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Heurekasystemet

• Tre programvaror som hanterar skogens dynamik



Initialt tillstånd, T
Framtida tillstånd, T+1

Beståndsutveckling

Aktiviteter

• Skogsvård

• Avverkning

Produkter

• Virke

• Skogsbränsle

Ekosystemtjänster

• Kolinlagring

• Rekreation

• Habitat för olika arter

Analys- och planeringssystem



Heurekasystemet

• Tre programvaror som hanterar skogens dynamik

• Utvecklat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

• Används i forskning, undervisning, miljöanalys och i det 

praktiska skogsbruket



Disposition

• PlanVis för analys och planering

• Övriga programvaror

• Sustainable Use of Forest Resources in Norway:

anpassning och test av Heureka

• Förvaltning m.m. av Heurekasystemet



PlanVis

• Planering på fastigheter och företag

• Landskapsanalyser

• Optimerande ansats



PlanVis

Stegen i en analys:

1) Import av skogskarta och beståndsregister

2) Beräkning av initialt tillstånd



PlanVis, initialt tillstånd



PlanVis

Stegen i en analys (forts.):

3) Ramar för skogens skötsel: 

 Indelning i olika kategorier – domäner – baserat på 

t.ex. skötselklass, skogstillstånd eller belägenhet

 Koppling av kontrollkategorier till varje domän:

 Trakthygge, hyggesfritt, eller fri utveckling

 Kan styra utförande av skogsvård och 

avverkningar 



PlanVis

Stegen i en analys (forts.):

4) Generering av en mängd potentiellla skötselalternativ 

för varje bestånd (Treatment Programme Generator)



PlanVis

Stegen i en analys (forts.)

5) Optimering

Max ekonomisk avkastning 

Under bivillkor: 

• Jämnhet i virkesflöde

• Restriktioner pga miljö- och naturvård 



PlanVis

Stegen i en analys (forts.)

5) Optimering

 Linjärprogrammering eller Mixed Integer

Programming

 Mycket flexibelt verktyg för formulering av 

målfunktion och restriktioner

 Flera tredje parts lösare (solvers) av 

optimeringsproblemet tillgängliga



PlanVis

Integrerad planering av 26 fastigheter (summa 30000 ha)
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PlanVis

Stegen i en analys (forts.):

6) Resultat: rapportgenerator (diagram, tabeller), kartor, 

exportfunktion. 





PlanVis

Användning i praktiskt skogsbruk:

• Långsiktig och kortsiktig (taktisk) planering vid stora 

skogsföretag

• Avancerade skogsbruksplaner vid medelstora företag

• Skogsägarstrategier för enskilda skogsinnehav som 

underlag för rådgivning

• ”Motor” för framskrivning i skogsägarföreningarnas 

system för skogsbruksplaner

• Heureka API (Application Programming Interface) för 

enkel inbyggnad av Heurekas modeller i andra system



Övriga progamvaror

BeståndsVis

• Analys av 

individuella 

bestånd

• Interaktiv 

simulering



Övriga programvaror

RegVis

• Simulering styrd av ett regelverk för aktiviteter

• T.ex. regionala analyser baserat på data från 

Riksskogstaxeringen

PlanEval

• Flermålsplanering

• Alternativa planer från PlanVis

• Web-version för deltagande planering



Sustainable Use of Forest Resources in Norway

Parter: 

• Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 

• NORSKOG 

• Norsk Institutt for Bioökonomi

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)



Sustainable Use of Forest Resources in Norway

Plugin-funktionalitet för norska modeller: 
• Tillväxtfunktioner för enskilda träd

• Grundytetillväxt för bestånd

• Mortalitet

• Ålder till brösthöjd

• Trädvolym

• Trädhöjd

• Barktjocklek

• Dominerande höjd

• SI-konvertering

Övrigt: 

• Inläsning av H40-värden 



Sustainable Use of Forest Resources in Norway

Amble (2200 ha)

Selvik (5700 ha)



Heurekasystemet

Förvaltning och vidareutveckling:

• Enheten för Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa vid SLU 

ansvarar 

• Tolv parter; myndigheter, företag och organisationer 

finaniserar förvaltning och vidarutveckling

• Forskningsprojekt beställer och bekostar ny funktionalitet

(35 vetenskapliga artiklar där Heureka använts för 

analys)



Exempel på analyser

Val av reservat

Skogsbruk med flera mål

Skogsbränsle



Exempel på analyser (forts.)

Skogsbruk och rennäring

Skogsbruk och vattenkvalitet

Hänsyn och frivilliga avsättningar



Heurekasystemet

Dokumentation och hjälp:

• Gränssnitt, valbart språk svenska eller engelska

• Teknisk information på Wiki (engelska)

• Webbaserad hjälp (svenska och engelska) 



Heurekasystemet

Aktuellt:

• GIS baserat på DotSpatial och SQL

• Habitatmodell integreras

• Open Source Code?



www.slu.se/sha



Tack!

www.slu.se/sha



PlanVis

Stegen i en analys (forts.)

• Import av skogskarta och avdelningsregister

• Beräkning av initialt tillstånd

• Ramar för skogens skötsel: 

 Indelning i olika skogskategorier (domäner) utifrån 

t.ex. skötselklass, skogstillstånd eller belägenhet

 Koppling av kontrollkategori till varje domän

• Generering av en mängd skötselalternativ för varje 

bestånd (Treatment Programme Generator)

• Optimering

• Resultat: rapportgenerator (diagram, tabeller), kartor, 

exportfunktion. 


