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Sammanfattning 
Skogsröta är idag orsaken till de största ekonomiska förlusterna för 
skogsindustrin i Sverige, framförallt när det handlar om gran. Att kunna 
identifiera om ett stående träd är drabbat eller ej, tordes därför kunna minska 
de ekonomiska förlusterna avsevärt. Sjuka individer kan i sådana fall gallras 
bort i ett tidigt skede och apteringen av grövre träd kan anpassas beroende 
på om det finns röta eller inte. 
 
Denna studie syftade till att ta reda på om skogsröta kan upptäckas på en 
stående gran (Picea abies). Detta gjordes dels utifrån visuella och hörbara 
tecken, utan tekniska hjälpmedel, samt genom att använda en 
impulshammare. För att kunna ställa diagnos utifrån de auditiva och visuella 
tecknen togs ett mätprotokoll fram, som var baserat på rön kring hur 
personer i branschen påstår sig kunna avgöra om ett träd är rötskadat eller 
inte. Kådlåpor, rotansvällningar och svarta skorpor är några exempel på 
synliga tecken på röta. Impulshammaren hittar interna defekter i en trädstam 
eller stock genom time-of-flight-mätningar av ljudvågor som skickas genom 
stammen/stocken. 
 
Mätprotokollet och impulshammaren testades i ett granbestånd strax innan 
slutavverkning. Det manuella protokollet testades enskilt av de två 
studenterna, för att ge ett bredare underlag till analysen av resultatet. 
Genom att sedan titta efter röta på stubbarna efter avverkningen, fastställdes 
tillförlitligheten hos de båda metoderna för att avgöra om ett träd är 
rötskadat eller ej. 
 
Resultatet visade att varken den manuella metoden eller impulshammaren 
var tillförlitliga när det gäller att upptäcka röta i stående gran. Utfallen från 
de båda studenternas manuella bedömningar var mycket lika varandra. Det 
var heller ingen signifikant skillnad i resultaten från den manuella metoden 
och impulshammarens bedömning. 
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Summary 

Root rot causes enormous economic losses for the Swedish forest industry. 
Most prominent are the damages to Norway spruce (Picea abies). 
Consequently, the ability to detect root rot in a standing tree early on, could 
have a significant impact on the economic outcome of the forest 
management. Sick individuals could then be removed in earlier thinnings, 
while bucking could be adjusted depending on whether or not root rot is 
present in a felled tree.  

The aim of this project was to determine whether the presence of root rot can 
be diagnosed in a standing Norway spruce. This was performed partly by 
using visual and auditory signs, without using any specific tools, and partly 
with the help of an impulse hammer. In order to methodize the use of the 
auditory and visual indicators, a protocol was written. This was based on 
signs rumored to indicate root rot, e.g. pockets of resin, black crusts and 
swollen butt. The impulse hammer makes use of time of flight 
measurements from sound waves sent through an object to detect internal 
irregularities in general.  

Both the impulse hammer and the measurement protocol were tested in a 
forest stand of Norway spruce a few weeks before it was to be end felled. 
The protocol was individually tested in the stand by the two students, in 
order to produce a more robust set of results for the evaluation.  

The evaluation of the reliability of the two methods was determined by 
comparing their results with the presence of root rot on the stumps that were 
left after the forest was felled.  

The analyses indicate that neither method was reliable for detecting root rot 
in a standing Norway spruce. The results from the students’ respective 
manual evaluation were very similar. No significant difference could be 
found when comparing the outcome from the two different methods with 
each other.  
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Abstract 
Skogsröta är idag orsaken till de största ekonomiska förlusterna för 
skogsindustrin i Sverige, framförallt när det handlar om gran. Att kunna 
identifiera om ett stående träd är rötskadat eller inte tordes kunna minska de 
ekonomiska förlusterna avsevärt. I projektet har två olika metoder använts 
för att kunna identifiera skogsröta. Den ena metoden var en manuell 
bedömning av beståndet där synliga defekter på stammen, såsom svarta 
“skorpor” och rotansvällningar, har tagits i beaktande. Den andra metoden 
baserades på mätningar med en impulshammare som mäter tiden det tar för 
ljud att färdas genom en stam. På så sätt kan antydningar till defekter i 
veden, exempelvis skogsröta, hittas. Dessa två metoder jämfördes sedan med 
ett facit som togs fram efter avverkning där stubbarna inventerades. Utifrån 
resultatet kunde sedan slutsatsen dras att varken impulshammaren eller den 
manuella bedömningen var tillräckligt tillförlitlig. 
 
Nyckelord: Skogsröta, gran, impulshammare 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete på kandidatprogrammet Skog- 
&träprogrammet vid Linneuniversitetet i Växjö. Vi som har gjort arbetet 
heter Hanna Flink och Henrik Höckerdal och arbetet genomfördes under 
vårterminen 2018. 
 
Projektet arbetades fram genom en första grundidé som inte var lika 
omfattande. Utifrån grundidén hjälpte vår handledare, Matti Flinkman och 
examinator, Johan Lindeberg, till med att utforma det slutliga projektet.  
 
Ett stort tack riktas till vår handledare Matti Flinkman. Tack också till 
Stergios Adamopoulos och Sheikh Ali Ahmed som har hjälpt oss med 
impulshammaren samt analys av insamlad data. Slutligen vill vi rikta ett 
stort tack till markägaren Jonny Edvardsson som har låtit oss genomföra de 
praktiska momenten av projektet i sin skog. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Skogsrötan är den enskilt största orsaken till ekonomiska förluster i 
skogsbruket. Den beräknas årligen orsaka en förlust på 800 miljoner € i 
Europa (Asiegbu, Adomas & Stenlid 2005). Detta på grund av 
kvalitetsnedsättning, kostnader för extra skötsel samt tillväxtminskning. 
Bara i Sverige uppskattas virkesförlusten på grund av skogsröta till 1000 
miljoner SEK i förlorad inkomst för skogsägarna. Detta inkluderar 
tillväxtnedsättning, ökad dödlighet och större risk för stormfällda träd 
(Rådström & Thorsén 2006). Enligt statistiken uppskattas var sjunde gran 
(14%) i Sverige vara rötskadad (Skogskunskap 2016) och studier visar en 
tendens till fortsatt ökning av rötangreppen (SLU 2018). Det är dock inte 
enbart gran som drabbas, utan även andra trädslag som tall, björk och asp. 
Dessa angrips dock inte i samma utsträckning.  

1.1.1 Röta 

Skogsröta kan uppkomma på olika sätt och orsakas av olika svamparter. Den 
vanligaste svampen som orsakar röta kallas rotticka (Heterobasidion 
annosum). Denna svamp är också orsaken till den vanligaste rötan – 
skogsröta hos gran (SDC 2014). 
 
Rotticka kan spridas på två sätt. Antingen genom primär spridning som 
innebär att luftsporer färdas med hjälp av vinden till blotade vedytor så som 
nyavverkade stubbar. Eller genom sekundär spridning som innebär att 
svampens mycel sprider sig till intilliggande friska träd (Rönnberg & 
Berglund 2005). 
 
Med hjälp av vinden kan de luftburna sporerna från rotticka spridas 100 – 
tals kilometer (Rönnberg & Berglund 2005). De landar sedan i vegetationen 
eller på en stubbe från ett nyligen avverkat träd. I stubben etablerar sig 
sporerna vid temperaturer över 0⁰C. Svampen överlever sedan i flera år, 
vilket gör det högst sannolikt för dem att infektera den nya generationen träd 
som planteras (Barklund u.å.).  
 
Även genom rotkontakt kan rottickan spridas. När träden kommer upp i 
gallringsålder, börjar de få kontakt med varandra genom rötterna i marken. 
Rottickan kan då spridas från det sjuka trädet till det friska. Det räcker därför 
att ett träd i ett bestånd blir rötangripet för att hela beståndet på sikt ska 
riskera att bli smittat (Rönnberg & Berglund 2005).  
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Figur 1. Bilden visar de två sätt som rotticka kan spridas på (Skogskunskap 2016). 

 
Angrepp av rotticka leder till att trädets tillväxthastighet minskar och 
virkeskvalitén försämras (Rönnberg, Berglund, Johansson & Cleary 2013). 
När ett träd är angripet, sprider sig rötan från basen och uppåt i trädet 
(Forsberg, Henningsson & Tamminen 1989). En vanlig åtgärd för att 
förebygga rötangepp är att gallra, i synnerhet förstagallra, på vintern. Då kan 
sporerna inte etablera sig på grund av den låga temperaturen (Rönnberg, 
Berglund, Johansson & Cleary 2013). Några andra åtgärder för att minska 
spridningen av rotticka och dess sporer är att behandla stubbarna med 30-
procentig urealösning eller en vattenlösning med pergamentsvampsporer. 
Att plantera löv mellan två generationer barrträd kan möjligen också vara en 
åtgärd för att försöka minska risken för rötangrepp i framtiden (Andersson 
2013). 
 
Honungsskivling (Armillaria mellea), är en annan vanlig svamp i Sverige 
som orsakar röta i framförallt gran. När trädet blir stressat ökar 
mottagligheten för att bli angripet av honungsskivling. Honungsskivling 
angriper i första hand rotsystemet och kan därför vara svår att upptäcka. 
Näst efter rotticka är det den allvarligaste skadegöraren på gran i landet 
(Andersson 2013).  

1.1.2 Mätbestämmelser 

De nationella mätbestämmelserna för massaved i Sverige tillåter 67% röta i 
nästan alla massavedssortiment, däribland barrmassaved. Granmassaved är 
det enda sortimentet som endast tillåter 10% röta. Dessa procent anger när 
gränsen för vrak av hela stocken ska tillämpas. Däremot så vrakas alltid all 
röta genom avdrag i hur många dm3 som finns i vardera trave (SDC 2017a).  
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Mätbestämmelserna för grantimmer anger att det enbart får finnas 5% röta i 
ändytan. För att stocken skall klassas i den högsta klassen får ingen röta 
förekomma. Upp till 5% röta i ändytan får förekomma i grantimmer men 
den klassas då till den sämsta klassen, klass 2. Skulle den rötskadade ytan 
överstiga 5% av ändytan, vrakas stocken. Reglerna för röta kan variera 
mätplatser emellan (SDC 2017b). 

1.1.3 Åtgärder och framtid 

Med varmare klimat kommer troligtvis rötan och dess sporer kunna etablera 
sig lättare än vad de kan idag. Vi står inför stora klimatförändringar som 
antagligen inte bådar gott för skogen i avseende till rötan. Det är därför 
viktigt att genomföra de skötselåtgärder som rekommenderas för att kunna 
minska röta i det framtida skogsbruket. Att gallra och avverka på vintern när 
det är under +5℃ är att rekommendera. För att minska andelen rötskadade 
träd är det även viktigt att träden har god tillgång på näring och vatten utan 
att behöva konkurrera med alltför många andra träd, detta för att 
motståndskraften i varje individ skall hållas så hög som möjligt (Witzell 
2017).  
 
Alla bestånd lär dock inte kunna avverkas på vintern, vilket ökar vikten av 
att vidta andra metoder för att reducera spridning av röta. En sådan åtgärd 
som nämnts ovan (1.1.1 Röta) är att spruta en vattenblandning med 
pergamentsvampsporer på de nyavverkade stubbarna (Witzell 2017). Ett 
annat skötselalternativ som kan fungera är att reducera omloppstiderna. 
Syftet är att rötan inte ska hinna utvecklas i beståndet. Att anlägga varannan 
generation med barr och varannan med löv kan möjligen ge minskad andel 
rötskadade träd i längden. Detta eftersom en rötskadad stubbe med dess 
rotsystem är smittsam cirka 50 år efter avverkning (Witzell 2017).  

1.1.4 Identifiera röta manuellt 

Med tanke på att röta är orsaken till att skogsbruket i Europa förlorar flera 
miljarder kronor varje år är det viktigt att försöka förhindra samt identifiera 
stora rötangrepp i slutavverkningsmogen skog. Den ekonomiska förlusten 
skulle kunna reduceras om skördarföraren redan vid gallring vet vilka träd 
som har drabbats av röta och vilka träd som är friska. Det finns de som 
menar att det går att se vilka träd som har angripits av rötsvamp genom att 
titta efter kådbildning på stammen eller om rotansvällning finns. Även svarta 
“skorpor” på barken kan indikera på röta (Johansson 2017). Vissa menar 
även att trädet låter ihåligt om en yxa knackas mot stammen (Skogskunskap 
2016), för denna metod krävs det dock att angreppet av rötsvamp är långt 
gånget (Rönnberg 2001). Detta är en metod som det idag inte finns några 
belägg för. 
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1.1.5 Identifiera röta med hjälp av akustisk 

Med hjälp av akustik kan felaktigheter i veden upptäckas. Det finns 
datoriserade verktyg som med hjälp av ljudvågor kan upptäcka interna 
defekter i veden på stående träd. Genom att skicka en ljudvåg tvärs igenom 
trädet mellan två punkter och mäta tiden det tar för ljudet att färdas, går det 
att upptäcka defekterna. En sådan defekt är just röta. Ju större defekten är, 
desto längre tid tar det för ljudet att färdas genom trädet (Linde 2010). 
Uppmätta värden jämförs sedan med värden från friska träd. Mjuka trädslag 
har en ljudhastighet på cirka 1000–1200 m/s i radiell riktning, medan 
motsvarigheten bland hårda trädslag ligger i intervallet 1400–1600 m/s 
(Movium 1996). 
 
De datoriserade verktygen har olika användningsområden när det gäller 
akustiska, icke-destruktiva mätningar av egenskaper hos trä. Vissa är 
utformade för att mäta på stående träd, medan andra lämpar sig bättre för 
mätningar på stockar eller brädor. En del mäter hur ljudvågor propagerar i 
longitudinell led och andra mäter i ett tvärsnitt av ett substrat (Wang et al. 
2007). Några akustiska mätinstrument har utvärderats mer grundligt, bland 
annat på stående Douglas-gran. Där visade sig impulshammaren som 
används i detta arbete (IML Micro Hammer) ge bäst resultat för stående träd 
(Knowles 2007). Samtidigt framkommer dock att mätosäkerheten rent 
generellt är betydligt större i just stående träd, jämfört med mätningar på 
stockar eller brädor/förädlat material. 

1.2 Syfte och mål 

Studiens syfte var att ta reda på om röta kan identifieras på ett stående träd 
dels med hjälp av enbart syn och hörsel (visuellt/auditivt), dels med ett 
handhållet datoriserat hjälpmedel för detektion av defekter i stammen. 

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserade på skogsröta och det var enbart gran som undersöktes. 
Försöket genomfördes i ett bestånd som har en areal på drygt 1,5 hektar där 
enbart gran växer. Beståndet är beläget i norra Kalmar län, Hultsfreds 
kommun, Tveta socken och kan därför enbart refereras dit. 
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2. Material och metod 
Kvantitativ metod användes i undersökningen, där data samlades in genom 
fältexperiment. Data samlades in genom manuell granskning (förfarande 
enligt bilaga 1) samt med hjälp av en impulshammare (förfarande enligt 
bilaga 2). Den insamlade data för den manuella metoden analyserades sedan 
genom att jämföra respektive träds utfall – friskt alt. sjukt med facit som 
fastställdes efter avverkning genom att inspektera stubbarna. För 
impulshammarmetoden definierades ett referensträd som var friskt. Trädet 
användes för bestämning av facitmätvärde för ljudets hastighet genom 
stammen som sedan jämfördes med de trädvisa mätvärdena. 

2.1 Metoder för att hitta skogsröta i stående träd 

2.1.1 Manuella metoder 

Synliga indikatorer på att en stående gran drabbats av röta är kådlåpor, 
svarta skorpor och rotansvällning. Att knacka på en stam med yxa och 
lyssna till ljudet som uppstår sägs också vara ett sätt att kunna identifiera om 
trädet är rötangripet. Om ljudet låter ihåligt är trädet sannolikt sjukt 
(Skogskunskap, 2016). Det finns dock inte några direkta kriterier i de källor 
som har hittats för exakt hur ihåligt trädet ska låta eller hur omfattande 
kådlåpor, rotansvällningar och skorpor ska vara för att med säkerhet kunna 
avgöra om ett träd är rötskadat eller ej. 
 
Med hänsyn till ovanstående information sattes ett testprotokoll (bilaga 1) 
samman och utifrån detta gjordes mätningar i beståndet.  
 
Ett annat problem med dessa metoder är att rötan måste ha gått långt innan 
några synliga tecken på sjukdom uppstår. Detta på grund av att rötan oftast 
angriper trädets rötter och sedan sprider sig uppåt i stammen. Då är 
sannolikheten större att rötangreppet redan börjat försämra virkeskvaliteten i 
rotstocken (Rönnberg, 2001). 

2.1.2 Mätningar av ljud i träd 

Akustiska mätningar i träd kan göras i både longitudinell (i stammens 
riktning) och transversal (tvärs fiberriktningen) led (ETSI Montes, 2005). En 
stor nackdel som gör mätningar i longitudinell led olämpliga i detta arbete är 
att de endast är kopplade till hur ljudet färdas längs med fiberriktningen 
strax under trädstammens yta. Rötskador uppträder ofta i eller nära kärnan, 
vilket kräver en analysmetod som mäter på djupet, transversalt genom 
trädstammen.  
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2.1.3 Akustik 

Akustik har använts under lång tid inom kvalitetstestning på olika material, 
inklusive trä. Genom att mäta hur en ljudvåg rör sig genom ett substrat, 
exempelvis en stam eller stock och jämföra resultatet med ett börvärde för 
ett likvärdigt, felfritt substrat, kan generella tecken på defekter upptäckas. 
För trä handlar det om exempelvis sprickor, tjurved och rötangrepp. 
Förenklat kan en ljudvågs utbredningshastighet uttryckas som beroende av 
träets elasticitetsmodul och densitet (Wang et al. 2007): 

 

𝐶𝐶 = � 
𝐸𝐸
𝜌𝜌

 

 
där 
c är ljudets hastighet (m/s), 
E är träets elasticitetsmodul (MPa alt. GPa) och 
⍴ är träets densitet (kg/m3)  
 
Utbredning av ljudvågor i trä är dock en komplex process och olika typer av 
vågrörelser uppstår i olika riktningar. Många faktorer spelar in i hur ljudet 
fortplantar sig i träet, bland annat mikrostruktur (mikrofibrillvinkel och 
fiberlängd) och, framför allt, geometrisk form (Wang et al. 2007). Flera av 
dessa egenskaper påverkas i sin tur av vilken del i trädet som undersöks. 
Exempelvis ändras fibrernas form och orientering med avståndet från 
kärnan.  

2.1.3.1 Time of flight (TOF) 

En något förenklad metod för att hitta generella defekter som påverkar 
homogeniteten i ett substrat är Time of Flight-mätningar. Konceptet går ut 
på att mäta tiden det tar för en partikel eller våg (exempelvis en ljud- eller 
ljusvåg) att röra sig mellan två punkter och sedan beräkna den teoretiska 
hastigheten. Detta är inte den sanna hastigheten som vågen har i mediet, som 
är relativt konstant. Att den teoretiska hastigheten skiftar subjekt emellan, 
beror snarare på att färdvägens längd är olika genom subjektet. Färdvägen 
beror i sin tur på om det förekommer defekter i stammen (figur 1). Denna 
hastighet jämförs med ett referensvärde för ett känt, homogent substrat som 
alltså inte innehåller några defekter. Om den teoretiska hastigheten är 
väsentligt lägre än den för referensvärdet, innehåller substratet defekter. 
Dessa defekter härrör inte uteslutande från just röta. Alla defekter som 
innebär ett icke-homogent substrat (reaktionsved, kvistar och kaviteter et c.) 
påverkar ljudets färdväg och därigenom även mätresultatet (Wang et al. 
2007).  
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Figur 2. Konceptbild av en radiell TOF-mätning i en trädstam. 
T.v.: Om stammen inte innehåller några defekter, går ljudet rakt igenom den. Tiden som uppmätts blir 
låg och den teoretiska hastigheten hög. 
T.h.: Ljudet rör sig runt defekter i stammen. I och med att färdvägen blir längre, tar det längre tid för 
ljudet att färdas genom stammen och den teoretiska hastigheten blir lägre ( ETSI Montes 2005). 

2.1.4 Referensvärde för impulshammaren 

För att med hammaren kunna avgöra om ett träd skulle anses vara sjukt eller 
friskt, användes ett gränsvärde/-hastighet. Alla träd med ett mätmedelvärde 
lägre än detta gränsvärde, klassades som sjuka enligt hammaren. 
Gränsvärdet togs fram genom att genomföra mätningar på ett träd som med 
säkerhet var frisk. Att detta referensträd var frisk säkerställdes genom att ta 
ut en borrkärna efter det att mätningarna gjorts. Veden i borrkärnan skulle 
vara helt frisk. Mätningarna gjordes enligt bilaga 2 och gränsvärdet för vad 
som skulle anses vara friskt/sjukt sattes till 90% av mätmedelvärdet från 
referensträdet (ETSI Montes, 2005). Mätmedelvärdet uppmättes till 1327 
m/s, vilket gav ett gränsvärde på 1194,3 m/s. Referensträdet som gav detta 
mätresultat var träd nr 32 (bilaga 4). 

Om de två ortogonala mätningarna som gjordes på varje träd skiljde mer än 
10% togs de inte i beaktande. Detta för att mätresultatet då inte skulle bli 
tillräckligt konsekvent och reliabiliteten för låg.  

3.1 Genomförande 

Val av bestånd skedde strategiskt utifrån kravet att det skulle avverkas våren 
2018, detta möjliggjorde att hela projektet kunde utföras inom tidsramen. 
Beståndet bestod av gran vilket är det trädslag som oftast angrips av röta. 
Detta var särskilt lämpligt för impulshammaren. Varje träd tar lång tid att 
mäta och för att erhålla ett så stort underlag som möjligt är det till fördel om 
träden är av samma art och dimension. 
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Den manuella bedömningen gjordes på alla träd i beståndet. För 
mätningarna med impulshammaren valdes istället ett till synes representativt 
delområde av beståndet ut, där samtliga träd mättes. 

3.1.1 Mätning av beståndet samt manuell bedömning  

Första skedet i studien genomfördes ute i fält i ett slutavverkningsmoget 
bestånd på 1,7 ha, som enbart bestod av gran (figur 3). Detta bestånd valdes 
ut för undersökningen då det befarades hålla många rötskadade träd. I 
beståndet togs 3 provytor där grundyta, övre höjd och diameter samt hur 
markvegetationen såg ut antecknades. För att utföra dessa mätningar 
användes relaskop, höjdmätare och klave. Beståndet var egentligen för ungt 
för att slutavverkas, men då skador från storm, rötsvampar och barkborrar 
var så pass omfattande, hade Skogsstyrelsen givit dispens för att avverka 
tidigare. 
 
Tabell 1. Uppmätt beståndsdata för granbeståndet. 

Provyta Grundyta Övrehöjd (m) Medeldiameter (cm) 
1 26 19,5 28 
2 16 19 32 
3 22 25 42,5 

 
På borrkärnan från det friska referensträdet (träd nummer 32) uppskattas 
beståndets ålder till 55 år.  
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Figur 3. Foton från beståndet som togs i samband med de manuella bedömningarna. Beståndet är 
delvis beläget i sluttande terräng, där ena delen ligger på en platå och den andra i en lutning i 
söderläge. Tvärs igenom beståndet löper en stenmur. Ytterligare en mur löper i ena kanten av 
beståndet, längs med gränsen till intilliggande bestånd. Det finns även två odlingsrösen, på vilka det 
växer mindre ekar och enstaka björkar.  
 
I andra skedet genomfördes den manuella inventeringen i beståndet, enligt 
bilaga 1. Detta moment genomfördes separat av de båda studenterna, för att i 
ett senare skede ge bättre underlag till utvärderingen av resultatet. De träd 
respektive student ansåg vara sjuka, markerades med hjälp av varsin 
sprayfärg (orange respektive blå). Friska träd markerades inte alls. När 
sprayfärgen applicerades på trädet, var det viktigt att den hamnade långt ner 
på stammen för att markeringen skulle synas efter avverkning (figur 4). 

 

 
Figur 4. T.v: De träd som bedöms vara sjuka markerades med sprayfärg längst ner på stammen. 
Varje student markerade de stammar som ansåg sjuka med en egen färg (orange respektive blå). 
T.h.: Orange markering, samt en nummerlapp för spårbarhet av mätning med impulshammaren. 
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3.1.2 Mätningar med impulshammare 

Efter att den manuella inventeringen var gjord, påbörjades mätningarna med 
impulshammaren. Ett preliminärt mål var att mäta på minst 30 träd för att få 
tillräckligt med underlag till utvärderingen. Då tid fanns och utfallet skulle 
bli bättre valdes det till slut att göra mätningar på cirka 60 träd. Dessutom 
var det osäkert om alla träd som mättes skulle kunna hittas och identifieras 
efter avverkningen (figur 5). 
 
Mätningarna med impulshammaren gjordes enligt bilaga 2. Dessa gjordes 
vid tre olika tillfällen under mars 2018. Varje mätning tog cirka 4 minuter att 
genomföra och ett träd tog ca 8 minuter då det utfördes två mätningar per 
träd. Vid det sista tillfället togs en borrkärna från ett träd (referensträd 
nummer 32) för att kunna avgöra om det var friskt eller inte. Trädet visade 
sig vara friskt och blev därmed referensträd. 

 

 
Figur 5. T.v.: Utrustning som användes vid mätning med impulshammaren (impulshammare, 
skruvdragare och klave). 
T.h.: Mätning med impulshammaren. 

3.1.3 Slutinventering 

I tredje skedet var beståndet avverkat (figur 6) och slutinventering skulle 
göras. Först inventerades de stubbar som hade undersökts med 
impulshammaren. Stubbarna som hade nummerlappar identifierades som 
antingen friska eller sjuka och detta antecknades. De stubbar som hittades ur 
den manuella bedömningen identifierades även de som antingen friska eller 
sjuka. Detta antecknades, liksom vad respektive student hade bedömt 
manuellt. För att undvika att någon stubbe räknades två gånger, inventerades 
beståndet systematiskt i stråk. Detta var möjligt då beståndet var relativt 
litet. Dessutom underlättades inventeringen av att det fanns gott om 
naturliga markörer i terrängen i form av virkes- och rishögar, stenblock och 
hänsynsträd, att använda som referenspunkter. 
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Figur 6. Beståndet efter avverkning.  

3.1.4 Analys av insamlad data 

I det sista skedet analyserades resultatet. Varje students manuella bedömning 
jämfördes med den andres, samt med facit som togs fram vid 
slutinventeringen. Mätresultaten från impulshammaren jämfördes med 
referensvärdet för ljudhastigheten i gran som anges i ETSI Montes (2005). 
Utfallet för varje träd (friskt/sjukt) jämfördes med facit som togs fram under 
slutinventeringen. En jämförelse gjordes även mellan studenternas manuella 
bedömning och impulshammarens mätresultat. 
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4. Resultat  

4.1 Manuell bedömning 

Totalt återfanns 152 stubbar som ingick i den manuella bedömningen av 
beståndet efter slutavverkning. Av dessa 152 stubbar, visade sig 96 vara 
friska och 56 vara sjuka. Detta presenteras i tabell 2, tillsammans med 
antalet friska respektive sjuka träd enligt vardera students bedömning.  

Tabell 2. Facit för antalet friska respektive sjuka träd samt utfall vid den manuella bedömningen 

 Facit Hanna Henrik 
Träd totalt 152 152 152 
Friska träd 96 70 73 
Sjuka träd 56 82 79 

Sett till antalet träd som enligt facit var friska/sjuka i relation till 
studenternas bedömningar, underskattade båda två antalet friska träd. 73% 
respektive 76% av det korrekta antalet friska träd ansågs vara friska. 
Samtidigt har båda studenterna överskattat antalet sjuka träd. 41% respektive 
46% fler träd ansågs vara sjuka jämfört med vad facit visade. Observera att 
tabell 2 endast visar en översikt över antalet friska/sjuka träd. Ingen hänsyn 
har här tagits till facit och individuell bedömning av enskilda träd.  

Förutom antalet träd som bedömdes vara friska/sjuka (tabell 2), redovisas 
även andelen rätt beslut i respektive kategori (friska/sjuka) för varje student 
och träd (tabell 3). Detta för att se om det går att bedöma enskilt träd som 
friskt/sjukt för att i exempelvis en gallring kunna gallra ur de sjuka 
individerna. Av de friska träden bedömdes drygt 50 % rätt av båda 
stunderna. För de sjuka träden blev andelen rätt ca 65 %. Stundernas 
individuella bedömning av varje enskilt träd jämfört med facit, presenteras i 
bilaga 3. 

Tabell 3. Andelen rätt bedömt av totalantalet samt i respektive kategori, sammanställt från bilaga 3. 
Inom parenteserna står antalet. 

 Facit Andel rätt, Hanna Andel rätt, Henrik 

Träd totalt 152 57,9% (88) 58,6% (89) 

Friska träd 96 53,1% (55) 55,2% (53) 

Sjuka träd 56 66,1% (37) 64,3% (36) 
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4.2 Impulsmätning 

Totalt mättes 60 träd med hammaren. Stubbarna från 38 av dessa träd kunde 
hittas och identifieras efter slutavverkning. På varje träd gjordes två 
mätningar (se bilaga 2). Om skillnaden mellan de två mätningarna för varje 
träd var för stor, ansågs de vara opålitliga. Gränsvärdet för hur stor 
skillnaden fick vara för respektive träds två mätningar sattes till 10%. I och 
med detta sållades ytterligare 13 av de 38 träden bort således återstod 25 träd 
för vidare analys (se tabell 4).  

Tabell 4. Den procentuella skillnaden mellan de två mätningarna på respektive träd. Om skillnaden 
var större än 10% ansågs mätningen opålitlig och trädet analyserades inte vidare.  

Diff. % Antal träd 
0 - 5 16 
6 - 10 9 
11 - 15 6 
16 - 20 5 
>20  2 

 

Huruvida ett träd var friskt eller sjukt enligt hammaren, avgjordes genom att 
jämföra den uppmätta hastigheten med referensvärdet i avsnitt 2.1.4 
Referensvärde för impulshammaren, d.v.s. 90 % av 1 327 = 1 194,3 m/s. Var 
den uppmätta hastigheten lägre än denna, klassades trädet som sjukt. Tabell 
5 redovisar facit för de 25 analyserade träden, samt antalet träd som 
impulshammaren bedömde friska respektive sjuka. 

Tabell 5. Antalet friska respektive sjuka träd av impulshammarens bedömning i beståndet. 

 Facit Hammare 
Träd totalt 25 25 
Friska träd 20 20 
Sjuka träd 5 5 

Sett till antalet friska/sjuka träd, var bedömningen som hammaren gjorde 
helt korrekt i jämförelse med facit. I tabell 6, där andelen rätt för enskilt träd 
redovisas, kan man dock se att hammaren endast identifierade 1 av de 5 
sjuka träden. Samtidigt var 4 av de träd som hammaren ansåg vara sjuka i 
själva verket friska. Totalt var 68 % av hammarens bedömningar av varje 
enskilt träd rätt. Tabell 6 är sammanställd från bilaga 4.  
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Tabell 6. Andelen rätt från impulshammarens bedömningar i beståndet.  

 Facit Andel rätt, hammare 
Träd totalt 25 17 (68%) 
Friska träd 20 16 (80%) 
Sjuka träd 5 1 (20%) 

4.3 Jämförelse manuell bedömning – impulsmätning 

De två staplarna längst till vänster i figur 7 visar antalet friska respektive 
sjuka träd enligt facit. Därefter följer hammarens och studenternas antal 
korrekta bedömningar av friska respektive sjuka träd. Denna analys gjordes 
utifrån de 25 träd från vilka hammaren gav ett tillförlitligt mätresultat. Totalt 
hade hammaren, som nämns ovan i avsnitt 4.2 Impulsmätning, 17 korrekta 
bedömningar bland de 25 träden. Det ger en träffsäkerhet på 68%. 
Studenterna hade på samma 25 träd 15 rätt vardera, vilket ger dem en 
träffsäkerhet på 60 %. Hammaren hade alltså 2 fler rätt än båda stunderna, 
detta på grund av den höga andelen bedömningar på friska träd. Å andra 
sidan hade studenterna en högre träffsäkerhet när det gällde att identifiera 
sjuka träd. För en komplett sammanställning av bedömningarna av 
respektive träd, se bilaga 5. 

 

Figur 7. Jämförelse mellan hammarens och de båda studenternas bedömningar av de 25 träden som 
kunde analyseras. S = sjukt, F = friskt. Längst till vänster visas facit, följt av antalet rätt i 
kategorierna sjuka/friska träd från hammaren och respektive student.  
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5. Diskussion och slutsatser 
Utfallen från respektive students manuella bedömning hamnade mycket nära 
varandra. Detta sett både till antalet träd som bedömdes friska/sjuka (tabell 
2) samt andelarna rätt bedömningar av varje kategori av friska, sjuka och 
totalt (tabell 3). Ur samma tabell framgår också att båda studenterna har 
bedömt fler träd som sjuka än vad facit visar utifrån slutinventeringen efter 
avverkning. Facit togs fram utifrån om varje stubbe var frisk/sjuk. 
Antalet korrekta bedömningar ligger i intervallet 50–65% utifrån 
studenternas resultat, vilket innebär att de manuella bedömningarna inte är 
tillförlitliga. Det är högst osannolikt att med rimlig säkerhet kunna avgöra 
om ett enskilt träd är rötskadat eller ej utifrån dem. Tillförlitligheten kan 
eventuellt bli bättre med mer erfarenhet hos den som bedömer. Att så 
småningom kunna garantera att ett visst träd är rötskadat eller ej är 
fortfarande behäftat med relativt stor osäkerhet. Dock tordes det vara möjligt 
att kunna avgöra om en skog har relativt stora eller små rötskador på 
beståndsnivå. Även denna bedömning förmodas kunna bli säkrare med 
längre erfarenhet.  
 
De manuella bedömningarna genomfördes under två dagar, vid två olika 
väderförhållanden. Ena dagen ansågs de flesta träden låta ihåligt när 
bedömning med yxa genomfördes. Det motsatta gällde för den andra dagen. 
Anledningen till varför ljudet uppfattades på detta sätt kan åtminstone delvis 
ha grundat sig i att väderförhållandena var olika. Det finns även andra 
faktorer som gör att ljudet kan uppfattas olika. Trädens diameter, hur hårt 
slaget med yxan är och tätheten i beståndet är några sådana exempel. 
Dessutom tolkas ljud olika från person till person. 
 
Att bedöma rotansvällningen hos ett träd är också svårt. Varje person gör sin 
bedömning olika. Trots att båda studenterna har följt samma 
mätinstruktioner för den manuella bedömningen (bilaga 1) och trots en viss 
gemensam kalibrering inför uppgiften har de dragit olika slutsatser på 
samma träd. Att bedömningarna skiljer studenterna emellan på ett och 
samma träd, beror antagligen på olika syn på vad som är en rotansvällning 
och vad som inte är det. Dessutom är bedömningen av svarta “skorpor” i de 
flesta fall en individuell bedömning där en mätinstruktion tolkas olika 
beroende på individ. Det finns ingen kännedom om ytterligare studier på 
området.  
 
Resultatet från hammarens bedömningar är begränsat till relativt få träd 
(tabell 5), men utifrån de bedömningar som kunnat redovisas har hammaren 
inte varit bättre på att hitta röta i stammarna än studenternas manuella 
bedömningar. Nämnas bör att hammaren inte enbart hittar röta, utan alla 
defekter som inverkar på homogeniteten i materialet hos testsubstratet. 
Dessutom kan de båda skruvarnas exakta orientering i förhållande till 
varandra när de sitter fastskruvade i trädstammen ha påverkat mätresultatet. 
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Anledningen till varför skillnaden mellan de parvisa mätningarna (tabell 4) 
varierar så pass mycket har inte kunnat utrönas. Granskning har gjorts 
utifrån vilken dag mätningarna gjordes, trädens diameter respektive 
hårdheten på slagen med impulshammaren. Det sistnämna tordes inte ha 
någon betydelse då ljudets hastighet är konstant. I övrigt har inget samband 
kunnat hittas. 
 
Hammaren hade en svag benägenhet att bedöma träden som friskare jämfört 
med studenternas manuella bedömningar, men denna tendens anses inte ha 
någon större betydelse sett till den begränsade datamängden. 
Att använda en impulshammare av den typ som använts i detta arbete för att 
bedöma förekomst av skador i ett bestånd, gav sammanfattningsvis inte 
säkrare resultat jämfört med att göra en manuell bedömning. Därför, samt 
p.g.a. tidsåtgången för dessa mätningar, var det inte motiverat att använda ett 
sådant hjälpmedel för att bedöma omfattningen av skador i ett bestånd som 
kan jämställas med det som undersökts i detta arbete. 
 
Fastställandet av facit gjordes genom att granska fällskäret på stubbarna. 
Detta kan i sin tur vara missvisande utifrån hammarens resultat. När 
mätningarna med hammaren genomfördes, gjordes de ca 50 cm över mark. 
När facit fastställdes, gjordes det utifrån stubbar som hade en höjd på ca 5–
15 cm ovan mark. Detta kan ha inneburit att sjuka träd i facit kanske ger 
friska träd med mätningar av hammaren då rötan kanske inte spridit sig till 
50 cm höjd. Detta var dock inget som togs i beaktande när studien gjordes.  

Från de 25 träd som hammarens resultat gick att analysera, jämfördes den 
akustiska metoden med de båda studenternas manuella bedömningar (figur 
7). Här hade hammaren rätt på totalt 17 av träden, medan båda studenterna 
hade vardera 15 rätt. Sett till andelen rätt/fel, var det ingen betydande 
skillnad i tillförlitlighet mellan vare sig metod eller individ i denna 
undersökning. Vidare hade hammaren rätt på en större andel friska träd än 
någon av studenterna. Av de enligt facit 20 friska träden, bedömde 
hammaren 16 som friska. De resterande fyra friska träden bedömde den 
följaktligen felaktigt som sjuka. På samma sätt kan det ur figur 7 utläsas att 
hammaren bedömde fyra av de sjuka träden felaktigt som friska. Detta kan 
jämföras med de båda studenternas felbedömningar, där sju respektive åtta 
av de friska träden bedömdes vara sjuka, medan tre respektive två av de 
sjuka träden ansågs friska. Sammantaget verkar båda studenterna ha haft en 
tendens att bedöma en större andel träd som sjuka än hammaren. I och med 
att antalet träd som gick att analysera och jämföra på detta sätt var så pass få, 
går det inte att dra några konkreta slutsatser. För detta behövs en liknande 
jämförelse genomföras på större skala. 

Med hänsyn till att egenskaperna i ett bestånd avseende bonitet, jordart, 
jordmån etc. är olika beroende på var i landet beståndet finns kan resultatet 
enbart härröras till det granskade beståndet eller likvärdiga. Nämnas bör att 
beståndet är väldigt högt beläget och inringat av hyggen och därför utsatt för 
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vind. Med tanke på dessa omständigheter kan impulshammaren ha indikerat 
på defekter inte enbart gällande röta utan även exempelvis sprickor som 
uppkommit genom vind. Detta gör att beståndet inte var det mest optimala 
att genomföra mätningarna i. 
 
En annan aspekt är att beståndet där studien har gjorts hade blivit godkänt av 
Skogsstyrelsen att avverka tidigare än den lägsta slutavverkningsåldern. 
Detta på grund av att beståndet var skadat av framförallt barkborre men även 
storm. Studenterna hade denna vetskap innan den manuella bedömningen 
började. Detta kan påverkat de manuella bedömningarna. Det innebär att 
bedömningen inte var opartisk till fullo. I tabell 2 kan man utläsa att 
studenterna bedömde att beståndet var sjukare än vad det egentligen var. En 
del av förklaringen kan ligga i att studenterna klassade en övervägande del 
av de mer osäkra träden som sjuka hellre än friska, just på grund av att 
beståndet ansågs innehålla många skadade träd. 
 
Validiteten i mätningarna är hög då mätningarna är gjorda enligt 
instruktionerna i bilaga 1 respektive 2. Dock är bilaga 1 sammanställd av 
studenterna själva och inget som är grundat i vedertagen vetenskap. 
Reliabiliteten är låg även för mätresultaten från impulshammaren. Generellt 
är mätningar på stående träd inte speciellt pålitliga, då mätosäkerheten är 
stor (Knowles 2007). 
 
Det finns ingen kännedom om några likvärdiga projekt som genomförts 
tidigare, vilkas resultat och slutsatser kan jämföras med vad som 
framkommit i detta arbete. Om några sådana projekt ska genomföras, bör 
följande punkter beaktas: 

• Genomför projektet i ett bestånd där det inte går alltför lång tid från 
det att mätningarna görs tills beståndet avverkas och facit kan 
upprättas. 

• Markera varje träd noggrant. Färgmarkeringarna med sprayfärg var 
lätta att hitta, men lapparna med ID-nummer för varje träd när 
mätningarna med impulshammaren gjordes var betydligt svårare att 
återfinna efter avverkningen. I detta arbete fästes de nära roten med 
häftstift. Nackdelen med detta var att stiften inte alltid nådde igenom 
bastbarken och lossnade lätt. 

• Stäm av med maskinförarna så att de är införstådda i hur de kan 
anpassa sin körning efter projektet, avseende körstråk, rishantering 
o.s.v. 

 
Källorna som refererats till i rapporten är enligt vår bedömning pålitliga. 
Källan ETSI Montes 2005 är tagen från en Powerpoint ur en föreläsning där 
det inte har funnits någon ytterligare referens till vart fakta är tagen ifrån.  
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BILAGA 1 - Mall för manuell bedömning 

Denna mall redogör för den manuella bedömningen huruvida ett stående träd 
betraktas som friskt eller sjukt.  

 
Kådbildning  

 
Om det finns kåda på den första metern av stammen (mellan 0 - 100 cm 
ovanför mark) tordes trädet bedömas som sjukt. Hänsyn skall tas till om det 
är mycket eller lite kåda. Skulle det enbart finnas lite kåda, lite kåda 
definieras som en droppe eller två, så skall trädet betraktas som friskt.  
 
Finns det kådbildning högre upp i trädet (>1 meter ovan mark) så skall trädet 
betraktas som friskt. Skulle kådbildningen vara stor och barken dessutom 
vara skadad, skall trädet granskas noggrannare efter andra tecken som kan 
indikera på röta (exv. rotansvällning, svarta skorpor). Skulle det finnas andra 
tecken på röta skall trädet klassas som sjukt.  

 
Svarta skorpor 
 

Finns det 2 eller fler skorpor som är större än 2 cm2 på den första metern av 
stammen (mellan 0 - 100 cm ovanför mark) skall trädet betraktas som sjukt. 
Skulle det finnas svarta skorpor ovanför 100 cm skall trädet betraktas som 
friskt såvida skorpan inte är större än 15 cm2, då betraktas trädet som sjukt.  
 
Finns det endast en skorpa på den första metern skall trädet granskas 
noggrannare efter andra tecken som kan indikera på röta (exv. 
rotansvällning, kådflöden). Skulle det finnas andra tecken på röta skall trädet 
klassas som sjukt.  

 
Rotansvällning 
 

Skulle trädet inte ha klassats som sjukt med hjälp av kådflöden eller svarta 
skorpor skall hänsyn tas till rotansvällningar. Skulle rotansvällningen vara 
iögonfallande skall trädet betraktas som sjukt. I övrigt skall enbart 
rotansvällningar kunna klassa ett träd som sjukt om kådbildning eller svarta 
skorpor ligger i gråzonen för sjukt eller friskt.  

 
Ihåligt - med hjälp av yxa 
 

Skulle bedömningen om ett träd är friskt eller sjukt efter att de tre ovan 
presenterade kriterierna är genomgångna, skall stammen bankas med yxa. 
Om ljudet som uppstår låter ihåligt, tyder det på att trädet är sjukt. Hur ljudet 
uppfattas är dock högst subjektivt och många faktorer spelar dessutom in i 
hur ljudet uppfattas: Hur tjock stammen är och om det är fruset är ett par 
exempel. 
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Viktning av skadeorsaker 

 
I första hand skall hänsyn tas till kådbildning och svarta “skorpor”. Skulle 
dessa två faktorer finnas men visa sig vara mindre än angivet i 
bedömningsmallen skall i första hand rotansvällning avgöra om trädet är 
sjukt eller inte. Skulle även rotansvällningen visa sig vara svårbedömd skall 
yxa användas och på ljudet fälla avgörandet om trädet är friskt eller sjukt.  
Skulle det inte finnas kådbildning eller svarta “skorpor” på trädet men 
iögonfallande stor rotansvällning skall trädet klassas som sjukt.  
 
Skulle det finnas andra skador lägre än 1 meter ovan mark på stammen 
såsom lyror, körskador eller liknande skall trädet klassas som sjukt. Dock ej 
om det är nyligen uppkomna skador, då klassas trädet som friskt. 
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BILAGA 2 - Mätprotokoll för impulshammaren – IML Micro hammer 
 

För mätningen med impulshammare användes IML Micro Hammer med 
tillhörande hammare och sensorer, samt två skruvar. Skruvarna skulle 
skruvas in i varje träd utan att förborra, vilket gör att de nöts och måste bytas 
ut så småningom. Handledaren tillhandahöll två uppsättningar skruvar som 
visade sig räcka till samtliga mätningar i arbetet. 
 

• Hammare och mätsensor/mottagare kopplas till instrumentet och 
strömbrytaren slås på. 

• Skruvarna borras in i trädet ca 50 cm ovanför marken med hjälp av en 
skruvdragare. Ingen förborrning ska göras. Skruvarna ska sitta i samma höjd 
och borras rakt in i trädet på motsatt sida så att de pekar rakt mot varandra. 
Varje skruv ska borras in 4 cm. 

• På den ena skruven fästes nippeln som hammaren slås emot och på den 
andra fästes mätsensorn. 

• Diametern på trädet mäts och matas in i instrumentet. Diametern som anges 
ska vara avståndet mellan de båda skruvarnas spetsar, d.v.s. diametern på 
bark minus 8 cm, eftersom varje skruvspets borrats in 4 cm. 

• Slå med hammaren på nippeln. Läs av på instrumentskärmen om 
instrumentet registrerar en hastighet hos ljudet. Om inte, kan det bero på att 
sensorn inte var redo, eller att slagkraften var för hård/lös. Detta meddelas 
dock på skärmen. 

• Varje hel mätning utgörs av medelvärdet från tre godkända hammarslag. 
Den uppmätta ljudhastigheten får sinsemellan inte skilja mer än 10%. 
Således kan fler än tre hammarslag behövas per mätning. På 
instrumentskärmen kan man tydligt se mätresultaten och instrumentet säger 
till när den har ett godkänt mätresultat inom givna ramar. 

 
På varje träd gjordes två mätningar enligt protokollet ovan. Mellan de två 
mätningarna togs båda skruvarna ut ur trädet och borrades in på samma höjd 
som tidigare. De borrades åter in mittemot varandra, men ortogonalt 
gentemot första mätningen, se figur 1. Varje träd markerades också med en 
nummerlapp nära roten. Lappen sattes fast med ett häftstift och användes för 
att kunna spåra varje mätresultat tillbaka rätt träd.  

I och med att två mätningar genomfördes på varje träd, erhölls också två 
mätvärden från varje träd. Medelvärdet från dessa två mätningar var vad 
som användes som hammarens resultat, för att avgöra om hammaren skulle 
anse trädet vara sjuk eller frisk. Om differensen mellan de två mätningarna 
var större än 10% av deras medelvärde, ansågs resultatet från trädet inte som 
tillförlitligt och analyserades inte vidare. 
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Figur 8. Illustration som visar hur skruvarna borrades in i trädet vid varje mätning. Varje skruv 
illustreras med ett kort, svart streck. De borrades alltid in 4 cm i stammen. T.v: Mätningen sedd 
ovanifrån. På varje träd gjordes två mätningar (rött respektive grönt i figuren), där skruvarna 
borrades in mittemot varandra. 
T.h: syns ungefärlig höjd ovanför mark i vilken skruvarna borrades in. 
Illustrerad av: Henrik Höckerdal 
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BILAGA 3 – Manuella bedömningens resultat 

Visar resultaten ur den manuella bedömningen. Vilka träd som tordes vara 
sjuka samt friska i jämförelse med facit. F står för friskt träd och S för 
sjukt/rötskadat träd. 

 

Facit Hanna Henrik 
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BILAGA 4 – Hammarens resultat 
 

Trädnr 
Ø 1 
(cm) 

 Ø 2 
(cm) 

Medel 
Ø (cm) 

Mätvärde 
1 (m/s) 

Mätvärde 
2 (m/s) 

Medelvärde 
(m/s) 

Skillnad 
(m/s) 

Skillnad 
(%) 

Hammarens 
bedömning Facit 

14 23 27 25 911 1107 1009 196 19,4 S S 
15 17 17 17 1207 1219 1213 12 1,0 F S 
16 21 21 21 1053 867 960 186 19,4 S S 
18 36 41 38,5 1102 1370 1236 268 21,7 F F 
19 27 27 27 854 734 794 120 15,1 S S 
20 31 21 26 1445 972 1208,5 473 39,1 F F 
23 21 22 21,5 1308 1326 1317 18 1,4 F S 
25 17 17 17 1306 1254 1280 52 4,1 F F 
26 20 19 19,5 1313 1381 1347 68 5,0 F F 
27 9 9 9 613 528 570,5 85 14,9 S S 
28 9 8 8,5 963 855 909 108 11,9 S F 
29 17 16 16,5 1232 1079 1155,5 153 13,2 S F 
30 14 13 13,5 1276 1164 1220 112 9,2 F F 
32 21 21 21 1311 1343 1327 32 2,4 F F 
33 18 18 18 1203 1292 1247,5 89 7,1 F F 
34 23 25 24 1228 1329 1278,5 101 7,9 F F 
35 19 20 19,5 1296 1424 1360 128 9,4 F F 
36 18 17 17,5 1253 1325 1289 72 5,6 F F 
37 11 10 10,5 1088 1049 1068,5 39 3,6 S F 
38 23 22 22,5 1270 1216 1243 54 4,3 F F 
39 18 20 19 1326 1239 1282,5 87 6,8 F F 
40 12 11 11,5 1203 1060 1131,5 143 12,6 S F 
41 20 23 21,5 1171 1380 1275,5 209 16,4 F F 
42 29 30 29,5 1245 1278 1261,5 33 2,6 F S 
43 22 22 22 1393 1377 1385 16 1,2 F F 
44 22 27 24,5 1364 1358 1361 6 0,4 F F 
45 21 22 21,5 855 1014 934,5 159 17,0 S S 
47 27 30 28,5 1404 1578 1491 174 11,7 F F 
48 31 33 32 1175 1118 1146,5 57 5,0 S F 
49 14 14 14 1226 1298 1262 72 5,7 F F 
50 12 14 13 1083 1230 1156,5 147 12,7 S F 
51 16 17 16,5 1182 1229 1205,5 47 3,9 F F 
52 13 13 13 1138 1134 1136 4 0,4 S F 
55 16 18 17 1164 1180 1172 16 1,4 S F 
56 22 24 23 1242 1371 1306,5 129 9,9 F F 
57 16 15 15,5 1185 1191 1188 6 0,5 S S 
58 23 23 23 1487 1538 1512,5 51 3,4 F F 
60 15 17 16 1200 1263 1231,5 63 5,1 F S 
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BILAGA 5 – Trädvis jämförelse Facit – Hammarens- och 
studenternas bedömning 
 
Trädnummer Facit Hammaren Hanna Henrik 

15 S F F F 
23 S F S S 
25 F F F F 
26 F F F F 
30 F F S S 
32 F F F F 
33 F F F F 
34 F F S S 
35 F F F F 
36 F F F F 
37 F S S S 
38 F F S S 
39 F F F F 
42 S F F F 
43 F F F F 
44 F F S S 
48 F S F F 
49 F F F F 
51 F F F F 
52 F S F F 
55 F S S S 
56 F F S S 
57 S S S S 
58 F F S F 
60 S F S F 
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