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Sammanfattning 
 

I Sverige gallras årligen ca 350 000 hektar produktiv skogsmark, vilket gör gallringen till den 

arealmässigt största åtgärden i det svenska skogsbruket (Wallentin 2017). Eftersom gallringen är 

en så pass vanligt förekommande åtgärd och påverkar skogen avsevärt, så måste kvalitén på 

gallringen säkerställas. För att göra det så görs dels kontinuerliga kvalitetskontroller i form av 

gallringsuppföljningar av entreprenörer, skogsbolag och skogsägarföreningar. Dessa kontroller 

genomförs som stickprov eftersom klassisk gallringsuppföljning är så pass tidskrävande, vilket 

medför att alla gallringar inte följs upp. Programmet hprGallring som tagits fram av Skogforsk 

använder inrapporterad skördardata som bearbetas med matematiska algoritmer. Med hjälp av 

dessa skapas beräkningsytor i programmet och som sedan kan beräkna beståndsvariabler i den 

utförda gallringen samt få en prognos på det kvarvarande beståndet. Programmet hprGallring 

möjliggör att alla gallringar skulle kunna följas upp, eftersom den enda fältkontrollen som behövs 

är att kontrollera förekomsten av skador på skog och mark, samt bilda sig en uppfattning om 

trädslagsfördelningen.  

 

Det sker även en löpande egenkontroll av maskinförarna själva för att se hur de ligger till. 

Tidigare gjordes detta med relaskop eller klave. Numera är det även möjligt att ha hprGallring 

uppkopplat i realtid, för att se hur gallringen fortlöper. 

 

För att skördarförarna och skogsbolagen ska kunna lita på programmet hprGallring och minska 

andelen manuellt arbete så måste precisionen vara tillfredsställande. Syftet med studien har varit 

att jämföra hprGallring med manuell referensmätning. Fältmätningarna har genomförts med hjälp 

en dataklave och systematiskt utlagda provytor på sju nyligen utförda gallringar. 

 

Resultaten pekar på att hprGallring fungerar bra i vissa beståndstyper. Men det finns en trend av 

att programmet nästan alltid överskattar grundyta, volym och andel lövträd i det kvarvarande 

beståndet. Programmet är tillräckligt pålitligt i homogena barrbestånd för att Holmens 

produktionsledare ska kunna ha en löpande uppföljning av maskinlagen, men ajourhållning av 

skogsbruksplaner bör inte göras i bestånd med ett högt uttag av lövträd. Med framtida utveckling 

av programmet kanske det skulle bli ännu mer exakt och fungera väl i alla typer av skog, oavsett 

gallringsmetod.  



  
 

 

Summary 
 

In Sweden thinning is done on around 350 000 hectares of woodland, which makes thinning to the 

most common act in Swedish forestry (Wallentin 2017). Since thinning has a great impact on the 

forest, the quality needs to be ensured. It is done by continuous controls of the work and is made 

by entrepreneurs and logging companies. Those controls are done by random samples since they 

are very time consuming, which result in many uncontrolled stands. Skogforsk (the Forestry 

Research Institute of Sweden) has developed software named hprGallring, which uses harvester 

data and mathematical algorithms to calculate stand variables and forecasting the remaining stand 

after thinning. So with help of hprGallring the field controls could be minimized, the only thing 

that would need to be manually done is to investigate if there are any damages on the wood or 

ground. It would also be good to estimate the tree composition. 

 

The harvester drivers also make self-controls which currently are done with a relascope or caliper. 

Nowadays that is also possible to do with hprGallring. 

 

But if the harvester drivers and logging companies should be able to trust hprGallring and reduce 

the manual work, the precision needs to be satisfactory. This study has been performed to 

compare hprGallring with manual reference measurement. The field measurement was done with 

a digital caliper at seven recently thinned stands. 

 

The result indicates that hprGallring works very well in some kind of stands. But hprGallring 

seems to overestimate basal area, volume and share of leaf. It is good enough for Holmens staff to 

monitor the harvester in homogeneous stands. With future development the precision might be 

increased and hprGallring could be useful in all types of stands, regardless of how you perform 

the thinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Abstrakt 
 

För att kontrollera så gallringar utförs på ett korrekt sätt genomförs kontinuerliga 

kvalitetskontroller, dels som enkla egenuppföljningar av maskinförarna men även som mer 

omfattande gallringsuppföljningar av skogsbolag och skogsägarföreningar. Eftersom dessa 

kontroller är tidskrävande så görs i dagsläget enbart stickprovskontroller. Skogforsk har utvecklat 

ett program vid namn hprGallring, som utifrån skördardata beräknar beståndsvariabler och gör en 

prognos för det kvarvarande beståndet. Syftet med den här studien har varit att undersöka om 

precisionen i hprGallring är tillräckligt bra för att vara tillfredsställande och på så vis kunna 

minska ner det manuella arbetet. 

 

Resultaten pekar på att hprGallring nästan alltid överskattar grundytan och volym något. Allra 

tydligast blir det i gallringar som är riktade mot ett visst trädslag, dvs. när trädslagsfördelningen i 

gallringsuttaget skiljer sig avsevärt från trädslagsfördelningen i det ursprungliga beståndet. I dessa 

fall stämmer även den prognostiserade trädslagsfördelningen i det kvarvarande beståndet dåligt. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Gallring, gallringsuppföljning, skördardata, skördare, beståndsvariabler, grundyta, 

volym, trädslagsfördelning. 

 

  



  
 

 

Abstract 
 

Continuous controls are made to see if the thinning is done as specified. This is made by self-

controls by the harvester drivers or more comprehensive controls by the logging companies. 

Those controls are done by random samples since they are very time consuming. Skogforsk has 

developed software named hprGallring, which uses harvester data and mathematical algorithms to 

calculate stand variables and forecasting the remaining stand after thinning. The purpose with this 

study has been to investigate if hprGallrings forecast is good enough to reduce the manual work. 

 

The results show that hprGallring seems to overestimate the basal area and volume. This is most 

obvious in stands were the thinning are concentrated against a specific sort of wood. The forecast 

for tree composition in the remaining stand are in these cases very inaccurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Thinning, quality control, harvester data, harvester, stands, basal area, volume, tree 

composition. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 
Med en aktiv skogsskötsel blir gallring en viktig åtgärd för att förbättra skogens tillväxt 

och kvalitet. Gallring definieras som en ”beståndsvårdande utglesning av skog under 

tillvaratagande av virke”, vid utglesning utan att tillvara ta gagnvirket är det istället en 

röjning (Agestam 2015). De ekonomiska fördelarna med att gallra anses vara den 

vanligaste anledningen att skogsägare gallrar. Skogsägaren får pengar på kort sikt vilket 

skapar penningflöden i verksamheten utan att behöva vänta en hel omloppstid. Efter 

gallring så fokuseras virkesproduktionen till färre stammar vilket medför en bättre 

diametertillväxt och kvalité, eftersom konkurrensen om markens näring är mindre 

(Agestam 2015). Eftersom det ökade förbandet efter gallringsingreppet medför att 

förbandet mellan träden blir längre så minskar även självgallringen och 

ståndortsanpassningen blir bättre (Mäkinen och Isomäki 2004). Detta bidrar till ett högre 

timmerutbyte i en framtida föryngringsavverkning vilket skapar ekonomisk vinning på 

lång sikt. Vid gallring kan önskvärda trädslag och miljöer gynnas, natur- och kulturvård 

kan skapas och landskapet öppnas upp för en trevligare rekreation (Agestam 2015). 

Grundyta och medeldiameter är de beståndsvariabler som ökar mest efter ett 

gallringsingrepp (Hynynen 1995). Det medför att medelstammen på sikt ökar och 

eftersom skördares produktivitet påverkas mycket av hur stor medelstammen är så blir 

förutsättningarna för en andragallring betydligt bättre (Lundin 2013). 

 

Negativa effekter av gallring är bland annat att beståndet blir mer stormkänsligt under 

ett par år innan beståndet sluter sig. Även risken för toppbrott vid kraftiga snöfall blir 

större, granbestånd kan drabbas av rotröta och insiktsangreppen kan öka. Eftersom det 

mestadels används avverkningsmaskiner i dagens skogsbruk så finns även en risk för 

körskador på mark och kvarstående skog (Agestam 2015). En alltför hög gallringsstyrka 

kan leda till att för få stammar utnyttjar markens virkesproducerande förmåga och den 

löpande volymtillväxten blir lägre än vad den var före gallringen (Liziniewicz 2014). 

Vid en andragallring där beståndets ålder och höjd är högre så är det ännu viktigare att 

gallringstyrkan inte är för hård, eftersom risken för stormfällning ökar kraftigt (Persson 

1975). Det stickvägsnära träden är mest utsatta eftersom de även riskerar att få skador på 

stammen och rötter när avverkningsmaskinerna tar sig fram i beståndet (Sirén 1991). 

 

I Sverige gallras årligen ungefär 350 000 hektar, vilket motsvarar nästan två gånger så 

stort område som varje år föryngringsavverkas (Wallentin 2017). Detta medför att varje 

bestånd gallras i genomsnitt två gånger per omloppstid. Enligt Wallentin (2017) gallras 

bördiga granmarker i södra Sverige ofta fler än två gånger, medan vissa magrare 

tallmarker i norra Sverige bara gallras en gång. En förstagallring görs normalt när träden 

är 12-14 meter höga och en gammal tumregel är att när 2/3 av totalhöjden består av 

grönkrona i ett granbestånd är det dags och gallra och på samma sätt när 1/2 av 

totalhöjden består av grönkrona i tallbestånd. 

 

Det finns olika typer av gallring, de som presenteras nedan är de vanligaste och alla 

dessa är selektiva (Agestam 2015): 

- Låggallring – plockar ut de klenare stammarna 

- Höggallring – plockar ut de grövre stammarna 

- Likformig gallring – plockar ut ungefär lika stor andel klena som grova stammar 

- Kvalitetsgallring – inriktar sig på att plocka ut skadade, eftersatta eller 

avvikande stammar. 
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På 1990-talet sjönk röjningsintensiteten kraftigt pga. lågkonjunktur, ett ekonomiskt 

pressat skogsbruk och den nya skogsvårdslagen från år 1993 där röjningsplikten 

slopades. Det var svåra tider för många skogsbolag och kostnaderna behövde minskas. 

Tyvärr var det många bestånd som inte blev röjda under denna tidsperiod, detta har 

medfört att flertalet bestånd är ovanligt stamtäta när det nått tidpunkt för förstagallring 

(Petersen 2015). 

 
 

1.1.1 Gallringsstyrka 

Agestam (2015) anger att gallringsstyrka vanligtvis mäts som det procentuella 

förhållandet mellan grundytan före och efter gallring. Anledningen till att 

gallringsstyrka baseras på grundyta och inte stamantal är att grundyta har en starkare 

koppling till beståndets volym, grundyta är dessutom lättare att uppskatta. Generellt 

ligger gallringsstyrkan i dagens gallringar på mellan 20 och 40 %, normalt föreslås ett 

uttag på ca 30 %. Vid en förstagallring står vanligtvis upptagningen av stickvägar för ca 

12 % av gallringsuttaget (Agestam 2015). 

 

 

1.1.2 Vad säger lagen om gallring? 

Enligt Skogstyrelsen (2011) finns föreskrifter till 10§ skogsvårdslagen om att: 
- Gallring ska gynna trädslag och medge en tillfredsställande virkesproduktion 

med hänsyn till markens förutsättningar. 

- Antalet stammar efter gallring ska vara tillräckligt högt för att tillvarata markens 

virkesproducerande förmåga. 

- De kvarlämnade träden ska i huvudsak vara jämnt fördelade i beståndet. 

- Skador på kvarvarande träd ska undvikas i den mån det är möjligt. 

 

I figur 1 visas lägsta tillåtna virkesförråd vid given grundytevägd medelhöjd samt det 

rekommenderade virkesförrådet för att tillvarata markens virkesproducerande förmåga. 
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Figur 1. Figuren visar lägsta virkesförråd för att främja skogens utveckling samt det lägsta 

virkesförrådet innan skyldighet att anlägga ny skog infaller. T.ex. så måste ett bestånd med en 

medelhöjd på 10 meter ha ett virkesförråd på 50 m
3
sk/ha (Figur från: Skogsstyrelsen 2011). 
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1.1.3 Gallringsuppföljning 

Gallringsuppföljning genomförs kontinuerligt av maskinförarna, skogsbolagen och 

skogsägareföreningarna. Den löpande kontrollen av maskinförarna består vanligtvis av 

att de tar några relaskopytor per dag för att se att gallringsstyrka är enligt beställning. I 

branschen finns det en känsla av att dessa löpande kontroller görs för sällan. 

Automatiserad gallringsuppföljning gör det möjligt för skördarföraren att vara 

kontinuerligt uppdaterad om hur gallringen fortlöper, utan att ens behöva kliva ur hytten. 

 

Skogsbolagen och skogsägarföreningar gör ofta årliga kontroller för att se så att de olika 

maskingrupperna utför gallringarna på ett bra sätt. Dessa kontroller är mer noggranna än 

skördarförarnas löpande egenkontroller. Vid dessa kontroller utvärderas dessutom 

körskador, naturhänsyn, skador på kvarlämnade träd, stubbhöjd med mera. Tidigare har 

mätningar gjorts med relaskop eller dataklave, samt trådmätare och höjdmätare. Men nu 

har automatiserade gallringsuppföljningen med hjälp av datorprogram börjat användas. 

Eftersom den automatiserade gallringsuppföljningen enbart kan bidra med 

beståndsvariabler så måste beståndet besökas för att undersöka förekomsten av t.ex. 

körskador. Det är även lämpligt att utföra några provytor med uppskattning av 

beståndsvariabler för att få en uppfattning om värdena från den automatiserade 

gallringsuppföljning är rimliga för just det beståndet. 

 

Holmen (2010) skriver att uppföljningen har följande syften: 

- Kontrollera så grundytan är rätt 

- Kontrollera så andelen skador understiger 3 % 

- Kontrollera att andelen stickvägar inte är för hög 

- Kontrollera att traktdirektivet har följts 

- Återrapportering till register och skogsbruksplaner 

- Kontrollera att Holmens naturvårds- och skogsvårdsmål uppfylls 

 

Holmen anser att skördarförarens egenkontroll bör ske minst två gånger per dag med 

antingen relaskop eller klave för att kontrollera grundytan, samt kontrollera andelen 

skador. Vid förekomst av skador ska dessa noteras. Utöver detta så sker central 

uppföljning via stickprov bland alla utförda gallringar under ett kalenderår. Dessa görs 

utifrån fastlagda rutiner och utförs av avdelningen Stab Skogsvård, resultaten 

sammanställs och jämförs med de uppsatta årsmålen (Holmen 2010). 

 

Enligt Stendahl och Dahlin (2002) så är det enklare att uppskatta medeldiameter och 

höjd än grundyta och stamantal, eftersom de sistnämnda är arealberoende och minskar 

kraftigt efter gallring. 
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1.1.4 hprGallring 

Programmet hprGallring har tagits fram av Skogforsk och började användas år 2015. 

Enligt Möller m.fl. (2015) så syftar den automatiserad gallringsuppföljning till att 

använda skördarens produktionsfiler och utifrån data för de avverkade träden kunna 

prognostisera det kvarvarande beståndet. Skördarföraren får en kontinuerlig rapport om 

hur gallringen utförs och skördaren rapporterar automatiskt produktionsfiler till SDC 

med ett visst tidsintervall. Dessa filer skickas sedan vidare till skogsföretagens 

databaser/servrar. Filerna hämtas hem och en sortering av filerna görs i programmet. 

Mappar med virkesordernumret som namn skapas, där konverteras pri-filer till hpr-filer 

som sedan sorteras och med hjälp av algoritmer som Skogforsk har tagit fram så 

beräknas beståndsvariabler i hprGallring. Vid varje avverkad stam så tas en GPS-

position på skördaren, detta medför att arealberäkning och stickvägsandel kan beräknas i 

programmet (Möller, Bhuiyan och Hannrup 2015). 

 

Möller m.fl. (2016) nämner att det pågår försök med att använda vinkeln mellan 

skördarens färdriktning och kranens vinkelutslag för att identifiera när stickvägsträd 

avverkas. Detta ska medföra att arealberäkningen, stickvägsandelen och 

beståndsvariablerna blir mer exakta. Det finns uppgifter om att prognosen för 

trädslagsfördelning stämmer mindre bra när gallringen riktas mot ett visst trädslag. Men 

vid en vidareutveckling av hprGallring där programmet även tar hänsyn till vilka träd 

som är vägträd eller inte, så skulle programmet veta vilka träd skördaren ”måste” 

avverka för att ta sig fram och vilka träd skördaren avverkar ”frivilligt” i beståndet. 

Detta skulle även medföra att stickvägarna skulle bli stora provytor för hur beståndet ser 

ut före gallring och utifrån det så skulle prognosen för det kvarvarande beståndet kunna 

bli mer tillförlitlig (Möller, Bhuiyan och Hannrup 2016). 
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1.1.5 Holmen Skog AB 

Holmen är Sveriges fjärde största skogsägare och förvaltar 1 042 000 hektar produktiv 

skogsmark (Skogsstyrelsen 2013). Holmen Skog är uppdelat i tre regioner: Norr, Mitt, 

och Syd. I dessa regioner finns ett antal distrikt som är uppdelade beroende på om de 

förvaltar Holmens egna skogsmark eller om de köper avverkningsrätter och 

leveransvirke av privata skogsägare. I figur 2 syns dessa distrikt och Holmens egna 

skogsinnehav. 

 

Holmen Skogs huvudmetod när det gäller gallring är så kallad kvalitetsgallring, där 

stammarna med bäst kvalité sparas inför en senare gallring eller föryngringsavverkning. 

Deras ambition är att helt undvika skador på träd och mark. Syftet med deras gallring är 

att gynna de kvarvarande trädens dimensionsutveckling, satsa på de stammar som har 

god kvalité, undvika självgallring, påverka trädslagsfördelningen och bevara/skapa 

natur- och kulturmiljövärden (Normark 2010). 

 
Figur 2. Visar hur Holmen Skog är indelat i tre regioner och all grönmarkerad yta visar deras 

egna skogsmark (Figur från: Holmen). 
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1.1.6 Tidigare studier 

I ett tidigare examensarbete från Linnéuniversitetet jämfördes hprGallring med manuell 

gallringsuppföljning med hjälp av cirkelytor, vid jämförelse av grundyta så var 

skillnaden signifikant. En minskad andel gran påverkade dessutom precisionen i 

prognosen för det kvarvarande beståndet negativt. Inga signifikanta skillnader för volym 

eller stamantal fastlades. Däremot så upptäcktes att prognosen på trädslagsfördelningen 

inte var så exakt när gallringsuttaget riktades mot ett speciellt trädslag (Pettersson 2016). 

 

I ett annat tidigare examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet gjordes samma typ 

av jämförselse med hjälp av cirkelytor och där ansågs de systematiska avvikelserna vara 

överlag små. Resultatet visade att den kvarvarande volymen överskattades med 7,1 % 

och att trädslagsfördelningen generellt stämde bra mellan de olika uppföljningarna. 

Även i detta arbete visade det sig att hprGallring hade brister när gallringen riktades mot 

ett specifikt trädslag (Burström 2016). 

 

Skogforsk som har utvecklat programmet hprGallring har själva också gjort en 

rikstäckande utvärdering där resultatet visar att gallringsstyrkan från skördardata 

generellt stämde bra med den manuella referensmätningen, där standardavvikelsen 

mellan dessa var 2,8 %. Grundyta och volym efter gallring hade en standardavvikelse på 

12-13 %, medeldiameter 4 %, övre höjd 8 % och stamantal 16-20 %. Det konstaderades 

även att trädslagsfördelningen vid prognosen av det kvarvarande beståndet stämde bra 

på 85 % av provytorna. Där det inte stämde lika bra så skilde sig trädslagsfördelningen i 

uttaget från trädslagsfördelningen före gallring markant (Möller, Bhuiyan och Hannrup 

2015). 

 

 

1.1.7 Mätnoggrannhet 

Eftersom att hprGallring gör prognoser för det kvarvarande beståndet utifrån skördarens 

mätning vid bearbetning av de avverkade stammarna, så finns en risk att dåligt 

kalibrerade skördare systematiskt mäter fel. Jämförelser mellan skördarmätning och 

manuell referensmätning visar att grundyta och volym hade en standardavvikelse på ca 

12 procent, för brösthöjdsdiameter och för höjd var standardavvikelsen ca 5 procent och 

stamantalet hade en standardavvikelse på ca 21 procent (Möller, Bhuiyan och Hannrup 

2011).  

 

Hos Holmens produktionsledare finns en känsla av att hprGallring är pålitligt i 

homogena barrbestånd, men fungerar sämre i konfliktbestånd som är stamtätt 

och har ett högt lövinslag. Vid distrikten med egen skog används hprGallring 

frekvent för att se hur väl de olika maskingrupperna utför gallringarna och vid 

ajourhållning av skogsbruksplaner och beståndsregister vore det önskvärt om 

programmets prognoser vore tillräckligt sanningsenliga. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att jämföra hur noggrann de genererade beståndsvariablerna 

från programmet hprGallring är i två olika beståndstyper som delas in baserat på hur 

stort procentuellt uttag av barr- respektive lövträd det är. Målet är således att ta fram 

underlag för hur Holmen kan använda programmet hprGallring för gallringsuppföljning 

i olika typer av bestånd. 

 

Följande kommer att undersökas och utgöra grunden i arbetet: 

 Hur tillförlitligt är de genererade beståndsvariablerna i hprGallring i bestånd där 

uttaget av barrträd står för minst 70 % och barrträd dominerar efter gallringen? 

 Hur tillförlitligt är de genererade beståndsvariablerna i hprGallring i bestånd där 

uttaget av lövträd står för minst 60 % och barrträd dominerar efter gallringen? 

 Stämmer trädslagsfördelningen i procent och volymerna för varje trädslag 

tillräckligt bra för att ajourhålla skogsbruksplaner och beståndsregister? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Mätningarna i denna studie kommer att utföras på Holmens egna skogsmark vilket 

medför att varje gallringstrakt generellt är större än privatägda gallringstrakter. Sju 

gallringstrakter kommer att följas upp och dessa är utförda av totalt fyra olika maskinlag 

för att minimera risken för dåligt kalibrerade skördare. Studien kommer enbart beröra 

förstagallring där barrträd (gran och tall) är dominerade efter gallringen. Studien 

kommer även avgränsas geografiskt till Delsbo med omnejd. 

 

Med tanke på att hprGallring enbart behandlar beståndsvariabler, så kommer inte den 

manuella referensmätningen göras som vid en vanlig gallringsuppföljning där faktorer 

som t.ex. skador, stubbhöjd bedöms. Fokus ligger istället på att jämföra de genererade 

beståndsvariablerna före och efter gallring. 
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3. Material och metod 
 

3.1 Utrustning 
Följande utrustning har använts vid utförande av denna studie och den viktigaste 

utrustningen syns även i figur 3: 

 

- Haglöf Digitech Professional caliper, dataklave med GallUp 2.7 

- Nikon Forestry Pro 550, digital höjdmätare 

- Haglöf Walktax, trådmätare 

- Tillväxtborr  

- Sprayfärg, käppar och snitselband 

- Läsplatta med fältkartor, höjdutvecklingskurvor och kompass 

- Programvarorna hprGallring, Microsoft Excel och WinDP 

 

 

 
 

 

Figur 3. Bilden visar det material som huvudsakligen användes vid fältmätningarna. Övre raden: 

dataklave och digital höjdmätare. Nedre raden: trådmätare och markeringsfärg (Figur från: 

Skogma.se). 
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3.2 Val av bestånd 
Eftersom studien syftar till att utvärdera hprGallrings noggrannhet i två olika 

beståndstyper så har de olika trakterna handplockats tillsammans med Holmens 

produktionsledare Dan Källman. De olika beståndstyperna definieras enligt följande: 

 

Beståndstyp 1: 
- Minst 70 % uttag av barrträd 

- Barrträd ska vara dominerande efter gallring 

- Förstagallring 

 

Beståndstyp 2: 
- Minst 60 % uttag av lövträd 

- Barrträd ska vara dominerade efter gallring 

- Förstagallring 

 

Urvalet av bestånd gjordes med hjälp av en utsökning i Holmens system ”VSOP” där 

bland annat alla utförda gallringar finns listade och de skördade volymerna för varje 

trädslag redovisas för varje trakt. Så genom att göra en sortering på procentuellt uttag av 

barr- respektive lövträd för gallringar utförda efter den senaste tillväxtsäsongen, valdes 

sju trakter ut för manuell referensmätning. 
 

För att minimera risken för dåligt kalibrerade skördare har mätningar gjorts på trakter 

som utförts av totalt fyra olika maskingrupper, anledningen till att inte fler 

maskingrupper omfattas är att inte alla Holmens egna maskinlag eller entreprenörer vid 

distriktet använder hprGallring ännu. Enbart gallringar som var slutförda valdes för att 

maskinförarna som körde trakterna inte skulle ha vetskap om att mätning skulle göras, 

eftersom deras arbetssätt annars riskerar att på något sätt förändras. 
 

 

3.3 Antal provytor 
Antalet utlagda provytor varierar med beståndets areal och har gjorts enligt Holmens 

egna riktlinjer som står skrivna i ”Instruktion för gallringsuppföljning Holmen Skog” 

från år 2014, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Bilden är hämtad ur ”Instruktion för gallringsuppföljning Holmen Skog” och visar hur 

många provytor som läggs ut beroende på hur många hektar trakten är på. 

 
Holmens riktlinjer för gallringsuppföljning stämmer väl med vad Bergkvist och Staland 

(2003) anger om att provytornas areal bör utgöra omkring 2-4 % av den totala arealen 

för trakter upp till 5 hektar. För trakter som är 5-20 hektar så är omkring 1-1,5 % 

tillräckligt. Som minst bör alltid 5 ytor läggas ut men fler än 20 provytor per bestånd ska 

inte behövas för att fånga upp beståndets heterogenitet. 
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3.4 Provyteutläggning 

Provyteförbandet beräknades med formeln nedan och den första provytan placerades ett 

halvt provyteförband in i beståndet enligt Holmens ”Instruktion för gallringsuppföljning 

Holmen Skog”. 

 

𝐹ö𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑 (𝑚) = 100 × √
𝑇𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 (ℎ𝑎)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑦𝑡𝑜𝑟 (𝑠𝑡)
 

 

Enligt Peterson (2017) är rektangulära provytor ett bra sätt att fånga upp stickvägarna på 

ett bra sätt i provytorna och därför har rektangulära provytor valts, vilket medför att 

tillvägagångssättet i denna studie skiljer sig från tidigare studier. Med hjälp av 

skördarens inrapporterade stickvägar i ”VSOP” och fältapplikation ”Collector” så 

placerades sedan provytorna ut systematiskt och jämnt fördelat över beståndet i förväg, 

se figur 5. En punkt för varje provyta placerades mellan två stickvägar och det givna 

förbandet. Ute i skogen var ytorna således redan förutbestämda för att vara så 

slumpvisvalda och jämnt fördelade som möjligt. Med hjälp av Holmens fältapplikation 

”Collector” kunde vägen till varje provyta navigeras på ett tidseffektivt sätt. 

 

 
Figur 5. Visar hur provytorna systematiskt fördelades över beståndet. Just denna trakt (nummer 

5) var 14,7 hektar vilket innebär att totalt 14 stycken provytor lades ut.  
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När provytan var lokaliserad med GPS lades rektangulära provytor ut mellan två 

parallella stickvägars mitt, där kortsidorna av rektangeln ska vara 10 meter, se figur 6. 

Denna metod är lämplig vid noggrannare uppföljning eftersom att stickvägsandelen blir 

liknande i alla provytor (Peterson 2017). Provytorna har en stor areal vilket gör att fler 

träd klavas men färre ytor behöver läggas för att andelen provytor ska vara tillräckligt 

stor. En rektangulär provyta med en bredd på 10 meter och ett stickvägsavstånd på 20-

25 meter ger en area på 200-250 m
2 

vilket motsvarar 2-2,5 % av en hektar och med en 

provyta per hektar så motsvarar det ca 2 % av den totala arealen. Vilket är enligt 

rekommendationerna i Skogforsk rapport ”Gallra med kvalitet” (Bergkvist och Staland 

2013). Vilka trakter som ingår i studien och hur stora de är redovisas i bilaga 1. 

 

 
Figur 6. Visar hur en rektangulär provyta (röda rektangeln) är upplagd mellan två stickvägar. 

Bredden på provytan är 10 meter och arean kan således beräknas genom att ta bredden 10 meter 

multiplicerat med stickvägsavståndet som i normalfallet är omkring 18-25 meter. (Figur från: 

Holmen). 
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3.5 Mätning 
Först uppmättes stickvägsbredd, stickvägsavstånd och bredden på provytan med hjälp av 

trådmätaren. Därefter sattes en käpp med snitselband upp i varje hörn av provytan, för 

att få en bra översikt av provytan inför klavningen, se figur 7. De uppmätta avstånden 

noterades i klaven så att provytans storlek kunde beräknas. Det träd som befann sig 

närmast provytecentrum blev ytans provträd och på detta träd mättes brösthöjdsdiameter 

och höjd, för att volymfunktionerna i klaven ska fungera. På varannan yta gjordes även 

en ståndortsbonitering med hjälp av höjdutvecklingskurvor, där övrehöjdsträdet i 

provytan först höjdmättes och därefter åldersbestämdes med en tillväxtborr. Med hjälp 

av dessa värden kunde boniteten beräknas. 

 

De kvarvarande träden klavades först, därefter klavades stubbar i skog respektive väg. 

Alla träd och stubbar klavades åt samma håll från ytcentrum som provträdet. Döda träd 

eller stubbar från tidigare röjning har inte klavats. För att inte förväxla vilka träd och 

stubbar som hade klavats och inte, så färgmarkerades de i samband med klavningen.   
 

 
Figur 7. Visar hur käppar med snitselband sattes upp mitt i stickvägen med 10 meters avstånd för 

att förenkla mätningen. 

 

Enligt Haglöf (u.å.) gjordes volymberäkningarna i klaven med hjälp av ”Brandels 

volymfunktioner för tall, gran samt björk” funktion 100-01, för provträdet i varje yta, 

baserat på dess höjd och brösthöjdsdiameter. 
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3.6 hprGallring 

Med hjälp av programmet hprGallring så sorteras produktionsfiler i mappar som 

namnges efter virkesordernumret. Detta görs genom att klicka på fliken ”Sortera 

pri/hpr”, längst upp till höger. Virkesordernumren sorteras enligt standarden StanForD 

2010. 
 

Programmet skapar beräkningsytor i olika färger beroende på hur beståndet ser ut, se 

figur 8. Storleken på dessa kan ställas in inom intervallet 0,5-2 hektar. I bilden ovan är 

”Kartlager:” inställt på ”gallringsstyrka” så då delas beräkningsytorna in i olika färger 

(grön, gul och röd) beroende på hur stor gallringsstyrkan var. Siffrorna som står i ytorna 

visar alltså i det här fallet gallringsstyrkan i procent. Det är möjligt att klicka i varje 

enskild beräkningsyta för att se variabler så som areal, övrehöjd, diameter, medelhöjd, 

trädslagsfördelning, volym, grundyta, stamantal och gallringsstyrka. Dessa 

beståndsvariabler kan även utläsas för hela beståndet genom att trycka på ”Totalt för 

beräkningsytor” eller högerklicka på ytorna för att markera några stycken och på så vis 

dela in beståndet. 

 

 
Figur 8. Så här ser programmet ut efter att ha sorterat filerna och sedan öppnar hpr-filer för en 

trakt. Beräkningsytor skapas och beståndsvariabler samt prognoser för det kvarvarande 

beståndet redovisas. 

 

När ett område har uppnått 0,5 hektar och minst 100 stammar så görs en prognos för det 

kvarvarande beståndet. Samma variabler som går att avläsa för uttaget går även att 

avläsa för det kvarvarande beståndet. Förutom dessa nyckeltal är det även möjligt att 

avläsa stickvägsandel i procent och gallringsstyrka i procent (Möller, Bhuiyan och 

Hannrup 2015). Det finns även en rad övriga funktioner och inställningar, som inte har 

används i denna studie och har därför sätts som irrelevanta och inte presenterats. 
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3.7 Överföring av data 
För att överföra data från klaven till datorn så har Haglöfs program WinDP används. 

Överförd data var i filformatet PRN och tolkades med hjälp av programmet 

”Anteckningar” som finns förinstallerat i Windows. Datat skrevs sedan över till Excel 

för att enklare jämföras med hprGallrings genererade data. 

 

 

3.8 Sammanställning och jämförelse av resultat 
Resultaten från klavningen tolkades först via PRN-filer i programmet ”Anteckningar” 

men för att enklare göra en jämförelse mellan klavningen och värdena från hprGallring 

så sammanställdes resultaten i Microsoft Excel. De beståndsvariablerna som var 

relevanta för studien skrevs manuellt över från ”Anteckningar” till Excel. Samma 

beståndsvariabler avlästes sedan i hprGallring och ställdes upp bredvid värdena från den 

manuella referensmätningen. Med hjälp av Excel gjordes sedan diagram av de olika 

kolumnerna i Excel för att på ett enkelt sätt få överblick på resultaten och göra det 

möjligt att presentera dessa på ett smidigt sätt. Istället för att presentera resultatet som 

ett medelvärde för alla bestånd så presenteras varje bestånd var för sig, detta gjordes för 

att få en bättre överblick och kunna diskutera kring hur mätningarna kan ha påverkats av 

att de olika bestånden skiljer sig åt. 
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4. Resultat 
 

4.1 Medelvärde av beståndsvariabler 
Resultatet visar att skillnaden mellan hprGallring och den manuella klavningen var 

betydligt större i beståndstyp 2, jämfört med det mer homogena bestånden i beståndstyp 

1. I tabellerna 1 och 2 visas de olika beståndsvariablernas medelvärde för de två 

beståndstyperna. Den procentuella skillnaden mellan klavning och hprGallring redovisas 

också i en egen kolumn. Dessa tabeller visar tydligt att hprGallring fungerar bra i 

beståndstyp 1 men mindre bra i beståndstyp 2. 

 
Tabell 1. Visar medelvärdet av klavning respektive hprGallring för de olika beståndsvariablerna 

i beståndstyp 1. Kolumnen längst ut till höger visar den procentuella skillnaden mellan dessa, 

där ett positivt värde indikerar att hprGallring har genererat ett högre värde/överskattat 

gentemot den manuella referensmätningen. 

 
Tabell 2. Visar medelvärdet av klavning respektive hprGallring för de olika beståndsvariablerna 

i beståndstyp 2. Kolumnen längst ut till höger visar den procentuella skillnaden mellan dessa, 

där ett positivt värde indikerar att hprGallring har genererat ett högre värde/överskattat 

gentemot den manuella referensmätningen.  

Medelvärden beståndstyp 1 Klavning hprGallring Skillnad 

Gallringsstyrka (%) 34,3 35,3 2,9 % 

Volym (m
3
sk/ha) 125,0 135,3 8,2 % 

Grundyta (m
2
/ha) 17,8 17,8 0,0 % 

Stamantal (st/ha) 983,5 1 016,3 3,3 % 

Grundytevägd medeldiameter (cm) 17,6 17,8 1,0 % 

Stickvägsandel (%) 20,5 22,5 9,8 % 

Medelvärden beståndstyp 2 Klavning hprGallring Skillnad 

Gallringsstyrka (%) 35,7 40,0 12,1 % 

Volym (m
3
sk/ha) 78,0 117,3 50,4 % 

Grundyta (m
2
/ha) 13,0 17,3 33,3 % 

Stamantal (st/ha) 1 089,7 1 172,0 7,6 % 

Grundytevägd medeldiameter (cm) 15,2 16,4 7,9 % 

Stickvägsandel (%) 24,0 21,7 - 9,7 % 
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4.2 Gallringsstyrka 
 

4.2.1 Beståndstyp 1 

Gallringsstyrkan beräknat av hprGallring stämde väl för de mer homogena bestånden 

med huvudsakligen gran och tall. I bestånd 1 och 4 visade hprGallring en procentenhet 

högre gallringsstyrka än den manuella referensmätningen med hjälp av klavning. I 

bestånd 3 var skillnaden större, där visade hprGallring tre procentenheter högre 

gallringsstyrka. Det enda beståndet där hprGallring visade en lägre gallringsstyrka än 

den uppmätta var bestånd 2, men skillnaden var bara en procentenhet, se figur 9. 

 
Figur 9. Visar gallringsstyrkan i procent för de fyra olika bestånden av beståndstyp 1. 

 
4.2.2 Beståndstyp 2 

Beståndstyp 2 där uttaget av lövträd var väsentligt högre. I bestånd 5 visade hprGallring 

två procentenheter högre gallringsstyrka och i bestånd 6 var hprGallrings gallringsstyrka 

hela fem procentenheter högre. I det sista och mest extrema beståndet nummer 7 visade 

hprGallring en väsentligt lägre gallringsstyrka, skillnaden var åtta procentenheter, se 

figur 10. 

 
Figur 10. Visar gallringsstyrkan i procent för de tre olika bestånden av beståndstyp 2. 
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4.3 Kvarvarande volym 
 

4.3.1 Beståndstyp 1 

I de flesta fall överskattar hprGallring den kvarvarande volymen. I bestånd 2 visade 

hprGallring en 17 % högre volym, i bestånd 3 var volymen 11 % högre och i bestånd 4 

var volymen 26 % högre. Enbart i bestånd 1 visade hprGallring lägre volym än 

klavningen (11 %), se figur 11. 

 
Figur 11. Visar den kvarvarande volymen för de fyra olika bestånden av beståndstyp 1, med 

enheten m
3
sk/hektar. 

 

 
4.3.2 Beståndstyp 2 

Samma trend fanns vid volymberäkning i beståndstyp 2. I samtliga tre bestånd visade 

hprGallring högre volym än den manuella referensmätningen. I bestånd 5 var den 36 % 

högre, 15 % högre i bestånd 6 och i bestånd 7 var den 124 % högre, se figur 12.  

 
Figur 12. Visar den kvarvarande volymen för de tre olika bestånden av beståndstyp 2, med 

enheten m
3
sk/hektar. 
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4.4 Grundyta 
 

4.4.1 Beståndstyp 1 

Eftersom grundyta och höjd är det som utgör grunden för volymberäkning och höjden 

generellt stämmer bra i hprGallring, så syns liknande tendenser vid skillnad i grundyta 

som med volym. Enbart bestånd 1 hade lägre grundyta i hprGallring, ca 10 % (2 m
2
/ha). 

I bestånd 2 var grundytan densamma och i bestånd 3 och 4 var den 1 m
2
/ha högre (ca 6 

%) i hprGallring, se figur 13. 

 
Figur 13. Visar kvarvarande grundyta för de fyra olika bestånden av beståndstyp 1, med enheten 

m
2
/hektar. 

 

 
4.4.2 Beståndstyp 2 

I beståndstyp 2 var grundytan högre i hprGallring för samtliga tre bestånd, lika som vid 

”Kvarvarande volym”.  I bestånd 5 var den 23 % högre, 6 % högre i bestånd 6 och i 

bestånd 7 var skillnaden hela 90 %, se figur 14. 

 
Figur 14. Visar kvarvarande grundyta för de tre olika bestånden av beståndstyp 2, med enheten 

m
2
/hektar. 
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4.5 Stamantal 
 

4.5.1 Beståndstyp 1 

Det beräknade stamantalet i hprGallring var lägre i bestånd 1 och 2, skillnaden var ca 8 

% respektive 10 %. I bestånd 3 och 4 var stamantalet ca 8 % respektive 19 % högre i 

hprGallring än klavningen, se figur 15. 

 
Figur 15. Visar det kvarvarande stamantalet för de fyra olika bestånden av beståndstyp 1, med 

antal stammar i stycken. 

 
 

4.5.2 Beståndstyp 2 

I beståndstyp 2 var skillnaden liknande. I bestånd 5 och 6 var stamantalet högre i 

hprGallring, 4 % respektive 25 %. I bestånd 7 var stamantalet ca 5 % lägre i hprGallring 

än den manuella referensmätningen, se figur 16. 

 
Figur 16. Visar det kvarvarande stamantalet för de tre olika bestånden av beståndstyp 2, med 

antal stammar i stycken. 
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4.6 Grundytevägd medeldiameter 
 

4.6.1 Beståndstyp 1 

Den grundytevägda medeldiametern stämde relativt bra. I bestånd 1 var den 4 % lägre i 

hprGallring och i bestånd 4 var den ca 1 % lägre. I bestånd 2 och 3 var medeldiametern 

ca 5 % högre i hprGallring, se figur 17. 

 
Figur 17. Visar den kvarvarande grundytevägda medeldiametern för de fyra olika bestånden av 

beståndstyp 1, med enheten centimeter. 

 

 
4.6.2 Beståndstyp 2 

I bestånd 5 och 7 var medeldiametern 5 % respektive 29 % högre i hprGallring och i 

bestånd 6 var den däremot ca 7 % lägre. Se figur 18. 

 
Figur 18. Visar den kvarvarande grundytevägda medeldiametern för de tre olika bestånden av 

beståndstyp 2, med enheten centimeter. 
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4.7 Stickvägsandel 
 

4.7.1 Beståndstyp 1 

Stickvägsandelen var densamma eller högre i hprGallring. I bestånd 1 var den lika stor, i 

bestånd 2 visade programmet en stickvägsandel på 22 % medan den uppmätta var 20 %. 

Bestånd 3 hade en uppmätt stickvägsandel på 21 % och hprGallring beräknade den till 

26 %. I bestånd 4 var stickvägsandelen 21 % i hprGallring och 20 % vid klavning, se 

figur 19. 

 
Figur 19. Visar andelen stickväg i de fyra olika bestånden av beståndstyp 1, med enheten 

procent. 

 

 
4.7.2 Beståndstyp 2 

Bland beståndstyp 2 var stickvägsandelen lägre i hprGallring för samtliga tre bestånd. I 

Bestånd 5 och 7 var stickvägsandelen 1 % lägre i hprGallring. I bestånd 6 var 

stickvägsandelen däremot hela 5 % lägre i hprGallring, se figur 20. 

 
Figur 20. Visar andelen stickväg i de tre olika bestånden av beståndstyp 2, med enheten procent 
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4.8 Trädslagsfördelning 
 

4.8.1 Beståndstyp 1 

I bestånd 3 var skillnaden mest påtaglig, hprGallring visade 35 % kvarvarande löv, 

medan den manuella referensmätningen visade att enbart drygt 1 % löv fanns kvar. Det 

såg liknande ut på bestånd 4, där var lövandelen vid klavning 2 % medan hprGallring 

beräknade den till 23 %. I bestånd 1 och 2 stämde trädslagsfördelningen mycket bättre 

och bör beaktas som inom rimligt intervall, se figur 21. 

 

 

 

 
 

 
Figur 21. Visar den procentuella trädslagsfördelningen av tall, gran och björk för de fyra olika 

bestånden av beståndstyp 1, med enheten procent. 
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4.8.2 Beståndstyp 2 

Programmet hprGallring överskattade kraftigt andelen kvarvarande lövträd i samtliga tre 

bestånd. I bestånd 6 var andelen löv vid klavning 27 % medan hprGallring beräknade 

den till 61 %, mer än dubbelt så mycket. I bestånd 5 och 7 var det ännu mer extremt där 

visade hprGallring 74 % respektive 78 %, medan klavningen gav 11 % respektive 10 % 

löv. Alltså visade programmet ca sju gånger så mycket lövandel som uppmättes vid den 

manuella referensmätningen, se figur 22. 

 

Trädslagsfördelning i beståndstyp 2 (%) 

 
                 Bestånd 5                   Bestånd 6                  Bestånd 7 
 

Figur 22. Visar den procentuella trädslagsfördelningen av tall, gran och björk för de tre olika 

bestånden av beståndstyp 2, med enheten procent. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Medelvärde av beståndsvariabler 
I tabell 1 syns hprGallrings potential att prognostisera bestånd av beståndstyp 1 efter 

gallring. Det finns en liten överskattning i prognosen för det kvarvarande beståndet, men 

samtliga beståndsvariabler har ett medelvärde som stämmer väl överens med den 

manuella referensmätningen med dataklave. Skillnaden är betydligt större i beståndstyp 

2 (tabell 2) och tyder på att hprGallring i dagsläget inte är tillräckligt pålitligt för 

användning i denna typ av bestånd. Stickvägsandelen ligger på +/- 10 % och den 

kvarvarande volymen är överskattad i båda beståndstyperna. 

 

 

5.2 Gallringsstyrka 
Gallringsstyrkan stämde bra vid jämförelse av hprGallring och manuell referensmätning 

för beståndstyp 1. I tre av de fyra bestånden var skillnaden endast +/-1 procentenheter 

gallringsstyrka, i det tredje beståndet överskattade hprGallring gallringsstyrkan med 3 

procentenheter. Detta bör alltså vara inom ramarna för vad som är acceptabelt, 

produktionsledaren bör alltså kunna följa upp gallringsstyrkan i den här typen av 

bestånd med hjälp av hprGallring. Det är ett enkelt och tidseffektivt sätt att se så de 

olika maskingrupperna gallrar enligt traktdirektiven och gallringsmallarna som används 

av företaget. Bland beståndstyp 2 var spridningen något högre, i två fall överskattade 

programmet gallringsstyrkan med 2 respektive 5 procentenheter, i det sista beståndet 

underskattade dock programmet gallringsstyrkan med 8 procentenheter. Skillnaden bör 

beaktas som för stor i den här typen av bestånd för att följa upp gallringsstyrkan på det 

här sättet. Bestånd 7 som var mest extremt i hela studien är egentligen missvisande då 

detta bestånd tydligt avviker från de andra bestånden. Bestånd 7 bestod delvis av en 

lövskärmsavveckling och i delar av beståndet gallrades en mycket hög procentuell 

grundyta och volym ut. 

 

 

5.3 Kvarvarande volym 
För att undersöka om analyser från hprGallring kan vara ett bra sätt att uppdatera 

skogsbruksplaner, så har skillnaden i volym jämförts. Enbart i bestånd 1 påvisade 

programmet ett lägre virkesförråd än klavningen, skillnaden var 11 %. I alla övriga sex 

bestånd så visade hprGallring ett högre virkesförråd än klavningen, medelvärdet för 

skillnaden var ca 34 %. Utan bestånd 7 som var ett kraftigt avvikande bestånd, med 124 

% skillnad så var medelvärdet för skillnaden ca 19 %, vilket bör anses som tillräckligt 

bra vid ajourhållning av skogsbruksplaner.  

 

 

5.4 Grundyta 
Grundyta är starkt kopplat till volym eftersom det är grundyta och höjd som utgör 

beräkningen för volym i bland annat tabeller för virkesförråd. Precisionen i 

höjdberäkningar i hprGallring och laserdata är för det mesta god. Möller m.fl. (2015) 

uppger att standardavvikelsen för övre höjd i hprGallring är 8 %. Men eftersom volymen 

består av två parametrar varav grundyta är den ena, så är det rimligt att anta att 

skillnaden i grundyta är lägre än skillnaden i volym. Bestånd 1 hade 2 m
2
/ha (ca 10 %) 

lägre grundyta i hprGallring än vid klavning. Två av de tre andra bestånden av 

beståndstyp 1 hade en 1 m
2
/ha (ca 6 %) högre grundyta i hprGallring än klavning och ett 

av bestånden hade samma grundyta, vilket är bra. Jämfört med felmarginalen vid 
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relaskopmätning, talar detta för att hprGallring bör anses som tillräckligt pålitligt för 

gallringsuppföljning gällande grundyta i homogena barrbestånd. Bland beståndstyp 2 

var skillnaden dock högre 23 %, 6 % och 90 %, vilket kan jämföras med det tidigare 

resultatet från Skogforsk som redovisar en standardavvikelse på 12-13% för grundyta 

och volym (Möller, Bhuiyan och Hannrup 2015). 
 

 

5.5 Stamantal 
Vad det gäller stamantal hade hprGallring en skillnad jämfört med den manuella 

referensmätningen bestående av klavning inom intervallet -8 % och +25 %. Skogforsk 

redovisar en standardavvikelse för stamantal på 16-20 % i sin rikstäckande 

undersökning (Möller, Bhuiyan och Hannrup 2015). Därför bör prognosen från 

hprGallring anses vara tillräckligt bra eftersom bestånden är stora och stamantal inte 

alltid är helt enkelt att få en rättvis bild av vid mätning, eftersom det kan finnas många 

avvikande områden som är både glesare och tätare.  

 

 

5.6 Grundytevägd medeldiameter 
I hälften av bestånden var den grundytevägda medeldiametern lägre och i den andra 

hälften var den högre. Bestånd 7 hade en 29 % högre diameter i programmet och avviker 

därför starkt. Anledningen till att det blir så missvisande i det här beståndet är för att 

hprGallring prognostiserar att det finns en hel del grova lövträd kvar, fast det i själva 

verket är en övervuxen lövskärm som har avvecklats i samband med gallring. Detta 

bestånd är därför inte särskilt representativt för studien och bör egentligen ha plockats 

bort, men det har tagits med för att upplysa om tillfällen då precisionen i hprGallring är 

låg. I de sex andra bestånden så var skillnaden i intervallet -7 % till + 5 %. Skogforsk 

anger standardavvikelsen 4 %, vilket är snarlikt resultaten i denna studie (Möller, 

Bhuiyan och Hannrup 2015). 

 

 

5.7 Stickvägsandel 
Eftersom skördaren markerar en GPS-position för varje bearbetad stam så kan 

stickvägsandelen i beståndet senare beräknas. I beståndstyp 1 så var stickvägsandelen i 

hprGallring högre i samtliga bestånd och i beståndstyp 2 så var stickvägsandelen i 

hprGallring lägre i samtliga bestånd. Skillnaden i stickvägsandel var i intervallet +- 5 

procentenheter stickvägsandel, men i de flesta bestånden så skilde det 1-2 

procentenheter stickvägsandel. Stickvägsandel vid den manuella referensmätningen i 

denna studie bör beaktas som mer osäker än traditionell gallringsuppföljning där 

stickvägsarealen mäts genom att gå i ett stråk över flera stickvägar. Programmet 

hprGallring som använder många GPS-positioner vid beräkning av stickvägsarealen bör 

också göra sanningsenliga prognoser. Eftersom stickvägsbredd och stickvägsavstånd 

endast uppmäts vid varje provyta. Förmodligen hade stickvägsandelen varit mer 

sanningsenlig om stickvägarna mättes med trådmätare tvärs över ett flertal stickvägar, 

som vid en traditionell gallringsuppföljning. 

 

 

5.8 Trädslagsfördelning 
Trädslagsfördelning är den beståndsvariabeln som verkar ha allra sämst precision i 

hprGallring. I homogena barrbestånd så som bestånd 1 och 2 är precisionen god. Men i 

de övriga fem bestånden har andelen lövträd i uttaget varit högre än vad andelen lövträd 

var i det ursprungliga beståndet. Programmet hprGallring uppfattar då inte att gallringen 
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riktats mot lövträd och prognositerar därför en mycket högre lövandel i det kvarvarande 

beståndet än vad det egentligen är. Ett sätt att få en bättre noggrannhet i programmet 

vore att lägga till en funktion där skördarföraren kan mata in en uppskattad 

trädslagsfördelning utifrån dennes ”köttöga” för att programmet ska kunna få lite 

vägledning så inte prognosen är så extremt avvikande som den är vissa gånger. Allra 

tydligast är det i beståndstyp 2, den typ av bestånd som kallas konfliktbestånd. Här är 

gallringen tydligt riktad mot lövträd men med ett mål om att spara omkring 10 % 

lövträd. Klavningen gav en lövandel i de kvarvarande bestånden av beståndstyp 2 i 

intervallet 10-27 %. Programmet hprGallring har prognostiserat en kvarvarande 

lövandel på 61 %, 74 % och 78 % i dessa bestånd, vilket alltså är missvisande. Vid 

ajourhållning av skogsbruksplaner så bör storleken på uttaget av lövträd undersökas, 

detta finns också med i hprGallring så det är enkelt att kolla när programmet är igång. 

Om lövandelen i uttaget är stort i förhållande till uttaget av barrträd men det finns en 

känsla av att det är ett barrbestånd så bör ett fältbesök göras och för att uppskatta 

trädslagsfördelningen själv. Dessutom är förmodligen volymerna i hprGallring 

överskattade i denna beståndstyp, samt att precisionen i allmänhet är sämre än i 

homogena bestånd. 

 

 

5.9 Metoddiskussion 
Att klava bestånd med hjälp av en dataklave är en metod med högre precision än 

egenkontroller där t.ex. grundytan ofta mäts med hjälp av ett relaskop. Klaven 

kalibrerades inför varje bestånd enligt Holmens instruktion för gallringsuppföljning, det 

gjordes även en extra daglig kalibrering när hälften av provytorna var färdiga. Eftersom 

att träden ska klavas i brösthöjd finns en risk att träden ibland klavas både över och 

under detta beroende på markstrukturen. Alla träd skulle dessutom klavas åt samma håll 

som provyteträdet klavas och det var inte alltid enkelt. Dessa felkällor bör dock påverka 

resultatet minimalt. 

 

Det är alltid bra att göra så många provytor som möjligt, men eftersom trakterna var så 

pass stora begränsades antalet provytor enligt den interna rutinen för hur många 

provytor som ska läggas ut beroende på hur stor trakten är. 

 

Det var inte alltid enkelt att klava stubbarna, speciellt inte i stickvägen där stubbarna 

kunde vara överrisade eller sönderkörda. Det hade förmodligen varit bättre att utfört 

studien på trakter som var helt färdigställda och inmätta vid industrin. Då hade det 

funnits möjlighet att klava det kvarvarande beståndet i större utsträckning och på så vis 

få en högre precision i klavningen. Anledningen till att studien utformades som den 

gjorde var dels för att det inte fanns tillräckligt många nygjorda trakter som var helt 

inmätta. Dessutom förekommer det i stor utsträckning att flera bestånd mäts in på 

samma virkesordernummer vilket gör det omöjligt att jämföra inmätt volym med 

hprGallring. Eftersom programmet baserar beräkningarna på produktionsfilerna till ett 

specifikt virkesordernummer, som alltså kan ha inmätt volym för flera bestånd. 

 

 

5.10 Felkällor 
Det förekommer alltid felkällor vid manuell mätning. Det kan som sagt ha skett ett 

systematiskt handhavandefel vid klavning och höjdmätningen. När filerna lades över till 

Microsoft Excel kan det dessutom ha skett någon manuell felskrivning, risken är dock 

minimal då kontroll skedde ett antal gånger. Att skördarna har varit dåligt kalibrerade 

vid gallringstidpunkten skulle påverka programmets prognoser. Tanken var att minimera 
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den risken genom att utföra studien på trakter som är gallrade av olika maskinlag. Olika 

maskinlag gallrar på olika sätt, vilket är en felkälla i sig. Provytor kan ha hamnat i delar 

av beståndet som avviker kraftigt. Vid klavningen av stubbar kan några stubbar ha 

missats pga. ris, snö eller att de varit sönderkörd, detta skulle i så fall påverka 

gallringsstyrka av klavningen. Vid klavningen kan fel trädslag ha blivit registrerat 

eftersom det sker manuellt, vilket skulle påverka trädslagsfördelningen. 

 

 

5.10 Framtida utveckling och tillämpning 
Utveckling av programmet görs genom att försöka implementera data för kranvinkeln 

vid avverkningen av trädet (Möller, Bhuiyan och Hannrup 2016). Detta skulle medföra 

att hprGallring vet vilka träd som är vägträd och vilka som gallras bort på sidan av 

vägen. Stickvägarna skulle då bli stora provytor för hur beståndet såg ut innan och 

programmet skulle kunna beräkna vilket trädslag gallringen är riktad mot. Detta i sin tur 

borde påverka precisionen i trädslagsfördelningen samt övriga beståndsvariabler 

positivt. 

 

Programmet skulle behöva bli mer användarvänligt eftersom det idag inte är helt enkelt 

att få tag på rätt filer, sortera dessa i mappar med långa filnamn och sedan öppna upp de 

i programmet. Det är dessutom tidskrävande att använda hprGallring, dels när filerna 

ska hämtas men även vid användande. 

 

Tillämpning av programmet består dels av att skördarförarna kan få en löpande analys 

direkt i hytten och detta kan till stor del minska ner behovet av relaskopmätning utanför 

hytten. Detta skulle vara en bra första del av arbetet om att se till så gallringarna utförs 

enligt beställning/traktdirektiv. 

 

Produktionsledare på Holmen kan följa upp gallringsstyrkan i utförda gallringen med 

hjälp av hprGallring, i beståndstyp 1. Detta skulle ge en snabb och enkel återkoppling på 

hur gallringen har utförts och om gallringsstyrkan är enligt traktdirektivet eller inte. I 

beståndstyp 2 fungerar inte hprGallring lika tillfredsställande så där behövs manuell 

gallringsuppföljning i en större utsträckning. De övriga beståndsvariablerna stämmer 

också tillräckligt bra i beståndstyp 1 för att vara tillfredsställande. Men eftersom att 

resultaten påvisar osäkerheten hos hprGallring i heterogena bestånd där gallringen riktas 

mot ett specifikt trädslag så bör alltså manuell gallringsuppföljning fortfarande ske tills 

hprGallring blivit förbättrat. 

 

Vid ajourhållning av skogsbruksplaner och beståndsregister fungerar förmodligen 

hprGallring bättre än nuvarande rutiner på Holmen skog. Det bör finnas i åtanke att 

volymen kan ha överskattas något och att lövandel kan ha överskattas mycket i vissa 

fall. Det är alltså främst i beståndstyp 1 som hprGallring bör tillämpas och i beståndstyp 

2 bör hprGallring användas mer försiktigt.  

 

Prognoserna från programmet bör kanske inte ses som något facit men som ett väldigt 

bra stöd vid arbetet med gallringsuppföljning. Även privata skogsägare skulle kunna få 

en bild av hur deras skog har blivit gallrad utan att ens behöva besöka beståndet, om 

hpr-filerna blev mer lättåtkomliga. 
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6 Slutsatser 
 

Slutsatserna i den här studien är att: 

- hprGallring ger en sanningsenlig prognos i homogena bestånd utan tydligt 

avvikande gallringsuttag. Detta möjliggör användande av hprGallring vid 

gallringsuppföljning och ajourhållning av skogsbruksplaner för beståndstyp 1. 

- hprGallring överskattar andelen kvarvarande lövträd i gallringar där det 

procentuella uttaget av lövträd är högt. Vid utveckling av hprGallring bör det 

läggas fokus på denna del. 

- hprGallring överskattar den kvarvarande volymen, speciellt i beståndstyp 2. 

- hprGallring visar en väldigt sanningsenlig gallringsstyrka, speciellt i 

beståndstyp 1. 

- hprGallring är ett bra stöd till skördarförare, produktionsledare och vid 

ajourhållning av skogsbruksplaner/beståndsregister. 

- hprGallring kommer med framtida utveckling vara ett väldigt användbart och 

pålitligt program för automatiserad gallringsuppföljning och ajourhållning av 

skogsbruksplaner/beståndsregister. Men i dagsläget bör manuell 

gallringsuppföljning fortfarande utföras i viss utsträckning, framförallt i 

beståndstyp 2. 

- Holmen bör se till så alla maskinlag börjar använda hprGallring och visa ett 

intresse för att Skogforsk ska vidareutveckla hprGallring, för att få bättre 

precision i heterogena bestånd oavsett gallringsmetod. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Visar de sju olika beståndens maskinnummer på skördaren, traktnamn, beståndstyp, areal och 

antalet provytor som gjordes i beståndet. 

 

 

 

Bestånd Maskinnummer Traktnamn Beståndstyp Areal (ha) Antal 

provytor (st) 

1 3811 Stultsjöberget 1 – Barr 17.4 15 

2 6607 Margitsmyran 1 – Barr 25 15 

3 3751 Råka 1 – Barr 21,2 15 

4 3707 Råkällbäcken 1 – Barr 10,2 10 

5 3707 Lårtäckten 2 – Löv 14,7 14 

6 3707 Snipgallringen 2 – Löv 24,7 15 

7 6607 Långberget 2 – Löv 32 15 
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