Forest Value

- ett helt nytt koncept vid fastighetsvärdering.
Forest Value är ett program för värdering och långsiktig ekonomisk analys av skogsfastigheter.
Förutom att beräkna ett nutida avkastningsvärde av skogen beskriver Forest Value markens
skogliga och ekonomiska utveckling i tiden.
Forest Value arbetar beståndsvis varvid beståndsutvecklingen simuleras under två omloppstider.
Alla skogliga och ekonomiska uppgifter samlas i en tidsmatris. Den skogliga tillväxt-motorn
bygger på en produktionsmodell utvecklad av forskare* vid Sveriges Lantbruksuniversitet. En av
många fördelar med modellen är att beståndens dimensionsutveckling är känslig för gallringsuttag,
dvs hårt gallrad skog ökar sin medeldiameter och man får följaktligen ett annat sortimentsutfall
vilket påverkar värderingsresultatet.
Forest Value hanterar ett obegränsat antal trädslag redovisningsmässigt. Tillväxtfunktionerna idag
omfattar tall, gran, björk, bok och ek, vilket innebär att ex. Al redovisas som ”Al” medan
tillväxtmässigt uppför den sig som björk (ståndortsindex B).
Forest Value innehåller även ett särskilt register för att registrera värden som ex. jakt, grustag,
byggnader, m.m. Värden av ej skogsmark, ex åkrar, bete, vatten, imp, etc, kan registreras
beståndsvis eller hämtas generellt från ett centralt ägoslagsregister.
* Per Magnus Ekö, SLU, Alnarp (1995).

Värderingsförutsättningar
Möjlighet att spara
individuella
förutsättningspaket i sk
protokoll . Ett
protokoll innehåller
uppgifter om
skötselmall, utbytesmall, prislista,
marktillstånd samt de
förutsättningar som
visas i bilden till höger.

Preliminärt resultat av
värderingen redovisas
omedelbart.

Skogsbruksplanens
åtgärdsförslag gäller
första 10-årsperioden.

Beståndets
utveckling
bestämmer
gallringstidpunkt
istället för skötselmallen.
Steglöst variabel
kalkylränta.
Resultatet kan
redovisas över valfri
tidsperiod (20-200 år).
Användning av
bortsättnings- och
sortiments-kalkyl kan
enkelt varieras för att
användaren ska kunna
anpassa utfallet efter
lokala förhållanden.

Fellogg lista för att
enkelt kontrollera
beståndens riktighet.

Skötselmallar för att kunna
simulera olika långsiktiga
skötselstrategier.
Utbytesmallar för att
kunna detaljstyra
sortimentsutbytet.
Slutavverkningstidpunkt bestäms
med hjälp av ett
antal olika kriterier.
Omfattningen och
detaljeringsgraden
av den långsiktiga
värderingsanalysen
definieras enkelt.
Den första 10-års
perioden kan Du få
resultatet redovisat i
1,2, eller 5 års
intervall. Därefter
2,5,10, eller 20 års
intervall (se sista
sidan).
Allmänna omkostnader (ex förvaltning)
kan anges per ha
eller/och per m3sk.

Forest Value ligger fullständigt integrerat i Forest Resource Plan. Detta innebär att Dina skogsfastigheter eller delar (urval) av dessa kan värderas med ett par enkla handgrepp. Ett värderingsprotokoll tillsammans med skogliga sammanställningar, beståndslista samt karta produceras
snabbt och behändigt.
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Beräkningar
Forest Value läser beståndsdata från Forest Resource Plan. Skulle beståndet sakna erforderliga
uppgifter (vilket inte är ovanligt i en skogsbruksplan) kompletteras detta med medelvärden för
motsvarande ”typbestånd” av samma ålder, bonitet, läge i landet samt höjd över havet.
Beståndets ålder och SI jämförs sedan med värdena för motsvarande ålder och SI i skötselmallen.
Finns ingen åtgärd angiven ”växer” beståndet vidare tills dess ålder matchar en åtgärd i skötselmallen. Åtgärden ”utförs” och beståndsdata korrigeras i enlighet härmed. Vid ex. Gallring reduceras
beståndets volym med utfört uttag osv. Uppgifterna från åtgärden, dvs uttagsvolym per sortiment,
intäkt per sortiment, kostnad för avverkning, m.m. förs in i tidsmatrisen vid aktuellt år. Dessutom
diskonteras intäkter och kostnader till ett nuvärde baserat på vald kalkylränta. Modellen låter
beståndet passera en slutavverkning varefter ytterligare en omloppstid beskrivs skogligt och
ekonomiskt.

Skötselmallar
Med hjälp av skötselmallar skapar man varierande skötselstrategier för olika trädslag
(ståndortsindex, SI). Man anger helt enkelt åtgärd vid olika åldrar och om man så vill kostnad och
intäkt också. Skötselmallen kan bestå av ett förslag per trädslag (ex Ek - E24 nedan), men vill
man vara mer detaljerad kan man definiera den för flera SI per trädslag (ex Gran - G26, G30
nedan). Beståndets SI styr sedan vilket skötselalternativ som används vid värderingen.
Kostnad för avverkning anges antingen fast för varje åtgärd och tidpunkt (nedan), eller beräknas
med ForestMans centrala bortsättnings-kalkyl. Vid beräkning tas hänsyn till bortsättningspåverkande faktorer som ex. medelstammens storlek, antal sortiment och uttagets storlek (m3/ha).
Intäkt kan också läggas såsom ett fast grundvärde (nedan). Via ForestMans centrala utbyteskalkyl erhåller man en betydligt noggrannare beräkning av intäkt, baserad på en diameter- och
kvalitetsberoende uppdelning av skogsvolymen till handels-sortiment (timmer, kubb, massaved
osv). Fördelningen av sortimenten kan alternativt beräknas via en användardefinierad utbytesmall.
I ForestMans centrala sortiments-register finns även uppgifter om virkespriser, omföringstal från
m3sk till handelsmått, m.m.
Värdet på skogsfastigheter påverkas av de olika statliga bidrag som utgår i skilda sammanhang
varför det även finns möjlighet att ange detta (nedan). Genom att spara olika uppsättningar av
dessa skötselmallar kan man sedan enkelt utvärdera olika faktorers inverkan på fastighetsvärdet.
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