriserna kan fluktuera mer när 
det är hög- och lågkonjunktur och vissa år är det bättre betalt för virket och andra år är det 
sämre betalt. Skogsforsk, LRF Skogsägarna & Skogsstyrelsen (2011) instämmer om att 
virkespriser kan variera mellan olika köpare och variera över tiden. När det är hög efterfråga 
blir det oftast bättre betalt. Under Beståndsmetoden som författarna räknade ut användes en 
uträkning som för både plantering och röjning endast fick utgifter och inte inkomster. Även 
om röjning kan leda till små inkomster, är dessa inkomster inte väsentliga och författarna 
valde därför att plocka bort dessa. Under gallring ett och två samt avverkning summerade 
författarna kostnaderna och inkomsterna med kalkylränta och en nuvärdesformel. Detta 
gjorde då att ett positivt värde togs fram och inkomsterna från dessa tidpunkter då bestånden 
skulle gallras och avverkas kom från vedmassan som då är mycket större än under röjningen. 
 
5.4.3 Värderingsmetoder 
 
Ortprismetoden bygger på ett förväntat pris för en viss fastighet som kan uppskattas genom 
tidigare priser som betalats för liknande fastigheter inom orten (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). Karlsson, M. säger att storlek och volymsignal jämförs mellan 
statistik och den aktuella skogsfastigheten som ska värderas. Från statistiken tas ett snitt fram 
och därefter studerar de skillnad mellan det här snittet och det resultat som framkommit ur 
den aktuella skogsfastigheten.  
 
Skogsbruksplanen som nämnt innan används vid Ortprismetoden. Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2006) skriver att urval av jämförelseobjekt är att åldersfördelningen ska 
vara ungefär samma och andelen avverkningsmogen skog ska också vara ungefär lika stor. 
Det finns ingen riktig uträkningsmodell för Ortprismetoden däremot använder Skogsmark sig 
av en checklista inför varje värdering som de checkar av variabler de anser är värde 
påverkande så de får fram ett verkligt svar. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) 
skriver, genom att tidigare priser beaktas krävs det försiktighet vid användandet av 
Ortprismetoden då skogstillgångar uppvisar stora skillnader mellan varandra. Författarnas 
uträkning av Ortprismetoden har gett författarna en förståelse hur svårt det kan vara att hitta 
ett liknande objekt. Här har de även i denna uträkning använt sig av en generaliserande 
kostnadssiffra som gör att det inte stämmer precist men på ett ungefär.  
 
Marknadsvärde = 315 kronor/m3sk x 15 422 m3sk = 4 857 930 kronor. 

Ekvall (2005) skriver att Beståndsmetoden beräknar ett avkastningsvärde, det vill säga 
skogtillgångens förväntade värde, vilket genom förbättringsberäkningar kan anpassas mot ett 
rimligt marknadsvärde. Det ger en bild av den ekonomiska utvecklingen på det enskilda 
beståndet under en längre period (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). I två 
generationer framåt simuleras gallringar, slutavverkningar och skogsvårdsåtgärder. Den 
skogsmark som redan står i dag kallas för den första generationen som framskrivs fram till 
slutavverkningen. Den andra generationen är vad värderaren kan göra under de närmaste 
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trettio åren. På grund av detta har författarna använt en grundmetod inom nuvärdesberäkning 
vid uträkningen av ett värde på en skogsfastighet i verkligheten. Det är en enklare 
nuvärdesmetod som har en kopplingen med Beståndsmetoden och båda nuvärdesmetoderna 
räknar ut ett värde genom intäkter – kostnader, vid en kalkylränta och trädens ålder i tid. För 
att få ut ett nuvärde, dividerades  

(Intäkter - Kostnader = inbetalningsöverskott) med nuvärdefaktorn (1+r) ^ t  

(Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Trots att författarna har räknat sitt skogsobjekt med en 
enklare nuvärdesmetod fick de ändå in alla bitar och det var mer beräkning än vad de trodde. 
En andra generation ger att värderingsmannen får ut vad som händer efter att den skog som 
står idag på bestånden. Egentligen borde det funnits en evighetskalkyl men så långt fram i tid 
har inte den nuvarande skogsägaren behov av och det är svårt att veta exakt hur det kommer 
växa. Det kan förändras med bördighet och så vidare. Två generationer visar ändå en 
framförhållning och är ett bra tankesätt enligt författarna.  

5.4.4 Skillnader mellan Ortprismetoden och Beståndsmetoden 

De respondenter som använder sig av Ortprismetoden anser den inkluderar allting i 
vilken ort man än befinner sig. Något de anser att inte Beståndsmetoden tar hänsyn 
till. Fördelen för Ortprismetoden är om många affärer cirkulerar då hög statistik gör 
att marknadsvärdet hamnar rätt på en gång. Andersson, M. menar att statistiken är bra 
på det viset att trender och prisintervaller kan analyseras men som värderare ska 
aldrig det genomsnittliga priset sättas på en enskild gård då varje gård har en unik 
sammansättning av alla möjliga variabler. Enligt Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2006) krävs det försiktighet med användandet av Ortprismetoden 
då skogstillgångar uppvisar stora skillnader mellan varandra. Köpeskillingarna för de 
objekt som jämförs måste omräknas och standardiseras till någon eller några 
prispåverkande faktorer. Ortprismetoden beskriver marknaden bättre och har känsla 
för området men Beståndsmetoden räknar ut värdet bra och Johannesson, A. förklarar 
att det ger en bra ekonomisk analys av en skogsfastighet. Med Beståndsmetoden tas 
inte heller ett marknadsvärde fram, därför används Ortprismetoden för att komma 
närmare marknadsvärdet förklarar Karlsson, M.  
 
5.4.5 Skillnad mellan Marknadsvärde och Avkastningsvärde 

Marknadsvärde är det värde som bedömts på egendomen och som är ett sannolikt pris vid en 
viss angiven tidpunkt vid försäljning på en fri och öppen marknad (Lindeborg, 1989). Enligt 
Johannesson, A. är det marknadsvärde som tas ut preciserat vid just den tidpunkten och att ett 
marknadsvärde inte behöver vara samma vid två tidpunkter. Oftast används prisstatistik som 
hjälpmedel för att ta fram ett marknadsvärde och det är viktigt att veta att ett marknadsvärde 
inte kan bestämmas exakt utan enbart uppskattas (Lindeborg, 1989). Enligt Lindeborg (1989) 
kan nuvärde också definieras som ett avkastningsvärde som en egendom beräknar att ge. 
Detta tycker även Johannesson, A. att avkastningsvärdet spelar störst roll för skogsägaren och 
Svensson, J. menar att avkastningsvärdet är det verkliga värdet. Författarnas uträkning av 
både Beståndsmetoden och Ortprismetoden gav klara besked om att dessa två räknesätt får 
olika värden. Marknadsvärdet är det värde som marknaden bestämmer, det vill säga det är 
köparna och tidpunkten när försäljningen utförs relaterat till årstider och ekonomiska 
förhållanden i landet och omvärlden. Många faktorer ska räknas med vad det är som 
bestämmer marknadsvärdet men det värderingsmannen endast kan göra är att utgå från redan 
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befintliga objekt som sålts i ett tidigare stadium. På så sätt kan denna värderingsmetod inte 
vara dagsuppdaterad och så aktuell att de ska veta om de sätter ett 100 % korrekt värde. På det 
sättet är avkastningsvärdet ett noggrannare värde då den enbart utgår från vad som finns i 
skogen och inte omgivningen som tillexempel hur ekonomin ligger till. Det som förändrar det 
värdet och kan göra det missvisande är justeringen av kalkylräntan. 

5.4.6 Kalkylränta 

Kalkylräntan spelar en stor roll inom värdering på skogsfastigheter då en låg ränta används 
resulterar det till att nuvärdet blir högt och tvärtom. Det vill säga ju högre kalkylräntan är 
desto mindre blir lönsamheten (Persson & Nilsson, 2007). Speciellt vid en 
nuvärdeskalkylering skriver Ekvall (2005). Karlsson, M. förklarar att hans företag hela tiden 
får utgå från deras prisuppgifter på timmer och kostnader som de har inom deras företag. 
Därefter kan de räkna baklänges på vad kalkylräntan ligger på i det området för att ha extra 
koll över kalkylräntan. Denna kalkylränta kallas också diskonteringsprocent och styr i 
huvudsak vilket värde man får ut av Beståndsmetoden och denna styr värderingen som ska 
anpassas till ett marknadsvärde säger Johannesson, A. I författarnas uträkning av 
Beståndsmetoden användes en kalkylränta på 2,5 %. Författarna tog denna procentsats från 
lantmäteriets rekommendationer. Det svåra är att en värderingsman kan använda sig av en 
glidande diskonteringsprocent vilket gör att uträkningen ibland använder sig av 2,5% och 
ibland tillexempel 2,7 %. På så sätt kan denna procentsats styra resultatet väldigt mycket då 
författarna själva först använde sig av en diskonteringsprocent på 3 %. Detta gjorde att gapen 
mellan nuvärdets avkastning och marknadsvärdets avkastning blev ännu större.  För att göra 
det så enkelt och rent som möjligt använde sig författarna sig av en och samma kalkylränta 
genom hela uträkningsprocessen.  
 
5.4.7 Icke-monetära nyttor 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) skriver att marknaden för skogsfastighet är idag 
mer påverkad av andra faktorer än den rena virkesavkastningen. En viktig faktor är att många 
köpare av skogsfastigheter idag är beredda att betala mer på grund av mervärden. Dessa 
mervärden är icke-monetära nyttor och innefattar förmånen att äga skog, naturvärden och 
geografisk belägenhet. Några konkreta exempel är jakt och tillgång till vilt på 
skogsfastigheten. Närhet till tätorter och lättillgänglighet är också viktigt då det ska finnas bra 
skogsbilvägsnät. Även vattendrag som sjö eller åar är värde höjande. Lillienberg, F. tycker att 
de mjuka värdena blir allt viktigare och att närhet till skog som redan ägaren har och att den 
nya skogen också helst ska passa in och komplettera den gamla fastigheten. Författarnas 
beräkning av deras skogsfastighet gav ett stort mellanrum mellan nuvärdet och 
marknadsvärdet. Mellanskillnaden analyserar författarna som de icke-monetära värdena som 
ger just detta objekt ett ökat värde. Bland annat fanns det en insjö vilket också relaterar till att 
vilt drar sig till sjön för att bland annat få i sig vätska. På så sätt kan också sekundärt 
jaktförhållandena dra nytta av detta. En annan icke-monetärt värde är att skogsfastigheten 
ligger i Norrland vilket i sin tur betyder att virket är finare och har högre kvalitet.   
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6. SLUTSATS  
 
I detta kapitel kommer författarna att besvara uppsatsens problemformulering och uppfylla 
dess syfte utifrån den teori och empiri som framkommit. Slutsatsen kommer att ta upp 
diskussioner, egna reflektioner och förslag till framtida forskning från författarna. 

 
6.1 SLUTDISKUSSION 
 
* Syftet med denna studie är att erhålla en ökad förståelse i hur den svenska skogen värderas. 
I studien granskade författarna vilka som var de vanligaste modellerna.  

Genom en analysering av teorin samt intervjuer med respondenter med kunskap om 
värderingsmodellerna och kunskap om hur värdering går till för skogsfastigheter samt tillgång 
till skogsbruksplaner har vi kunnat besvara syftet. Analysen har vidare visat att i och med att 
det har blivit mer populärt att investera i skog idag har det blivit viktigt att värdera en 
skogsfastighets på bästa sätt och att analysera om slutvärdet på skogen blir det rätta 
marknadsvärdet. Av vår teoriinsamling och våra respondenters svar har vi dragit slutsatsen att 
det är i huvudsak Beståndsmetoden och Ortprismetoden som används idag för att få ut det 
verklighetsskildrande marknadsvärdet.  

* Författarna vill förklara vad modellerna innehåller och varför de innehåller dessa 
variabler.  

Rent tekniskt är det svårt att förklara hur Beståndsmetoden er ut då allting idag förs in i 
dataprogrammet BM-Win. Vi utförde en förenklad beräkning manuellt men det tar tid och det 
krävs att få med så många variabler som möjligt för att få ut ett exakt nuvärde. För att räkna ut 
en fullständig Beståndsmetod krävs mer avancerade tillgångar av information av objektet och 
kunskaper från vår sida. Vår jämförelse mellan nuvärde och marknadsvärde är därför inte 
exakt men resultatet är en realistisk bild över vilken skillnad det är mellan dessa två värden.  
Respondenterna visste däremot vilka variabler som skulle finnas med i metoden. I 
skogsbruksplanen finns en samlad information av skogsfastigheten och det är det viktigaste 
verktyget till att kunna räkna ut ett nuvärde. I användning av Beståndsmetoden används 
kalkylränta då metoden är en nuvärdesberäkning där skogens förväntade värde ska tas fram, 
med andra ord avkastningsvärde. Då intäkter och kostnader faller ut i olika tidsperioder påförs 
en denna gällande kalkylränta och denna kalkylränta styr nuvärdet i stor mängd (Lantmäteriet, 
2006). Enligt våra respondenter och vår teoriinsamling har vi erhållit att det är värderaren som 
sätter ut denna diskonteringsprocent utifrån rekommendationer av Lantmäteriet. För att 
komma upp till det slutliga marknadsvärde behövs då andra variabler men framför allt 
kalkylräntan korrigeras. Det är på det viset viktigt att värderaren vet vad som sker om hen 
ändrar någon variabel som tillexempel kalkylräntan. Det är något vi tycker känns komplicerat 
och missvisande då en förändring av kalkylräntan verkligen kan förändra hela slutliga 
avkastningsvärdet. Värdering bygger ofta på antaganden, erfarenheter och tolkningar och 
detta medför att det inte finns något som är rätt eller fel. Det rätta värdet får marknaden 
avgöra. 

Den andra metoden som används vid värdering av skogsfastigheter som vi erhållit genom 
teoriinsamling och respondenters svar är Ortprismetoden. Denna metod bygger på ett 
förväntat pris för en viss fastighet som kan uppskattas genom tidigare priser som betalats för 
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liknande fastigheter inom orten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Inom 
Ortprismetoden så finns det ingen generell modell, utan här går det efter statistik. Denna 
statistik som metoden bygger på för att finna marknadsvärdet anser vi är ett problem med 
denna metod. Det är en sak att använda sig av Ortprismetoden när det handlar om 
bostadsrätter. Men varje skogsfastighet som värderas är unikt och ingen är densamma. Därför 
kan det vara svårt att få fram den rätta statistiken för att kunna jämföra det andra objektet. 
Samtidigt ju osäkrare värderaren är på marknaden desto mer blir värderingen opålitlig och det 
blir svårare att jämföra skogsfastigheter och få ut ett verklighetsskildrande värde. Detta kan vi 
även stödja med våra respondenter och vår teoriinsamling, att försiktighet behövs vid 
användning av Ortprismetoden. Positivt med Ortprismetoden är att den har en känsla och 
följer trenden vilket vi anser inte Beståndsmetoden gör. 

 * Syftet är också att klargöra vilka faktorer som har en betydande roll.  

Under studiens gång har vi fått fram att det är många saker som spelar en stor roll i värdering 
av skogsfastigheter för att få fram ett trovärdigt marknadsvärde. För många av våra 
respondenter och av vår teoriinsamling är dessa faktorer icke-monetära nyttor. Många sätter 
värden på olika saker men först och främst är det jakt, närhet och vattendrag som spelar störst 
roll. Människan kan sätta värde att äga och bruka en skogsfastighet, detta reflekterar även 
våra respondenter.  

Genom att göra en provvärdering av Nuvärdesmetoden och Ortprismetoden av en 
skogsfastighet som har legat på marknaden, har vi fått veta hur det går till i verkligheten vid 
användning av en värderingsmetod. Som slutsats av denna värdering har vi erhållit ett 
marknadsvärde som blev 4 857 930 kronor samt ett avkastningsvärde som blev 3 405 408	  
kronor. Därefter har vi jämfört och undersökt dessa värden och kunnat erhålla en procent 
summa som är de icke-monetära värdena. Som vi ser skiljer det sig mellan nuvärdet och 
marknadsvärdet. I procent är det 30 % som kan liknas vara de icke monetära värden som 
köparen lägger för jakt, läge eller vattendrag. Även i detta exempel liksom vad 
respondenterna också informerade om var att dessa icke-monetära värden betyder mycket för 
slutpriset. En stor hjälp till att förstå hur mycket som ska läggas på nuvärdet är 
Ortprismetoden. Därför kompletterar dessa två metoder varandra bra. 

* De vill även förklara varför det är en skillnad mellan avkastningsvärdet och 
marknadsvärdet.  

Oftast får Beståndsmetoden en skogsfastighet undervärderad och att det är de andra faktorer 
som läggs på denna metod som får det att gå upp i marknadsvärde. De respondenter som 
använder sig av likadan värderingsmetod har framfört liknande svar som stödjer 
teoriinsamlingen men att de lägger fokus på olika saker. I och med teoriinsamlingen stämmer 
bra överrens med vad verkligheten som respondenterna fram fört, har vi erhållit trovärdiga 
svar och slutsatser. 

Våra tankar inom den här uppsatsen är att marknadsvärdet med Ortprismetoden är en mer 
intressant metod än det traditionella avkastningsvärdet då Ortprismetoden går mer på känsla 
och aktuell statistik. Genom att utgå från aktuella siffror så är Ortprismetoden en mer modern 
och uppdaterad metod. Vi tror en sådan metod är tvunget att ha idag då människor mer är 
intresserade av att köpa skog och få ut någon typ av livskvalitet än att endast äga skogen för 
att kunna försörja sig. På så sätt blir de mjuka värdena ännu viktigare att ta till då de spelar en 
större roll i värdet.  
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Avkastningsvärdet har mer fasta instrument att gå efter och med detta anser vi att de inte 
följer trenden på samma sätt som Ortprismetoden utan metoden är mer faktiskt i vad skogen 
innehåller. Det vill säga konkreta variabler som tas med i beräkningen. Motsatsen är 
Ortprismetoden som tar mer med abstrakta variabler. De som använder sig av 
Beståndsmetoden följer ett komplicerat dataprogram BM-win. Åt något håll tänker vi oss att 
ett nyare beräkningssätt skulle kunna ta över i framtiden. En utveckling av gammalt 
tillvägagångssätt vore kanske aktuellt. Vi kritiserar inte själva nuvärdesberäkningen, ett annat 
så bra beräkningssätt har vi inte stött på genom denna studie, men det är dataprogrammet som 
behöver en modernisering. Beståndsmetodens uträkningar sker endast i två generationer vilket 
också bevisar att metoden inte är en evighetskalkyl. Den tar först med den avkastning som 
finns på den befintliga skogsfastigheten och sedan tar de med nästa generation som kommer 
efter.  

Vi anser också att ett av problemen som finns inom Beståndsmetoden, är att det slutliga 
nuvärdet eller avkastningsvärdet som tagits fram inte stämmer överens med marknadsvärdet 
och då justerar värderare kalkylräntan bland annat för att nå upp till marknadsvärdet.  

På något sätt måste det finnas en bättre metod för detta. Det är ett tecken på att metoden inte 
hänger med i dagens beräkningar och att något fattas. Det är här en typ av värderingsmetod 
likt Ortprismetoden skulle reglera detta. Samtidigt tror vi att det kommer att dröja ett 
obetydligt tag innan alla använder sig av Ortprismetoden då statistik inte alltid går att räkna 
efter.  

Det som är bra med Beståndsmetoden är att den får ut ett realistiskt värde på skogsfastigheten. 
Det vill säga, det är en likartad beräkning över hela Sverige då metoden endast innehåller 
variabler som alla skogsfastigheter besitter, men att innehållet är mer eller mindre beroende 
på vilken skogsfastighet som sätts i fokuset. Ortprismetoden tar med variabler som finns i 
vissa skogsfastigheter men kanske inte alls finns i någon annan skogsfastighet. 

Vi har även funderar på om det är utbud och efterfrågan som avgör det som är aktuellt på 
marknaden. Vi tror att det bland annat kan vara efterfrågan och utbudet som trissar upp 
priserna på skogsfastigheter. Eftersom det inte är jättemånga skogsfastigheter som säljs per 
område kan lätt en såld skogsfastighet missvisa det egentliga värdet och sedan utgår nästa 
skogsfastighet som är till salu efter det missvisande priset. Vi har kommit fram till att 
värderingsmetoderna är nödvändiga för varandra och måste samverka med varandra för att ett 
realistiskt värde ska tas fram. 

 
6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Följande kandidatuppsats har enbart behandlat hur värdering på skogfastigheter går till inom 
Sverige och den har även koncentrerat sig på två metoder som redan finns. Vidare forskning 
kan vara att utveckla en ny modell och sätta ett värde på de mjuka nyttorna så att de kommer 
in i beräkningen av modellen. Forskning om priser på intäkterna och utgifterna inom 
skogsvärdering hade varit intressant. En forskning om hur effekterna blir av Ortprismetoden i 
sämre tider är även en intressant frågeställning.  
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8. BILAGOR 

8.1 OPERATIONALISERING 
 

Operationalisering   

   

Faktorer Underbegrepp Intervjufråga 

    

Skogsbruksplan Hjälpmedel Använder ert företag av en skogsbruksplan för att samla 
information om skogen? 

  Hjälper en sådan plan till vid värdering av 
skogstillgången? 

Värderingsmetod Ortprismetoden Hur går det till när ni använder er av den? 

  Vart tar ni statistik ifrån? 

 Beståndsmetoden Hur går det till när ni använder er av den? 

  Vilka är de viktigaste variablerna? 

 Annan metod Några andra metoder? 

   

Värde Marknadsvärde Har marknadsvärde en stor roll när ni värderar en 
skogsfastighet? 

 Avkastningsvärde Har avkastningsvärde någon stor roll i värdering? 

   

Kalkylränta Real Vad har kalkylräntan för roll i värderingen? 

   

Icke monetära nyttorna Tätort Vilka andra faktorer spelar roll för värdering av skog?  

 
Jakt och 

bärplockning Hur får ni ett värde på dem? 
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8.2 INTERVJUGUIDE 
 
1. Inledande frågor 

- Vad arbetar du med och vilken position har du inom företaget? 
- Hur länge har du arbetat på företaget? 
- Vad har du arbetat med innan? 

- Hur gammalt är företaget? 
- Hur många anställda har kontoret/företaget? 
- Vart i Sverige finns ert företag ni jobbar för? 

2. Skogsbruksplan 

- Använder ert företag av en skogsbruksplan för att samla information om skogen? 
- Hur använder ni er av den? 
- Hjälper en sådan plan till vid värdering av skogstillgången? 
- Hur långt sträcker sig en sådan plan?  

- Använder ni er av andra hjälpmedel när ni värderar skog? 

3. Tillvägagångssättet  

- Vilken metod använder ni av när ni ska värdera skog?  
- Vad finns det för andra räknesätt?  
- Vad skiljer sig mellan olika metoder? 

De olika metoderna 

- Ortprismetoden, använder ni denna metod i värdering av skog? 
- Hur går det till när ni använder er av den?  
- Vart tar ni statistik ifrån? 
- För- och nackdelar med denna metod? 

- Beståndsmetoden, använder ni denna metod? 
- Hur går det till när ni använder er av den? 
- Vilka variabler finns med där? 
- Vilka är de viktigaste variablerna? 
- För- och nackdelar med beståndsmetoden? 

- Använder ni av investeringskalkylering?  
- Har den en stor roll och hur ofta använder ni er av den? 

- Några andra metoder? 
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- Vilka andra faktorer spelar roll för värdering av skog? (Framkomligheten, jakt, 
bärplockning?) 
- Hur får ni ett värde på dem? 
 
4. Kalkylräntan 

- Vad har kalkylräntan för roll i värderingen? 
- För- och nackdelar med kalkylräntan? 

5. Avkastningsvärde och Marknadsvärde 
 
- Har marknadsvärdet en stor roll när ni värderar en skogsfastighet?  
- För- och nackdelar med marknadsvärdet? 
- Har avkastningsvärdet någon stor roll i värderingen?  
- För- och nackdelar med avkastningsvärdet?  
- Vilken avkastning ger skogen? 
- Vad finns det för utgifter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75	  
	  

8.3 SKOGSOBJEKT - SKOGSBRUKSPLAN 
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8.4 INTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Genom att göra en avverkning som kan bestå av exempel avverkning av en del av skogen 
eller en gallring, får fastighetsägaren ut en intäkt. Denna intäkt är uträknat genom att ta 
virkesförrådet multiplicerat med skogspriser i norra Sverige. 

Virkesförråd idag 15 422 m3sk.  

Skogspriser i norra Sverige 315 kronor per m3sk. 

Kostnader har vi fördelat under Skogsvårdskostnader och Allmänna omkostnader. Under till 
finns uträkningen av vardera kostnaden. 

 
Skogsvårdskostnader: 

Vi har räknat med hur mycket kostnader det kommer att bli efter en av avverkning på S1 och 
S2 samt röjning av R2 ungskog. 

Hyggesrensning (kr/ha) 1 550 kr  

Markberedning (kr/ha) 2 800 kr  

Plantering (kr/ha) 4 700 kr  

Hjälpplantering (kr/ha) 2900 kr  

Röjning (kr/ha) 2500 kr  

Nuvärdesmetod: 

Att räkna ut avkastningsvärdet har formeln (Intäkter-Kostnader) x 1/(1+r) ^ t  används.
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