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LPJ-GUESS – en dynamisk vegetationsmodell*
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Vegetationen representeras av åldersklasser 
av olika arter eller växttyper (PFTer)

Dessa särskiljs av egenskaper relaterade till:
- Växtform (träd, buskar, gräs)
- Allokering och allometri
- Fenologi
- Skuggtolerans
- Etablering
- Klimatiska begränsningar
- Respons på klimatet



Indata

- Klimat: strålning, temperatur och nederbörd. 
För vissa implementeringar även: min/max 
temperatur, luftfuktighet och vind

- Kvävedeposition

- Koldioxidhalt

- Markegenskaper: kornstorleksfördelning, 
jorddjup

- Inställningar av störningar, skötsel och 
markanvändning

N
[CO2]



Simuleringarna görs på 
delbeståndsnivå (0.1 ha)

• Åldersklasserna konkurrerar om ljus, 
vatten och kväve med daglig 
upplösning

• Nettoprimärproduktionen fördelas till 
tillväxt årligen

• Etablering och mortalitet beräknas 
årligen

• Störningar och skogsskötsel sker vid 
slumpmässiga eller förbestämda år

• Byte av markanvändningstyp sker 
förbestämda år
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Hierarkisk organisation av delbestånden 
inom en simulerad klimatcell
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Initiering av ett specifikt delbestånd

Alla kolförråd behöver vara i balans med varandra
- Man kan inte direkt initiera ett viss tillstånd
- Hela historiken som leder fram till tillståndet simuleras

Spin-up period ca 500 år med naturskog Första generationen Nuvarande generation

Exempel:
Granbestånd i Skåne med 65 års omloppstid, 35 år gammalt 2023



Exempel, simulerade och uppmätta kolflöden
för två ICOS-stationer*

*Bergkvist et al. 2023
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Exempel, simulerat kolförråd och kolbalans 
för skogsmark i Europa

*Lindeskog et al. 2021

Totalt kolförråd (kg C m-2) Nettokolbalans (kg C m-2 år-1)
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