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Sammanfattning 
En stor del av det virke som avverkas i Sverige, avverkas vid 
gallring. Av totalt 859 000 ha skog som avverkades säsongen 
2012/2013, utgjorde 394000 ha gallring. All gallring utförs idag 
till stor del maskinellt och utvecklingen på maskinsidan har gått 
mot lättare maskiner, med lägre bränsleförbrukning och med stor 
kapacitet vid gallringar. Det har vid avverkning av virke vid 
gallring börjat handla om två maskintyper, stickvägs- och 
beståndsgående skördare för att utföra gallring. 
Studiens syfte var att se om det fanns någon skillnad i antalet 
kvarvarande stammar efter gallring mellan de olika 
maskintyperna. I undersökningen ingick det tre bestånd gallrade 
av stickvägsgående skördare och tre bestånd gallrade av 
beståndsgående skördare. 
För att komma fram till om det fanns någon skillnad mellan 
maskintyperna användes cirkelprovytor med radien 5,64 m för att 
räkna stammar och på så sätt få en uppskattning om hur många 
stammar det fanns per ha. 
Resultatet visade 280 stammar fler per ha för den beståndsgående 
skördaren jämfört med den stickvägsgående. Resultatet visade 
också på en skillnad i grundyta, skillnaden var inte lika tydlig vid 
jämförelse i medeltal, dock hade den beståndsgående lite högre 
grundyta än den stickvägsgående. Beståndsgående skördare hade 
även relativt flerstammar kvar längre in i beståndet. 
Beståndsgående skördare skapar förutsättningar för stabilare 
bestånd då inte breda stickvägar tas upp. 
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Abstrakt 
Vid avverkning av virke vid gallring börjat handla om två 
maskintyper stickvägs- och beståndsgående skördare för att utföra 

gallring. Studiens syfte var att se om det fanns någon skillnad i 
antalet kvarvarande stammar efter gallring mellan de olika 
maskintyperna. För att komma fram till om det fanns någon 
skillnad mellan maskintyperna användes cirkelprovytor 5,64 m 

för att räkna stammar. Resultatet visade på skillnader i antal 
stammar per ha och också på en skillnad i grundyta. 
Beståndsgående skördare skapar förutsättningar för stabilare 
bestånd då inte breda stickvägar tas upp. 
 
Nyckelord: stickväg-, beståndsgående skördare, skillnad, antal, 
kvarvarande träd, gallring   
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Summary 
A large part of the wood harvested in Sweden, is harvested in 
thinnings. Of a total of 859,000 hectares of forests that were felled 
2012/2013, 394,000 ha were thinnings. All thinning performed 
today is largely mechanized and development has moved towards 
lighter machines, with lower fuel consumption and high capacity 
in thinnings. Two types of machines have develeoped, strip road 
and stand-thinning machines. 
The study's purpose was to investigate if there was any difference 
in the number of stems per ha after thinning with the two machine 
types. The study included three stands thinned by strip road 
machines and three stands thinned by stand-thinning machines. In 
order to find out whether there was any difference between the 
types of machines circular plots with a radii of 5,64 m where 
used, to count the number of stems and thus get an estimate of 
how many stems there were per ha. 
The results showed differences in the number of stems per ha. 
There was an average of 280 stems more per ha in stand thinning 
machines as compared to strip road machines and more stems 
further away from the striproad. The results also showed a 
difference in basal area, the difference was not as evident when 
comparing the average, however the stand-thinning machine had a 
bit higher basal area than the strip road thinning machine. 
Stand-thinning machines creates conditions for stable stands since 
wide strip roads doesn`t occur. 
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Abstract 
In thinnings two types of machines, strip road and stand-thinning 
machines are used. The study's purpose was to see if there was 
any difference in the number of stems per ha after thinning with 
the various machine types. To find out whether there was any 
difference between the types of machines circular plots were used, 
5,64 m, to count the stem number and basal area. The results 
showed differences in the number of stems per ha and also 
showed a difference in basal area. Stand-thinning machines 
creates conditions for stable stands since wide strip roads doesn`t 
occur. 
 
 
Keyword: strip road, stand-thinning machines , difference,  
number, remaining tree, thinning.		
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Förord 
Denna studie har genomförts som ett examensarbete omfattande 
15 hp-poäng för en kandidatexamen, vilket motsvarar 10 veckors 
heltidsstudier. Arbetet har utförts på Linnéuniversitetet i Växjö 
inom Skogs och träprogrammet 2013-2016 på distans. Arbetet 
utfördes under våren 2016. 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Rikard Jakobsson 
och till Södras Mikael Karlsson som hjälpte till att ordna några 
bestånd från skogsägare. 
Första tanken var att studera Malwa som är en ren beståndsgående 
maskin tillsammans med en skotare. Det blev inte så då det drog 
ut på tiden. För att inte gå miste om min tanke på att jämföra 
beståndsgående med stickvägsgående togs beslut om att 
genomföra mätningar med en annan beståndsgående skördare. 
Valet föll på beståndsgående Rottne H8 och den jämfördes med 
stickvägsgående skördare Rottne H11 och Gremo 1050H. 
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1. Introduktion 
1.2 Bakgrund 
 
En stor del av avverkningen i Sverige görs i gallringar, 394 000 ha 
av totalt 859 000 ha gallrades under 2012/2013 (Skogsstyrelsen 
2014). Med gallring menas en beståndsvårdande åtgärd och 
utglesning av skog under tillvaratagande av virke. Det är en åtgärd 
för att fördela tillväxtresurserna i marken på färre antal stammar 
som är kvar till slutavverkning. Diameter och volymtillväxten 
ökar hos kvarvarande stammar. Med gallring formar skogsägaren 
och skogsvårdaren skogen i önskad riktning med naturvård och 
produktion av gagnvirke (Skogsstyrelsen 2009). 
 
För resultatet av en gallring är det avgörande att det finns stammar 
att välja mellan. Högt stamantal ger stora valmöjligheter. Få 
stammar ger liten valmöjlighet att påverka det kvarvarande 
beståndet och kan även orsaka tillväxtförluster (Wallentin 2006). 
 
Gallring, liksom all avverkning, utförs nästan enbart maskinellt 
med skördare och skotare. Skördaren avverkar och skotaren kör ut 
virket till bilväg. Skördarna kan indelas efter vikt i fordon mellan 
ca 5 och 25 ton (figur 1). Avgörande för prestationen (avverkad 
skogsvolym per tidsenhet) är biologiska, tekniska och mänskliga 
faktorer. Till de biologiska hör beståndets utseende som 
trädstorlek och – täthet, lutning, blockighet och bärighet, varav 
trädstorleken är den totalt sett viktigaste faktorn (Ovaskainen et al 
2004). Av tekniska faktorer är kombinationen av maskinens och 
kranens smidighet, synfältet vid arbetet och aggregatets styrka att 
upparbeta virket avgörande för hur kvaliteten blir i det 
kvarvarande beståndet (Brunberg 2010). Till mänskliga faktorer 
hör förarens skicklighet och koncentration. 
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Figur 1. Skördarnas vikt i ton. Små maskiner till vänster och stora maskiner 
till höger. Små och medelstora maskiner är tänkta att användas i gallringar, 
medelstora kan också användas till slutaverkningar om stammarna inte är för 
grova. De stora skördarna är tänkta för slutavverkning. 
  
Gallringsmaskiner kan indelas i stickvägsgående och 
beståndsgående. Skillnaden är att stickvägsgående går på 
stickvägar som ligger på 18-22 meters avstånd mellan varandra 
och på detta sätt kan maskinen gallra mellan stickvägarna medan 
beståndsgående skördare har mellan 25-35 meter mellan 
stickvägarna (Dahlin 2008, Brunberg 2000). Avståndet beror på 
hur många slingerstråk det ligger emellan stickvägarna. 
Slingerstråk är den väg som den beståndsgående skördaren tar i 
zonen mellan stickvägarna och vanligtvis inte skotaren använder 
(Figur 2). Ett slingerstråk är vanligt, det förekommer även två 
slingerstråk. Då upparbetas virket mellan stickvägarna mot den 
närmaste stickvägen. Avståndet mellan stickvägarna varierar 
också beroende på skördarens kranlängd. Stickvägen används av 
både skördare och skotare, slingerstråken används endast av 
skördaren som går mellan stickvägarna (Dahlin 2008). 
 

 
Figur 2 Principskiss över hur gallring med slingerstråk går till. Vita fält nås 
från stickväg och grått fält utgör slingerstråk (Skogsforum 2015) 
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Som exempelmaskin för var gränsen mellan vad som är en 
beståndsgående och stickvägsgående skördare kan Rottne H8 8,5 
ton användas (beståndsgående). De som är mindre räknas till 
kategorin små beståndsgående och de större exempelvis Gremo 
1050H 14,7 ton och Rottne H11 18,9 ton är stickvägsgående 
(Bergkvist 2010). Vissa av de mindre maskintyperna kan i 
kombinationer även utnyttja slingerstråken för skotaren, men det 
är idag inte vanligt förekommande. 
 
Den skogstekniska utvecklingen har gett effektivare 
skördaraggregat, ökad lastbarhet, effektivare motorer med lägre 
bränsleförbrukning (Berg och Lindholm 2005) men vissa problem 
har kvarstått; Markkompakteringen och de synliga skadorna har 
varit stora i bestånd gallrade med medelstora maskiner och detta 
påverkar möjligheten till ökad tillväxt och kvalitet i det 
kvarvarande beståndet fram till slutavverkning (Edlund 2015, 
Brunberg 2000). Detta har lett till utvecklingen av de mindre 
beståndsgående skördarna.  
 
Att antalet kvarvarande träd till slutavverkning skulle bli högre 
med små maskiner jämfört med medelstora är ett ytterligare 
argument för att använda de mindre maskinerna och med det få en 
högre volym i medelstammen till slutavverkning (Wallin 2015). 
Vid en jämförelse mellan Vimeks beståndsgående- och 
stickvägsgående maskiner fann Edlund (2015) att antal stammar 
per ha och grundyta var högre för den beståndsgåendemaskinen 
än för den stickvägsgående. 
 
Även produktiviteten skiljer till beståndsgående maskinens fördel 
enl. Dahlin (2008) och Brunberg (2010). De fann att vid en 
medelstam om 0,015 m3 fub och lägre, var beståndsgående 
skördare billigare liksom även Bergkvist (2010) gjorde. En 
stickvägsgående skördare arbetar från stickvägen med en längre 
kran för att gallra hela beståndet mellan stickvägarna från 2 håll. 
Stickvägsavståndet behöver vara 20 m för att inte ett för stort 
uttag av stammar görs och med det en försämrad eller minskad 
volymproduktion i beståndet till slutavverkning (Jonsson 2014). 
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1.3 Kombinationer av olika skördare/skotare 
Kombinationen av nämnda maskintyper har betydelse för hur 
stickvägarna kan användas i framtiden, då stickvägsbredden och 
avståndet mellan stickvägarna påverkas av maskinval. Vid upptag 
av stickvägar i bestånden antas att körning med skördare och 
skotare ger tillväxtförluster av tre olika orsaker, kalyteeffekten; 
vid avverkning av träd i stickvägar skapas stora kala ytor för att 
maskinen ska kunna komma fram i beståndet för att gallra. 
Tvingande uttag; är kantträd och de träd i stickväg som 
maskinföraren är tvingad att avverka för att komma fram i 
beståndet för att utföra gallring. Den tredje orsaken är 
markkompaktering; markpåverkan av maskiners tyngd och 
vibrationer som trycker ihop markens porer där vattnet 
transporteras. Vattnet hindras från att tränga ned i marken för att 
där frigöra och föra med sig näringsämnen till trädens rötter 
(Alenius 2012).  
 
Thor (1996) fann vid jämförelse av tvingande uttag vid 
stråkkörning i gallring mellan medelstor och liten skördare, att 
mindre beståndsgående skördare medförde lägre tvingande uttag. 
Två skördare Valmet 901 (medelstor) och FMG 570 (liten) 
användes vid dessa observationer, FMG 570 hade endast 3 
procents tvingande uttag i nyttiga bistammar och 97 procent av 
övriga stammar. Valmet 901 hade 4 procent uttag av 
huvudstammar och 16 procent utgjorde nyttiga bistammar och 81 
procent övriga stammar (Thor 1996). Vid en liknande studie med 
Timberjack 570 (liten) och 870 (medelstor) utgjorde det tvingande 
uttaget för Timberjack 570, 1 procent av huvudstammar, 13 
procent bistammar och 86 procent övriga stammar. För 
Timberjack 870 utgjordes 3 procent av huvudstammar, 30 procent 
bistammar och 67 procent övriga stammar (Thor 1996). En liten 
skördare har lättare att ta sig fram mellan stammarna än en 
medelstor skördare i en förstagallring.  
 
Vid användandet av en fyra meter bred stickväg och ett avstånd 
med 25 meter mellan dessa kommer det tvingande uttaget att vara 
cirka 50 procent av uttaget i gallringen. Minskas 
stickvägsavståndet till 15 meter ökar det tvingande uttaget till 
cirka 80 procent och med det möjligheten att ta bort träd med 
sämre tillväxt (Walentin 2006). Att planera stickvägar för 
framtida användning i en förstagallring är klokt med tanke på 
maskinval, är till exempel tanken att gallra en eller två gånger? 
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Vid två gallringar kan träden i sista gallringen bli för grova för de 
små maskinerna och därmed kan de mindre stickvägarna inte 
användas, de måste breddas för att en större maskin ska kunna 
köra. Det bör planeras för användandet av samma stickvägar i 
nästkommande gallringar. Att använda en liten skördare som kör 
slingerstråk och matar ut virket till en stickväg där en lite större 
konventionell gallringsskotare 12 ton – 16 ton plockar virket är 
vanligt. 
Används skördare och skotare av märkena Malwa och Vimek så 
har de skotare som kan följa skördaren i beståndet mellan 
stickvägarna (Jonsson 2014, Wallin 2015). Enligt Wallin (2015) 
finns det två skolor för hur skördare och skotare används i 
bestånden. En är att skotaren följer skördaren i slingerstråken och 
plockar virket efter skördaren, den andra är att skotaren går i en 
stickväg och skördaren matar ut virket till stickvägen där skotaren 
plockar virket. 
 
Vid en jämförelse mellan olika drivningsmetoder i gallring har 
Bäcke (1998) påvisat att medelstora gallringsskördare utan 
mellanzonsfällning ger ett högre antal skadade träd efter gallring, 
att gallringsstyrkan är för hög och volymen efter gallring är för 
låg. Det finns också resultat som visar på en liten tendens till 
förbättring av dessa resultat från 1992, med minskade skador och 
högre volymer i bestånden (Bäcke 1998). Vid gallring med 
beståndsgående skördare ger det en jämnare fördelning av 
stammar i beståndet och gallringsstyrkan är lägre för 
beståndsgående skördare. Det finns fler stammar kvar efter 
gallring med beståndsgående skördare. Med fler stammar kvar 
efter en förstagallring och jämnare bestånd minskar risken för snö 
och stormskador i bestånden (Jonsson 2014). 
 
Vid en jämförelse av skördarkostnader är det oftast beroende på 
hur beståndet är, om det är grova kvistar eller klena, gran eller 
tall.  Dessa faktorer är avgörande för vilken skördare som ger det 
ekonomiskt bästa resultatet. Vid en medelstam på 0,015 m³fub är 
beståndsgående skördare billigare än stickvägsgående (Brunberg 
2010). Vid undersökningen användes skördare från Timberjack 
och John Deere. Vid en annan undersökning i rena tallbestånd 
visade det sig att den beståndsgående metoden var billigast och 
effektivast när de använde både stickvägsgående och 
beståndsgående skördare med ett stickvägsavstånd på 26 och 30m 
med slingerstråk. Maskinerna som användes var Rottne H8 och 
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JD 1070 och JD 1270. Den mindre skördaren hade också här bäst 
resultat i klen skog < 0,02 m³fub (Bergkvist 2010). 
 
1.4 Syfte/frågeställning 
Syftet är att undersöka om det finns någon skillnad hos de 
kvarvarande trädens grundyta, stamantal och fördelningen mellan 
stickvägarna i beståndet efter gallring, med en beståndsgående 
respektive stickvägsgående skördare? 
 	



 

7 
Ulrik Karlsson 

2. Material och metod 
En fältstudie genomfördes för att undersöka antalet kvarvarande 
stammars fördelning och grundyta efter gallring. 
Vid studier av skogsarbete både manuellt och maskinellt har 
traditionellt använts tidsstudier. Man har klockat olika moment 
och kunnat beräkna prestationsgraden för olika redskap och 
maskiner. 
 
För att undersöka om antalet kvarvarande stammar varierar vid 
användandet av beståndsgående skördare och stickvägsgående 
skördare finns det idag möjlighet att göra beräkningar teoretiskt 
med fasta avstånd mellan stammar (spatial modell) för att få en 
modell utan slumpmässiga variationer. I denna teoretiska modell 
skapas sedan slingerstråk och basvägar till en beståndsgående 
skördare och likvärdigt för stickvägsgående skördare. De 
simulerade resultaten kan sedan jämföras med studier som 
genomförs i fält. Fältstudier av gallring kan genomföras på olika 
sätt och resultaten från dem kompletterar varandra. Fältstudier kan 
pågå under lång tid i speciella försöksparker i forskningssyfte. 
Inom forskningsparkerna finns det provytor utlagda i bestånden 
där insamling av beståndsdata görs med jämna mellanrum för att 
följa skogens utveckling över tid och gallringsmetoder. Ofta är 
skogens utveckling i fokus men även maskintyper kan utvärderas. 
Fältstudier sker också hos större bolag med egna större 
sammanhängande skogar (Sveaskog, SCA, Holmen m.fl.). Där 
finns möjlighet att lägga ut försök för till exempel beståndsgående 
och stickvägsgående skördare i samma bestånd för att få 
likvärdiga grundförutsättningar. 
Fältstudier kan även utföras hos enskilda skogsägare, där tenderar 
bestånden att vara mindre och mer heterogena. 
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Denna studie genomfördes i Västra Götaland inom Borås stad och 
Marks kommun hos privata markägare kända genom författaren 
eller förmedlade av Södra i grandominerade bestånd i 40-
årsåldern med SI G24 – G36 och en årlig tillväxt om 7 – 13 
m³sk/ha/år under våren 2016 (tabell 1). 
 
Tabell 1. De undersökta beståndens ålder (år), areal(ha), SI (m), skördare, 
utförare samt kommentar till bestånd. 

Bestånd Ålder 
(År) 

Areal 
(ha) 

SI Skördare Utförare av 
gallring 

Kommentar  

 
Bestånd 
1 

42 1,2ha G24 Rottne 
H8 

Södra Stormskadat 
Svagt gallrat 
tidigare, 
veduttag 

Bestånd 
2 

40 1,8 G26 Rottne 
H8 

Södra Förröjt 

Bestånd 
3 

42 2,0 G24 Rottne 
H8 

Södra Förröjt 

Bestånd 
4 

40 5,4 G32 Rottne 
H11 

Södra  

Bestånd 
5 

35 2,1 G36 Rottne 
H11 

Södra  

Bestånd 
6 

48 2,2 G24 Gremo 
1050H 

Svenljunga 
naturbruks-
gymnasium 

Svagt gallrat 
tidigare, 
vedhuggning 
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I beståndens stickvägar lades provytor ut med 5,64 m radie med 
ca 50 m mellanrum och märktes ut med tryckta strö som hämtats 
från bygghandel. Provytorna lades i linje vinkelrätt mot 
stickvägskant med fyra åt gången som halva ytor i höger och 
vänster stickvägskant, samt hela ytor 10 m in i beståndet från 
stickvägen sett (figur 3). Grundytan bestämdes på varje provyta 
med ett relaskop med 50 cm kedja och 10 mm spalt. För att inte 
cirkelprovytorna skulle komma för långt in i mellanzonen och 
riskera överlapp med nästa stickvägsprovytor lades centrum för 
första ytan i stickvägskanten. Det fanns bara stammar på halva 
5,64 m-ytan i stickvägskant då stickvägen upptog den andra 
halvan. Kollegieblock och penna användes för att notera antal 
stammar i provytan, grundytan och GPS position.  
 
 

 
Figur 3 Schematisk principskiss över provytornas utläggning 
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2.1 Positionsbestämning 
För att bestämma positionen på provytorna användes en Garmin 
Astro 320 och Eniros kart app i en Samsung telefon. Eniros app 
använde WGS84 decimal och Garmin använde WGS84 DDM. 
Det är därför det skiljer i redovisningen emellan beståndens 
positionsredovisning (Tabell 2).  
 
Tabell 2 GPS position provytor WGS84 dec,WGS84 DDM 
Provyta Norrvärde Östvärde 
1 57,583103 12,882167 
2 57,583389 12,882403 
3 57,583729 12,882553 
4 57,583706 12,882379 
5 57,583664 12,884259 
6 57,583683 12,884721 
7 57,583534 12,884173 
8 57,583252 12,883315 
9 57,582890 12,882424 
11 57°34.784 12°53.597 
12 57°34.755 12°53.704 
13 57°34.792 12°53.676 
14 57°34.788 12°53.647 
15 57°34.551 12°52.784 
16 57°34.497 12°52.743 
17 57°34.523 12°52.976 
18 57°34.717 12°53.350 
19 57°34.681 12°53.334 
20 57°26.804 12°27.366 
21 57°26.820 12°27.341 
22 57°26.815 12°27.375 
23 57°26.801 12°27.403 
24 57°26.718 12°25.365 
25 57°26.732 12°25.313 
26 57°26.738 12°25.281 
27 57°26.716 12°25.158 
28 57°34.590 12°52.707 
29 57°34.579 12°52.586 
30 57°34.608 12°52.561 
31 57°34.521 12°52.658 
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2.2 Maskinval, utförare och traktdirektiv 
Gallringarna genomfördes med en Gremo 1050H (14,7 ton), 
Rottne H11 (18,9), och med Rottne H8 (8,5 ton) med bredder 2-
2,9 m, höjder 3,2–4,1 m och kranlängder 8,5-10 m (tabell 3). 
Gallringen genomfördes i ett bestånd av en skogsbruksskola, i 
övriga av entreprenörer anknutna till Södra. Skogsbruksskolan 
hade inte någon större tidspress på sig vid avverkningen. De 
kunde köra lugnt och stilla och ta hänsyn till vilka träd som de 
skulle ha kvar, å andra sidan har de inte så stor kunskap om vilka 
träd som är bäst lämpade för framtiden. De hade också lite svårt 
att lämna tillräckligt många stammar kvar. Traktdirektivet för 
gallringen var att gallra hårt då det skulle stå till slutavverkning. 
Bestånden som Södra gallrade, gallrades efter gallringsmall och 
Södras skötselhandbok. Samtliga bestånd utskotades med samma 
typ av skotare. För beräkning av medeltal för grundyta och 
stamantal per ha efter gallring och annan databearbetning och 
visualisering användes Microsoft Excel. 
 
Tabell 3. Maskindata för Gremo 1050H och Rottne H8 vikt(kg), bredd 
(millimeter), höjd (millimeter), kranlängd (meter), längd (millimeter). 

Maskintyp Vikt 
kg 

Bredd mm,  Höjd 
mm 

Kranlängd m Längd 
mm 

Gremo 
1050H 

14700 2600/2760 
Vid hjul stl 
600/700  

3455 10m alt 11,1m 7599 

Rottne H8 8500 2050/2201 
Vid hjul stl 
500/600 

3284 7m + utskjut 
1,4m 

4795 

Rottne  
H11 

18900 2890 
Vid hjul stl  
700  

4067 10,3-12,0m 
2m alt 3,2m 
utskjut 

8135 
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3. Resultat 
 
3.1 Medelvärde för grundyta och stammar/ha efter gallring 
blev något högre för den beståndsgående skördaren Rottne H8 
jämfört med de stickvägsgående skördarna Gremo och Rottne 
H11. Det var en skillnad på 280 st/ha i medel/ha mellan 
stickvägsgående och beståndsgående i de bestånd som ingått i 
undersökningen (figur 4) (figur 5). 
 

 
Figur 4. Medelvärde av stammar/ha mellan beståndsgående och 
stickvägsgående skördare efter gallring. Skillnaden i stammar/ha är 280st 
 

Figur 5. Medelvärde av stamantal/ha/skördare och fördelning mellan höger och 
vänster sida om stickväg, stickvägskant och 10m från stickvägskant.  
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Skillnaden i medelvärde inne i bestånden och stickvägskanterna 
varierade med skördare. Det var högre antal stammar 
kvarlämnade inne i beståndet (stickvägskant +10m) med 
beståndsgående skördare (1165 st/ha) jämfört med 
stickvägsgående (790 st/ha). Det tenderade också att vara högre 
antal stammar kvar i stickvägskant med beståndsgående skördare 
jämfört med stickvägsgående (730 st/ha) kvar jämfört med 
stickvägsgåendeskördare (597 st/ha) (figur 6). 
 

 
Figur 6. Medelvärde av stamantal/ha/bestånd och fördelning mellan höger och 
vänster sida om stickväg, stickvägskant och 10m från stickvägskant. 
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Grundytan tenderade också att vara högre efter gallring i 
bestånden med beståndsgående skördare 23,3 m²/ha jämfört med 
21,8 m²/ha för stickvägsgående (figur 7) (figur 8). 
 

Figur 7. Medelvärde grundyta mellan beståndsgående och stickvägsgående 
skördarer. 

 

 
Figur 8. Kvarvarande grundytas medelvärde/bestånd efter gallring och 
fördelning mellan höger och vänster sida om stickväg, stickvägskant och 10m 
från stickvägskant. 
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Figur 9.Kvarvarande grundytas medelvärde/skördare efter gallring och 
fördelning mellan höger och vänster sida om stickväg, stickvägskant och 10m 
från stickvägskant. 

 
Det bestånd som hade jämnast fördelning av både stammar (figur 
6) och grundyta (figur 9) över hela beståndet efter gallring, var 
bestånd 6 som gjordes med en stickvägsgående skördare (Gremo). 
Det hade däremot lägst antal stammar/ha.  
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4. Diskussion 
4.1 Antalet stammar 
Resultatet visar på att det är fler stammar kvar efter en 
beståndsgående skördare än en stickvägsgående skördare i en 
förstagallring, det har även Edlund (2015) påvisat. Den här 
undersökningen har en större skillnad (280 st/ha) mellan 
stickvägsgående och beståndsgående mot vad Edlund visade (165 
st/ha). Det beror sannolikt på hur bestånden sett ut från början och 
att blandbestånd med hög granandel användes i undersökningen. 
Antalet stammar är avgörande för hur beståndet utvecklas fram till 
nästa gallring eller slutavverkning. Finns det fler stammar innan 
gallring ökar valmöjligheten att ta bort skadade stammar vid nästa 
åtgärd eller att det är högre volym till slut avverkning. Vid för 
stort uttag av stammar och volym kan skogsägaren sänka 
tillväxten i beståndet och med det den totala produktionen av 
virke under beståndets omloppstid. Antalet stammar som är kvar 
efter gallring med beståndsgående skördare är fler enligt både 
Jonsson (2014), Edlund (2010) och Thor (1996). Att detta 
påverkar den stående volymen i beståndet är också visat i 
mätningar som Bäcke (1998) genomfört. Täta och jämt beskogade 
bestånd ger högre volym till slutavverkning. 
 
4.2 Medelgrundyta  
Den beståndsgående skördaren Rottne H8 hade något lägre 
grundyta än Rottne H11 stickvägsgående efter gallring (figur 9) 
Det beror på den stora skillnaden i bonitet mellan bestånden 1-3 
och 4-5 (tabell 1). Grundytan var troligtvis också högre innan 
gallring i bestånd 4-5. Räknas medlet ut på samtliga bestånd blir 
det liknande resultat som Edlund (2015) och Bäcke (1998) kom 
fram till i sina undersökningar, att den beståndsgående har lite 
högre grundyta efter gallring än stickvägsgående skördare. Bäcke 
kunde också visa på att gallringsskördare utan mellanzonsfällning 
(stickvägsgåendeskördare) överskred det rekommenderade uttaget 
i grundytan i högre grad än beståndsgående skördare. Det bestånd 
som hade jämnast, men lägst grundyta var det som hade gallrats 
med Gremo 1050H (Svenljunga naturbruksgymnasium). Det hade 
också lägst antal stammar, men det beror på hur beståndet såg ut 
från början med stor åldersvariation inom beståndet och att de fick 
ett traktdirektiv som sade att gallra hårt. Det blir ingen mer 
gallring innan slutavverkning och det kan ha påverkat antalet 
kvarvarande stammar och grundytan. 
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4.3 Effektivitet och ergonomi i skördare 
Att använda sig av medelstor stickvägsgående skördare i 
gallringar är mer effektivt än liten beståndsgående skördare ur 
kostnadssynpunkt beroende på bestånd och kvistigheten 
(Skogforsk 2010). I ett förstagallrings bestånd som är lättkvistat 
med låg medelstamsvolym, är det att föredra en mindre 
beståndsgående skördare då dessa är effektivast (Skogforsk 2010). 
Att det sedan blir fler stammar kvar till slutavverkning är bra för 
volymproduktionen (Edlund 2015, Bäcke 1998).  
Vid användandet av beståndsgående skördare i förstagallring 
behöver man tänka på hur stickvägarna planeras så att dessa även 
kan användas vid en andragallring. Planeras inte stickvägarna på 
ett bra sätt inför framtida gallringar kan det göra att nya stickvägar 
ökar uttaget i beståndet och med det minska volymen mer än 
nödvändigt och med det inkomsten vid en slutavverkning (Bäcke 
1998). Vid användandet av enbart beståndsgående skördare och 
skotare kan stickvägar planeras så att det blir upptill 35 m emellan 
och då kan det läggas en stickväg till emellan om det inte är 
aktuellt med en beståndsgående skördare vid en andragallring. Det 
kan också finnas möjlighet att slingra sig fram med en 
mellanstorskördare i en andragallring (Brunberg 2010). Det 
avgörande är hur beståndet är från början och om det finns plats 
mellan de kvarvarande stammarna för att slingra fram med en 
skördare. Små skördare har lite sämre stabilitet än mellanstora 
skördare. Det gör att det blir mer skakningar och vibrationer vid 
arbete med kranen (Brunberg 2010). 
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4.4 Metod diskussion 
Bestånden i studien var små 1,2 - 2,2 ha. Det är ett som på trakt- 
direktivet verkar vara större 5,4 ha, det har dock gallrats vid två 
olika tillfällen och det verkliga värdet var ca 2,5ha. Det var svårt 
att lägga ut tillräckligt många hela provytor som inte var 
påverkade av faktorer som berg, stora stenar, vattendrag och 
blötare partier. Det hade varit önskvärt att kunna genomföra 
studien i ett eller flera större bestånd, där maskintyperna hade gått 
på var sin del av objektet, med en klar skiljelinje emellan. Det gör 
att det blir mindre påverkan av SI mellan de olika maskintyperna 
och att beståndet är mer likvärdigt. Å andra sidan är storleken på 
dessa objekt representativt för hur skogen ser i regionen. Och det 
gör att undersökningen är mer representativ och överförbar i 
vardagagen vilket är en styrka i detta fall. 
Den mindre cirkelprovytan 5,64m (100m²), är dock en felkälla. 
Det finns risk att ytorna tangerar varandra. Det innebär att man får 
tänka på hur ytorna läggs mellan stickvägarna så att de inte ska 
tangera varandra och det undviks med fyrkantiga/rektangulära 
provytor. Vid användande av cirkelprovytor bildas det områden 
som inte mäts mellan cirkelprovytorna och detta undviks med 
fyrkantiga/rektangulära ytor. Att det kan påverka resultatet är 
säkert. Med samma arealmässiga samplingsprocent har det 
troligtvis inte någon påverkan mer än marginellt på resultatet.   
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet anger om samma resultat erhålls vid upprepning av 
försöket och validitet om man har undersökt vad som avsågs att 
undersöka. Måtten anger tillförlitligheten i uppmätta värden. 
Tillförlitligheten i uppmätta värden är tillfredställande, men dessa 
kunde ha varit ännu bättre om andra provytor hade använts. De 
ytor som använts är cirkelprovytor med 5,64m radie (100m²), 
hade däremot rektangulära ytor använts och lagts ut längs med 
stickvägarna i par på båda sidor vägen, stickvägskant och 5m in 
och 20-30m långa, därefter nästa rektangel innanför och lika på 
motsatta sidan stickvägen, hade dessa värden haft en större 
tillförlitlighet då det hade gett hela provytor längs med 
stickvägen. GPS-positionering är inte så precis +/-3m för 
provytornas geografiska läge. Av det skälet användes strön för att 
märka ut punkten. Det innebär också att dessa inte får flyttas från 
sin plats. Görs detta är risken stor att det blir förskjutning av 
resultatet vid nästa mätning. 
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Validitet anger i vilken utsträckning man verkligen har mätt det 
som avsågs att mätas. Undersökningen som skulle göras var att 
avgöra om det finns någon skillnad i stamantal och grundyta efter 
gallring mellan beståndsgående och stickvägsgående skördare. 
Det har framkommit en skillnad mellan beståndsgående och 
stickvägsgående skördare och resultatet är med metoden lätt att 
jämföra med andra undersökningar.  
 
4.6 Bias  
Bias avser om det kan finnas systematiska fel. I den här 
undersökningen kan det ha varit valet av provytans form och 
storlek och att det finns ett litet fel i att antalet stammar skattats 
fel. Det kan finnas ett systematiskt fel i grundytan, men det torde 
inte påverka resultatet, eftersom det skulle slå lika över alla 
provytor. Varje grundyta mättes minst två ggr och gränsträd 
identifierades. 
 
4.7 Precision 
Precision är om mätmetoden kan göras bättre genom att ändra till 
någon annan form på undersöknings ytan, exempelvis 
rektangulära eller fyrkantiga. Att lägga dessa parvis emellan 
stickvägarna så att dessa inte överlappar varandra. Att välja 
jämnare och större bestånd att göra mätningar i så att inte 
terrängen och markförhållanden påverkar mätningarna i så stor 
grad som det bitvis gjorde. Att använda sig av cirkelprovytor i 
stickvägskanten gjorde att bara halva provytan täcktes av stammar 
vid mätningen. Det kan innebära att precisionen i resultatet kan ha 
försämrats. Det skilde i SI och detta har påverkat resultatet i 
grundytan så det på beståndsnivå kan ge en felaktig bild av 
resultatet. Jämförs däremot medelvärdena för beståndsgående och 
stickvägsgåendemaskiner blir det liknande som Edlund (2015) 
och Bäcke (1998) visat i sina undersökningar. 
 
Att använda ett kollegieblock och med penna rita upp en enkel 
mall för att kunna skriva in uppgifter för insamlat mätvärden 
fungerade bra (grundyta, stamantal, position, hö/vä sida 
stickvägen och hö/vä stickväg +10meter). 
 
Vädret var bra under perioden för insamlandet av uppgifterna. Det 
hade dock varit bättre om en vädertålig dator hade kunnat 
användas för insamlandet av flera uppgifter om bestånden.  
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Användandet av relaskop för grundytan är ett vedertaget sätt att 
mäta denna. Användandet av ett 5,64 m snöre för att räkna 
stammar fungerade väl. Det hade varit önskvärt att använda större 
ytor, men det som var syftet med att använda 5,64 m snöre var att 
det inte skulle bli så stor överlappning av provytorna. Vid 
användandet av GPS är noggrannheten inte bättre än +/- 3 m. Att 
söka upp punkterna så länge som de tryckta strön får stå orörda är 
ganska enkelt. Men skulle dessa flyttas eller tas bort kan 
precisionen i punkten bli för dålig och detta skulle påverka om 
undersökningen fick göras om. 
 
 
4.8 Förslag till fortsatta studier 
För att vidare undersöka de beståndsgående skördarnas påverkan 
på marken vid olika markfuktighet skulle liknade undersökningar 
göras på större bestånd som kan delas av för att kunna jämföra 
maskintyperna när de går sida vid sida. 
I framtiden skulle även kunna undersökas hur utfallet blev i dessa 
gallringar vid en slutavverkning. 
Även att följa bestånd som gallrats både en och två ggr med 
beståndsgående skördare och jämföra dessa med stickvägsgående 
skördare som gallrats på i samma syfte för att se om stamantalet 
består till den beståndsgående skördarens fördel. 
Undersökningar av skador och markkompaktering i bestånd 
gallrade med beståndsgåendeskördare skulle också belysa 
maskinsystemets fördelar och nackdelar. 
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4.9 Slutsatser 

- Beståndsgåendeskördare lämnar fler träd kvar i 
bestånden jämfört med stickvägsgående. 

- Beståndsgående har något högre grundyta efter 
gallring än stickvägsgående skördare. 

- Beståndsgående skapar förutsättningar för stabilare 
bestånd då inte breda stickvägar tas upp. 

- Det finns en skillnad i fördelningen av stamantalet i 
beståndet mellan stickvägarna, med högre stamantal 
desto längre in i beståndet, särskilt för beståndsgående 
skördare. 
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