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Sammanfattning 
Idag finns stora arealer skog med röjningsbehov. Kostnaden i 
röjningar gör att åtgärden skjuts upp eller inte görs alls. Detta 
resulterar i bestånd med höga stamantal och klena diametrar. 
Dessa bestånd är svåra att åtgärda då både röjning och gallring 
blir dyr. Stammarna är för grova för att röjas och för klena för att 
gallras med god ekonomi. Med ett ökande intresse för uttag av 
biomassa för skogsbränslen blir dessa virkesrika bestånd 
intressanta. Genom att, från stickväg, ta ut alla stammar i ett stråk, 
eller en korridor, minskar antalet kranrörelser per träd, vilket i sin 
tur minskar avverkningskostnaden. I ett försök att undersöka och 
beskriva denna typ av åtgärd har höjd, brösthöjdsdiameter, 
stubbdiameter, trädslagsblandning uppmätts för att sedan beräknas 
i form av uttag och kvarstående träd, antal stammar per hektar 
samt volym (m3). I en del av ett 22-årigt tallbestånd i södra 
Sverige, som gallrats med krankorridorer lades transekter ut 
vinkelrätt från stickväg i vilka antal kvarstående och avverkade 
träd, samt dess höjd och diameter i brösthöjd inmättes. Här 
inventerades även stubbhöjder och skador, samt dess avstånd till 
stickväg. 
Gallringskvoten var 0,77, vilket ökade medeldiametern samt 
medelhöjden på båda vanligt förekommande trädslag, tall och 
björk. Andelen tall ökade även, vilket är positivt för beståndets 
framtida utveckling, då det tänkta trädslaget är just tall. 
Gallringsstyrkan låg på 53% med 61% avverkning i korridorer 
och resterande 39% i stickväg, baserat på stamantal. Före åtgärd 
var antalet stammar >3cm 2267 stammar per hektar och efter 
åtgärd återstod 1056 stammar >3cm per hektar. 
Skadeandelen låg på 1,5%, men inget samband mellan skador och 
stickvägsavstånd fanns. Stubbhöjden hamnade på 48 centimeter i 
medeltal, men inget samband fanns heller här med avståndet till 
stickväg, utan anledningen ligger troligtvis i något annat. 
För en noggrannare utvärdering av metoden skulle större arealer 
och framförallt bestånd med högre stamantal mätas in. 
Undersökningar på de höga stubbhöjderna behövs då detta ger en 
värdeförlust. I det stora hela har åtgärden gynnat beståndets 
framtida utveckling, genom att höja medeldiameter och höjd, ökat 
andelen tall och minskat antalet stammar till en acceptabel nivå. 
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Summary 
Today there are large areas in need of pre-commercial thinning 
(PCT) in Sweden. High costs result in delay of, or lack of PCT’s. 
This results in forest stands with a high number of stems and low 
diameters. Where the stem-diameters are too high for PCT, they 
are too low for thinnings, resulting in high costs for both 
treatments. With a growing interest in biomass-extractions to use 
for wood-fuel, these biomass-dense forests are of great interest. 
By harvesting trees in corridors approximately the length of the 
crane, so called boom-corridor thinning (BCT), the number of 
crane movements per tree decreases which, in turn decreases the 
harvesting cost. In an attempt to investigate and describe this 
treatment-method, mean height, breast height-diameter, stump-
diameter, tree species composition and stems per hectare where 
measured and presented as harvested trees and standing trees, 
stems per hectare and in volume (m3). In a part of a 22-year old 
pine stand in southern Sweden, treated with BCT, transects where 
laid out perpendicular to the strip road in which the number of 
standing trees, number of stumps and height, breast height 
diameter and stump diameter where measured. Together with 
height of the stumps and injuries caused by the treatment as well 
as each variables distance from the strip road. The relationship 
between harvested tree diameters and standing tree diameters 
where 0.77, which can be compared to a heavy thinning from 
below, increasing the mean breast height diameter and height. The 
percentage of pine in the stand increased, which is positive for the 
stands future development, being a pine stand. The thinning grade 
resulted in 53% with 61% of all stems removed in boom-corridor, 
with 39% in strip-roads. Before treatment stems >3cm per hectare 
where 2267, with 1056 after the treatment. Injuries caused by the 
thinning resulted in a low 1.5%, with no real correlation between 
injuries and distance to strip road. Mean stump height was 48 
centimetres, no correlation could be found here either between 
height and strip road-distance. For a more detailed assessment of 
the method BCT, larger areas need to be measured, as well as 
different types of stands, especially with higher number of stems. 
The height of stumps results in volume losses in harvesting, why 
this needs to be assessed further. The treatment had a positive 
effect on the stands future development, resulting in higher mean-
diameters and heights, percentage of pine and decreasing the 
number of stems, giving remaining stems more space to grow. 
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Abstract 
Med växande arealer som inte röjs, samt ett ökat intresse för 
skogsbränsleuttag, krävs utveckling av teknik och metoder för att 
kunna utvinna denna resurs. Genom att, från uppställningsplatser i 
stickväg, avverka träd i krankorridorer minskar antalet 
kranrörelser per träd. Detta minskar i sin tur den höga 
avverkningskostnaden i stamtäta, klena bestånd. I ett tallbestånd i 
södra Sverige undersöktes metoden krankorridorgallring. I 
transekter vinkelrätt från stickväg mättes höjd, 
brösthöjdsdiameter, stubbdiameter, stamantal, trädslagsblandning, 
stubbhöjder och skador, samt dess stickvägsavstånd. Detta 
beräknades sedan i Excel. Gallringskvoten var på 0,77, alltså 
ökade beståndets medeldiameter och höjd. Gallringsstyrkan låg på 
53% med 61% avverkade träd i krankorridorer, resten i stickväg. 
Andelen skador var 1.5% och stubbhöjden 48 cm, inga av dessa 
kunde korreleras till stickvägsavståndet. Innan åtgärd stod endast 
2267 stammar >3cm per hektar, bestånd med högre stamantal 
behövs för en bättre utvärdering av metoden.  
1. Krankorridorgallring 2. Skogsskötsel 3. Gallringsmetod. 
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Abstract 
With a growing number of unmanaged stands with a high number 
of stems per hectare and low diameters, and with growing 
interests in biomass extractions for fuel, development of proper 
technology and methods to extract these resources is required. By 
mechanical harvesting of trees in corridors, the number of crane 
movements per tree is decreased, resulting in lower harvest costs. 
In a pine stand in southern Sweden, this method of boom-corridor 
thinning was examined. This was done by measuring, 
perpendicular to the strip road, mean heights, breast height- and 
stump diameters, number of stems, tree species composition, 
stump heights and damages from thinning and later calculated in 
Excel. The relationship between harvested and standing tree 
diameters where 0,77, which can be compared to a heavy thinning 
from below. The thinning grade resulted in 53% with 61% trees 
harvested in boom-corridors. Damage percent resulted in 1.5% 
and the mean stump-height was 48 cm, none of these factors 
could be connected to their strip-road distance. Before thinning 
the number of stems was 2267 stems >3cm per hectare. For a 
better evaluation of the method, stands with higher number of 
stems would be required. 
1.Boom-corridor thinning. 2. Forest management. 3.Thinning 
method.  
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Förord 
 
Genom ett projekt som drivs av Skogforsk där en prototyp av ett 
aggregat anpassat för skörd av klena träd, har denna undersökning 
möjliggjorts. Där ska sägas att detta inte är en del i det projektet 
utan endast att samma bestånd undersökts. Trots vissa problem i 
tid så kunde fältmätningarna till sist göras, och arbetet slutföras. 
Tack till Örjan Grönlund, Skogforsk, för väldigt bra handledning 
under den här perioden. Värdefulla synpunkter och diskussioner 
har hjälpt mig mycket. 
Tack till Rikard Jakobsson, Linnéuniversitetet, även här för bra 
handledning. Diskussioner och synpunkter på arbetet har gjort att 
jag lärt mig mycket om denna typ av arbete. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Röjning innebär: ”Beståndsvårdande utglesning av plant- och 
ungskog utan att gagnvirket tas tillvara. Röjningsavfallet kan dock 
under vissa omständigheter tas tillvara som biobränsle” 
(Håkansson 2000). 
Röjningen brukar utföras vid 2–4 meter i medelhöjd, men kan 
utföras upp till ca 7m. 
 
Under 1980-talet var arealen skog som röjdes ca 250 000 hektar 
per år, vilket minskade till ca 170 000 hektar runt 1995 
(Skogsdata 2017), ett resultat av att man 1993 upphävde 
röjningsplikten som infördes i skogsvårdslagen 1979 (Bergquist & 
Holmström 2017). 
Minskningarna i areal utförd röjning resulterade i eftersatta 
röjningar, så kallade konfliktbestånd. Dessa konfliktbestånd är 
problematiska då skötseln är svår att standardisera, då de är för 
grova för att röja och för klena för att gallras, med en positiv 
ekonomisk utgång (Olsson 2004). 
Idag bedöms 1 443 000 hektar produktiv skogsmark ha akut 
röjningsbehov, medan det röjs ca 271 000 hektar skog per år i 
Sverige (Skogsdata 2017). 
Med alternativa metoder för röjning eller en lägre kostnad, skulle 
större arealer kunna röjas.  
 
Röjningens tidsåtgång ökar med beståndets stamantal och 
medelhöjd, vilket gör att ju längre tiden går, desto dyrare blir 
röjningen (Ligné 2004).  
Genom att mekanisera röjningen i så kallade stråkröjningar, så 
minskar tidsåtgången. Dock krävs vidareutveckling och vidare 
studier då effektiviseringen inte är tillräcklig i kontrast till 
maskinkostnaden (Bergqvist 2006). 
 
Ett annat problem i stamtäta, klena bestånd är att gallringen inte 
blir lönsam, då den viktigaste faktorn för gallringens ekonomi är 
medelstammens diameter, vilken ofta är låg i stamtäta ungskogar 
(Sirén & Aaltio 2003). 
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Gallring innebär att, i ett skogsvårdande ingrepp, glesa ut skogen. 
Till skillnad mot röjning tar man tillvara på virket (Håkansson 
2000).  
I gallring är det vanligt att en liten andel kvarstående träd skadas. 
Skadorna kan variera från väldigt få skador, 3–4% (Sirén 2001), 
till 13% eller högre (Picchio et.al 2011). En rapport från 
Skogforsk visade på knappt 1% skador i täta tallungskogar 
(Grönlund et.al. 2015). 
Dessa skador kan leda till ekonomiska förluster och en ökning av 
röta (Han & Kellog 2000, Kohnle & Kändler 2007). 
Några av de saker som påverkar skadebilden är trädslag, 
trädstorlek och beståndstäthet. Exempelvis en tät granskog kan 
tendera att ha en högre skadegrad än en gles tallskog (Johansson 
et.al 2002, Andersson 2011). 
 
Gallringens uttag brukar uttryckas i gallringsstyrka, och brukar 
ligga mellan 20 och 40%. 
Typen av uttag beskrivs som gallringskvot, diameter på 
kvarstående träd i relation till diametern på de uttagna.  
Vid en kvot lägre än 1 så tas klenare stammar än de kvarstående 
ut, så kallad låggallring, och vice versa med en kvot högre än 1, 
höggallring. I jämförelser i tillväxt mellan hög-och låggallring 
syntes inga skillnader i tillväxt för tall enligt Nilsson et.al 2010. 
 
Mellan 9 och 44% av Sveriges produktiva skogsmarksareal anses 
ha potential för uttag av biomassa, beroende på vilka 
attributsbegränsningar som används (Fernandez-Lacrus et.al 
2015). Intresset för att kunna effektivisera uttag av biomassa i 
unga, stamtäta bestånd finns i fler länder än bara Sverige. I 
Lettland exempelvis bedöms uttag av biomassa kunna förse en 
stor andel av landets energibehov (Lazdiņš et.al 2013). 
 
Som ett ytterligare led i den tekniska utvecklingen vad gäller 
behandling av dessa konfliktbestånd, har försök med s.k. 
krankorridorsgallringar utförts. Med specialutvecklade aggregat 
som sätts på en konventionell skördare, huggs stickvägar upp. 
Från dessa stickvägar avverkas träd i krankorridorer från 
uppställningsplatser, avverkningen utförs som instick från vägen. 
(Ulvcrona et. al 2017).  
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Figur 1. Exempel på avverkningsmönster i krankorridorgallring, 
figur lånad från Bergström 2009. 
 
Ett exempel på sådana aggregat är fällaggregatet Flowcut. Det är 
ett fällhuvud som fästs på en konventionell skördarkran, med en 
sågklinga och knivar för ackumulering. Tanken med Flowcut är 
att det ska kunna utföras en kontinuerlig ackumulering och 
avskiljning (Skogforsk 2015).  
Förutom dessa försök i att utveckla tekniken i maskinella 
skogsvårdsåtgärder, har man även undersökt metoder för att ta ut 
biobränslen (Bergqvist et. al 2006, Bergqvist & Fogdestam 2011). 
Då ovan nämnda konfliktbestånd utgörs av rikliga mängder 
biobränslen, blir de naturligt attraktiva för biobränsleuttag 
(Pettersson et.al 2012). 
 
1.2 Krankorridorgallring teknik och metod 
 
Även om täta ungskogar är attraktiva för biobränsleuttag, så 
kvarstår problematiken med den höga avverkningskostnaden. 
Produktivitet i gallring bestäms ofta av storlek på träden, 
uttagsvolym, beståndstäthet (Kärhä et al. 2005), frekvens av 
flerfällning (Johansson & Gullberg 2002) och 
ackumuleringsfrekvensen (Liss 1999). Genom att från stickvägar 
avverka i krankorridorer, minskas tiden för kranrörelser och fler 
träd kan avverkas per krancykel. Tanken är alltså inte att hugga 
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upp strikta korridorer, utan att avverka i korridorer för att minska 
kranrörelser. 
 
Simuleringar har gjorts i täta ungskogar som visat på tydliga 
produktivitetsökningar genom att krankorridorgallra, jämfört med 
konventionell gallring (Bergström et.al 2007). 
Där har ökningar på upp till 40% uppnåtts i täta ungskogar 
(Sängstuvall et. al 2012). Det finns även resultat som visar på en 
ökning av 16% med ett speciellt utvecklat fällhuvud (Bergström 
et.al 2010). Det har även gjorts jämförelser mellan olika system 
för uttag av biomassa i täta ungskogar där kostnad och 
energieffektivitet undersökts. Med välutvecklade 
krankorridorgallringssystem, samt bunt- och 
komprimeringssystem för transport, kan kostnader minskas med 
11–27% och energiåtgång med 11–30%. Den här effekten ökar i 
takt med minskande diametrar och ökade transportavstånd, 
jämfört med konventionella system (Bergström & Di Fulvio 
2014). För att uppnå dessa nivåer krävs alltså även en 
teknikutveckling. Dels har kranens teleskopfunktion visat på en 
begränsande hastighet, men framförallt krävs speciellt framtagna 
fällhuvuden för ändamålet (Bergström et.al 2012). 
 
För att utveckla den här typen av aggregat krävs kunskap och 
förståelse om befintliga system och dess fördelar samt 
begränsningar, för att förstå var utvecklingen bör riktas emot. 
I ett examensarbete från Luleå tekniska universitet undersöktes 
olika lösningar för att framställa ett aggregat som kontinuerligt 
avverkar och ackumulerar träd i täta bestånd. Där jämfördes även 
befintliga system och deras tillämpbarhet i avverkning av klena 
träd. (Forsberg & Wennberg 2011).  
  
Att göra ett uttag av biomassa istället för att utföra en sen, dyr 
röjning kan resultera i god ekonomi. De skillnader som 
undersökts efter korridoruttag om 50–82% har visat tendenser på 
ökad stamdensitet, men något lägre brösthöjdsdiameter än selektiv 
gallring, och utan någon större skillnad i tillväxt (Karlsson et.al 
2012). Att rikta skötseln mot bestånd anpassade för uttag av 
biomassa kan resultat leda till klenare trädstorlekar än 
konventionella skötselmetoder. Däremot kan lönsamheten bli bra i 
stamtäta, exempelvis självföryngrade bestånd, om buntning eller 
komprimering tillämpas inför skotning. Detta ställer dock höga 
krav på planering och beslutssystemen, att utföra åtgärder i rätt tid 
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(Karlsson et. al 2015). De undersökningar som gjorts efter 
krankorridorgallringar och liknande ingrepp på beståndets 
utveckling har visat på små skillnader i tillväxt. Skadebilden är 
undersökt i väldigt liten skala, speciellt vad gäller storm- och 
snöskador (Ulvcrona et. al 2015). Däremot finns en större 
variation i diameter och trädslag efter krankorridorgallringar, 
något som kan resultera i mer varierade skogar och i sin tur tjäna 
en viss nytta för biodiversiteten (Ulvcrona et. al 2017). 
 
Försöken med Flowcut inleddes 2018 och är ett steg i 
utvecklingen av teknik för klenträdshantering för biomassauttag. 
Aggregatet är monterat på en EcoLog 560D (motoreffekt 195 kW) 
utrustad med en 11,5-meterskran (EcoLog 250 kran). Flowcut-
aggregatet/n körs för att testa prestandan i aggregatet, samt att 
testa aggregatet i samband med krankorridorgallring. Flowcut är 
fortfarande en prototyp och är alltså fortfarande i försöksstadiet.  
 
1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med studien var att kvantifiera uttag och skador i beståndet 
med Flowcut-aggregat. 
 
Följande frågeställningar undersöktes: 
Hur stort är uttaget i form av stickvägar och krankorridorer?  
Hur ser diameter och höjd ut på uttagna träd, jämfört med 
kvarstående?  
Hur stor är skadefrekvensen och var finns dessa skador?  
Finns ett samband mellan stickvägsavstånd och stubbhöjd? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
För att få en högre kvalitet på inmätt data mättes endast en del av 
det som gallrades enligt krankorridorgallring. 
Effektiv maskintid och själva aggregatens prestanda tas inte upp i 
studien. Aspekter kring biobränsleuttag och ekonomin kommer 
heller inte ingå.  
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2. Material och metoder 
Beståndet som blev föremål för dessa mätningar låg i närheten av 
Alsterfors i Kronobergs län, på Sveaskogs markinnehav. 
Beståndet var 10 hektar stort med ståndortsindex T22. Endast den 
nordöstra delen av beståndet blev föremål för inmätningar efter 
åtgärd. 
 
2.1 Utläggning av transekter 
 
En sträcka på 520 meter mättes upp längs med stickväg, och 
delades där upp i 5 parceller.  
Transekter lades ut systematiskt vinkelrätt från stickvägen, med 
en slumpartad startpunkt. 
Vid varje mätning noterades vilken parcell transekten ingick i. 
Varje transekt var 20 meter längs med och 1,5 meter bred på var 
sida av centrum, totalt 60 m2. Totalt 15 transekter lades ut. Den 
areella täckningsgraden av inmätningarna var 11.6%.  

 
Figur 2. Utläggning av transekter. 1,5 meter i bredd från centrum, 
20 meter i längd. 30 meter mellan varje transekt. 
 
2.2 Inmätning i transekter 

Ett måttband lades ut som centrum för varje transekt, en 3-meters 
stav användes för att urskilja träd som ingick i transekten. Alla 
stående träd inom transekten klavades i brösthöjd (1.3m). Träd 
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lägre än 1.3 meter mättes ej. Träd med en brösthöjdsdiameter 
under 3 cm antecknades endast. Stubbar under 3 cm antecknades 
även dem. Stubbdiameter, höjd och avstånd till stickväg mättes. 
Endast stubbar i krankorridorer mättes på höjden. 
 
Innan åtgärd lades cirkelprovytor ut där stubbdiameter, 
brösthöjdsdiameter och höjd mättes in på de två dominerande 
trädslagen i beståndet, tall och björk. 
Med data från dessa mätningar skapades ett samband mellan 
stubbdiameter, brösthöjdsdiameter och höjd. Detta sambandet 
användes sedan för att räkna ut brösthöjdsdiameter samt höjd på 
de avverkade träden, baserat på stubbdiametern. 
 
2.3 Skador 

Skador mättes i samband med klavning av stående träd. Skador 
delades upp i 3 typer:  

1. Barkskador. 
2. Grenbrott.  
3. Toppbrott.  

Allvarlighetsgraden på skadorna delades upp i kategorierna: 
1. Lindrig. Skadan påverkar ej/obetydligt tillväxten.  
2. Mindre allvarlig. Skadan påverkar tillväxt i mindre 

omfattning.  
3. Allvarlig. Skadan påverkar tillväxten i hög grad.  
4. Mycket allvarlig. Skadan påverkar tillväxten i mycket hög 

grad samt riskerar trädets död. 
De olika klassningarna baserades på placering av skadan samt 
djup eller storlek. Exempelvis enstaka brutna kvistar i lägre delen 
av trädet eller kronan klassades som typ 2, grad 1 eller 2. En 
skärskada från aggregatet som skurit av stora delar av kambiet 
och floemet i stubbhöjd klassas som typ 1, grad 3 eller 4. 
 
Utrustning som användes var: 3 meters käpp, dataklave, måttband, 
Suunto höjdmätare.  
 
2.4 Analys 
 
Beräkningar gjordes i programmet Excel. Medelvärden och 
standardavvikelser för stamantal per hektar, medelhöjd och 
brösthöjdsdiameter för uttagna och kvarvarande stammar av träd 
och stubbar per trädslag beräknades. Stubbarna delades även upp i 
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stickvägsträd eller korridorsträd. Träd och stubbar med 
brösthöjdsdiameter respektive stubbdiameter på 3 cm eller mer 
klassades som huvudstammar. Träd och stubbar under 3 cm 
beräknades som bistammar. För att räkna ut stamantal innan 
åtgärd räknades antal kvarstående träd ihop med antal avverkade 
träd. 
I alla beräkningar skildes huvudstammar och bistammar åt.  
 
Gran och övriga lövträd än björk ingick endast i beräkningar på 
stammar per hektar, då dessa inte uppgick i tillräckligt höga 
procent för att räknas med i trädslagsandel, samt att för få av 
dessa träd mättes in för att få ett samband för volymberäkning. 
Dessa data beräknades per parcell samt för alla parceller 
sammanslaget. 
 
Baserat på de trädhöjder som inmättes i cirkelprovytor gjordes ett 
samband mellan brösthöjdsdiameter, stubbdiameter och höjd i 
Excel med de ekvationer som framkom där (Bilaga 1). På de träd 
som användes för sambandet mellan diameter och höjd, testades 
den aktuella höjden med den modellerade. Det fanns en viss 
spridning i sambandet diameter och höjd, vilket kan förklaras med 
att vissa träd stått undertryckta, och andra fristående. Skillnaden 
mellan observerade och predicerade värden låg i medeltal på 0,01 
dm, vilket visade på att den modellerade höjden, trots en viss 
spridning, var god nog att användas. 
 
Volymberäkningarna gjordes baserat på alla inmätta träd samt 
jämförelser av medelstam. Dessa presenterades sedan i uttagen 
volym samt kvarstående volym, som en ytterligare beskrivning av 
åtgärden. 
 
Ekvationerna som användes för volymberäkningen var: 
 
Tall 
V = 10–1,38903 x D1,84 493 x (D+20,0)0,06563 x H2,02122 x (H-1,3) -

1,01095 

 
Björk 
V = 10–0,84627 x D2,23 818 x (D+20,0) -1,06930 x H6,02015 x (H - 1,3) -
4,51472  
(Brandel 1990). 
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För att få fram gallringsstyrka beräknades stamantal före och 
stamantal efter. Gallringskvot beräknades genom att jämföra 
medeldiameter i brösthöjd före och efter åtgärd. 
 
För att undersöka sambandet mellan skador och avstånd till 
stickväg beräknades medelvärden i avståndsklasser med skadetyp 
och grad på skada. Dessa beräkningar delades även upp i parceller 
med stamantal 1500–2000 per hektar respektive 2500–3000 per 
hektar, för att se om ett samband fanns i stamantal. 
 
För att undersöka sambandet stubbhöjder och stickvägsavstånd 
delades avståndet upp i avståndsklasser, 0–5 och 5–10 meter från 
stickväg. Sedan jämfördes medelvärden i stubbhöjder. Även här 
delades mätningarna upp i parceller baserat på stamantal, som 
ovan. 
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Uttag och kvarstående 
 
Medelhöjd på tall respektive björk kvarstående träd blev 6,2 och 
6,3 meter med en medeldiameter i brösthöjd på 9,1 respektive 6,6 
centimeter. Medelhöjd på tall respektive björk uttagna träd blev 5 
och 4,5 meter. Medeldiameter i brösthöjd 6 respektive 3,2 
centimeter. Genom uttaget av mindre träd på båda dessa trädslag, 
har medeldiameter och medelhöjd ökat bland de kvarstående 
träden i beståndet (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Medel och medianvärden för höjd (H) och 
brösthöjdsdiameter (DBH) samt standardavvikelse på kvarstående 
och uttagna träd. 

  H (m) DBH (cm) 

 Trsl Medel Median Stdavv Medel Median Stdavv 

Uttag Tall 5,01 5,05 1,2 6,01 5,61 2,59 

Björk 4,53 4,32 0,9 3,19 2,73 1,3 

Total 4,74 4,55 1,06 4,38 3,57 2,4 

Kvarstående Tall 6,18 6,26 1,37 9,13 8,4 4,3 

Björk 6,34 6,29 1,23 6,56 5,9 2,74 

Total 6,24 6,27 1,32 8,07 7,45 3,94 
 
Efter åtgärd ökade medeldiametern i brösthöjd med 1,5 cm på tall 
och 2,1 cm på björk. Medelhöjden ökade med ca 0,5 meter 
respektive 1,1 meter för tall och björk (Bilaga 2, Tabell 2). 
Medelstammens volym på båda trädslagen har alltså ökat, genom 
att ta ut de mindre träden (Figur 3). Gallringskvoten, baserat på 
medeldiametern av uttagna träd jämfört med medeldiametern av 
kvarstående träd, hamnade på 0,77. Detta innebär att uttagna träd 
hade en lägre medeldiameter än kvarstående träd, vilket ger en 
kvot under 1.  
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Det totala uttaget i volym blev 77 m3/ha, där 74% av denna 
volym var tall, resten björk. Den kvarvarande volymen blev ca 
230 m3/ha och 72% av den kvarstående volymen bestod av tall. 
  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Tall före Tall efter Björk före Björk efter

dm
3

Figur 3. Förändringen i medelstammens volym (dm3), före och 
efter åtgärd. 
 
Innan åtgärd stod 2267 stammar >3cm per hektar, efter ett uttag 
på 1211 stammar återstod 1056 stammar. Totalt stod 2134 
stammar <3cm innan avverkning, 611 stammar avverkades, vilket 
lämnade kvar 1523 stammar per hektar (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Stamantal per hektar, innan och efter åtgärd, uppdelat i 
stammar >3cm och stammar <3cm. 
St/ha Innan åtgärd  Avverkat Kvarstående 
>3cm 2267 1211 1056 
<3cm 2134 611 1523 
Totalt 4401 1822 2579 

 
Gallringsstyrkan blev 53% räknat på stamantalet. 61% av alla 
avverkade stammar avverkades i krankorridoren, de resterande 
39% avverkades i stickväg. Andelen tall ökade med 8%-enheter 
efter åtgärd, från 48% till 56%. Andelen björk minskade med 9%-
enheter, från 48% till 39%. De resterande 4–5% av stammarna 
bestod av gran och övrigt löv. 
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3.2 Stubbhöjd 

Det gick inte att se om det fanns ett samband mellan stubbhöjd 
och stickvägsavstånd. Medelhöjden på stubbarna blev 48,05 
centimeter, 44 centimeter i medianhöjd, med en standardavvikelse 
på 15,54 centimeter. När avståndet delades upp i två 
avståndsklasser; 0–4,9 meter och 5–10 meter från 
stickvägscentrum, skilde sig medelvärdet med 1,37 centimeter i 
stubbhöjd. Från 48,86 på 0–4,9 meter, till 47,49 centimeter på 5–
10 meter. Standardavvikelsen på 0–4,9 meter låg på 16,7 
centimeter och på 5–10 meter, 14,6 centimeter. Detta visade på en 
väldigt liten skillnad mellan de två avståndsklasserna. 
 
3.3 Skador 

1,5% av de kvarstående träden hade någon form av skada på sig. 
Det gick heller inte här att se om det fanns ett samband mellan 
skador och stickvägsavstånd. Både skadetyp och grad på skada 
ställdes mot avståndet till stickvägscentrum. 
I de grupperingar som gjordes av parceller, med stamantal 1500–
2000 st/ha och 2500–3000 st/ha, fanns heller inget samband 
mellan skada och stickvägsavstånd. 
En stor del av de skador som inventerades bedömdes vara lindriga 
eller mindre allvarliga skador, totalt hittades endast en skada som 
bedömdes vara mycket allvarlig, grad 4 (Se Bilaga 2, tabell 4). 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4,1 Diskussion 
 
Åtgärden i beståndet kan bedömas som positiv ur 
skötselsynpunkt. Medeldiameter och medelhöjd ökade efter 
åtgärden, genom att avverka de mindre träden. Andelen skador 
var även den låg. Gallringskvoten på 0,77 vittnar om en 
låggallring. Detta höjde medeldiametern och såg till att grova träd 
står kvar. Enligt Nilsson et.al 2010 skiljer sig inte tillväxten 
mellan hög- och låggallring i tall, när samma grundyta lämnats, 
varför en höggallring möjligtvis inte hade påverkat tillväxten. 
Däremot hade medeldiametern varit lägre, och omloppstiden hade 
förlängts, förutsatt att en slutavverkning skulle ske efter en 
måldiameter, och inte en specifik ålder. Då beståndets klassats 
med ståndortsindex T22 och då tall har gynnats kan tallens 
fortsatta utveckling ses som säkrad, den frågan som skulle kunna 
återstå vore risk för viltbetning, men då beståndets medelhöjd på 
ca 6 meter anses som över betessäker höjd, är detta knappast ett 
problem. Antalet bistammar är fortfarande något högt, men 
troligen sluter sig huvudstammarna så pass fort att dessa 
bistammar inte blir ett problem vad gäller konkurrens. Det som är 
intressant i framtiden för beståndet är den rumsliga fördelningen 
av träden, och hur detta påverkar dimensionsutvecklingen. Dock 
är det viktigare att fokusera på livskraftiga träd, hellre än det 
strikta kvadratförbandet. I Karlsson et.al 2013’s undersökning 
med liknande korridoruttag (50–82%) syntes ingen 
tillväxtskillnad, varför ingen större tillväxtförsämring förväntas i 
det här försöket heller, jämfört med en konventionell gallring. 
Stamantalet på 1056 st/ha möjliggör även för ytterligare en 
gallring innan slutavverkning om så skulle önskas. 
 
Vad gäller skadeinventering så är det svårt att återfinna alla 
skador. Dels kan det vara svårt att hitta alla skador då de kanske 
bara syns från vissa vinklar eller annat. Sen blir den här typen av 
klassning ytterst baserad på inventerarens bedömning.  
Vad som bedöms som allvarligt eller inte kan variera från person 
till person, även om klassningen var till för att undvika detta 
problem. Antalet skador blir sannolikt desamma, däremot kan 
klassningen av framförallt skadegrad variera. Här kan 
reliabiliteten bli något lägre. Tydligare kriterier vad gäller djup 
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och bredd hade kunnat vara ett alternativ. Dock så var skadorna i 
så pass liten omfattning att det spelar mindre roll.  
Den låga andelen skador stämmer bra överens med rapporten 
Grönlund et. al 2015, där lägre än 1% skador återfanns, i detta fall 
strax över 1%. Det är möjligt att skadebilden kan se annorlunda ut 
i andra typer av bestånd. 

 
Ingen större skillnad hittades mellan de olika avståndsklasserna 
och stubbhöjd, skillnaden i standardavvikelse var även liten. Här 
kan det vara andra faktorer som styr, exempelvis en svårighet att 
styra ned aggregatet nära marken, eller en viss ovana från 
maskinföraren att framföra ett sådant aggregat enligt 
krankorridorsmetoden. 
 
Då kriteriet för stubbdiameter var >3cm har här träd med klenare 
brösthöjdsdiameter räknats in bland avverkade huvudstammar. 
Detta kan göra att resultatet skiljer sig något, jämfört med om en 
del av dessa räknats som avverkade bistammar. 

 
Det fanns en viss variation i diameter och höjder, vilket kan vara 
ett resultat av undertryckta träd och fristående träd. Med 
ytterligare mätningar på krongränshöjd och vidd, eller andra mått 
på lövarea hade dessa variationer kunnat beskrivas. Krongränsen 
hade även kunnat ge noggrannare volymberäkningar då fler 
faktorer hade funnits att beräkna. Volymberäkningarna gjordes 
endast på trädslagen tall och björk, och inte på de övriga 
trädslagen, vilket resulterar i att volymen underskattas något. 
Volymberäkningar gjordes heller inte på kvarstående och uttagna 
bistammar, då dessa är svåra att beräkna. Det blev en skillnad i 
trädslagsandel beroende på om beräkningen gjordes i stammar per 
hektar, eller volym per hektar. Detta beror på den högre volymen i 
tall. Det ska även noteras att volymen uttrycks i m3. Brandels 
volymfunktioner valdes då kriterierna passade bäst in i uppmätt 
data. Brandels volymfunktioner är egentligen anpassade för något 
grövre träd än vissa av de som inmättes i den här undersökningen. 
Detta kan förstås ge en viss felkälla i volymberäkningen. Andra 
volymfunktioner för tall kräver antingen krongränshöjd eller 
klenare diametrar varför dessa inte användes, dessa funktioner 
hade kanske gett andra siffror på volym. Troligtvis erhålls bäst 
data på dessa volymer på inmätningsstationer av virke och 
skogsbränsle. Dessutom räknades inte den volymförlust med som 
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blir resultatet av de höga stubbhöjder som uppmätts, detta ger 
troligen också en skillnad i volym. 
Den iakttagna luckigheten i beståndet kunde heller inte beskrivas 
på ett bra sätt. Exempelvis andelen träd som togs ut i stickväg kan 
här vara missvisande. Maskinföraren kan delvis ha valt ut glesare 
områden för att minska tvingande uttag i stickväg.   
 
I ett mer homogent bestånd vad gäller stamtäthet kunde dessa 
siffror se annorlunda ut. Det här beståndet var egentligen inte 
optimalt för att undersöka metoden krankorridorgallring. 
Validiteten på denna undersökning hade alltså kunnat vara högre. 
Konceptet är att i stamtäta bestånd, där kranförflyttningen ökar 
kostnaden, minska kranförflyttningen men ändå avverka ett högt 
antal träd i varje rörelse. I glesare bestånd blir detta svårt. 
Dessutom fanns en diameterspridning och höga diametrar som 
försvårade avverkningen. Dock är ett sådant bestånd tacksamt för 
mätningar och framförallt maskinstudier på grund av den goda 
sikten, vilket försvåras i tätare bestånd. 
Då beståndet var relativt glest så fungerade mätningarna bra. I ett 
mer stamtätt bestånd hade det blivit svårt att hålla linjen med en 
3-meters käpp. 
 
Trots att flera faktorer inte stämde i den här undersökningen 
(beståndstypen ej optimal, aggregatet var en prototyp, samt en 
förare ovan vid denna metod) så blev resultaten goda. Låg 
skadeandel, de klenare träden avverkades medans de grövre stod 
kvar, samt att andelen tall ökades, då beståndet kan bedömas som 
lämpligt för tall. Men för en mer noggrann utvärdering av både 
metoden krankorridorgallring, samt aggregatets tillämpbarhet, 
krävs mer inmätning. Större ytor inmätt data, samt en större 
variation av beståndstyper, gärna med höga stamantal och klenare 
diametrar. Det ska även tilläggas att då trakten inte var utvald 
främst för den skötselmässiga uppföljningen, utan även för att 
kunna utföra maskintekniska undersökningar, ska försiktighet tas 
vid en generalisering av studien. Dessutom behöver ytterligare 
faktorer räknas in. Maskintid samt maskin- och 
avverkningskostnad. Ekonomin i uttaget vad gäller pris och 
volymer, jämfört med avverkningskostnad. 
 
Den mänskliga faktorn spelar alltid in en roll i fältmätningar. 
Exempelvis kan skador missas eller bedömas olika, som nämnts 
tidigare, samt att genom att inte mäta ut brösthöjd (1,3m) vid varje 
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mätning kan en viss skillnad i höjd på mätningar ha funnits. Trots 
dessa fel så bör reliabiliteten i mätningarna vara relativt hög. De 
relativt små transekterna, eller provytorna har totalinventerats vad 
gäller diameter och antal träd. 
 
De mätningar som har gjorts har till stor del besvarat 
frågeställningarna som fanns. Uttaget i stickväg och krankorridor 
har inmätts och beskrivits i studien. Även skillnader i diameter 
och höjd på kvarstående och uttagna träd har beskrivits. 
Skadebilden har även den beskrivits. Då skadebilden är så pass 
låg är detta inte det mest intressanta att undersöka vidare. De 
frågeställningar som inte helt kan avslutas är sambanden mellan 
stubbhöjd och stickvägsavstånd. Resultaten visade på en liten 
skillnad i stubbhöjd relaterat till stickvägsavstånd, däremot kunde 
inte anledningen till de höga stubbarna besvaras, varför detta kan 
vara intressant att undersöka vidare. Det första steget här vore att 
föra en dialog med personen som utfört åtgärden och framfört 
maskinen. 
 
Validiteten kan på ett sätt anses god, då frågeställningarna har 
besvarats genom uppmätt data, bortsett från anledningen till de 
höga stubbhöjderna. Å andra sidan var grundtanken med dessa 
frågeställningar att följa upp resultatet av krankorridorgallring. Då 
förseningar på grund av maskintekniska problem uppstått har inte 
fler beståndstyper kunnat köras och därmed mötas. Då metoden är 
lämpad för mer stamtäta bestånd påverkar avsaknaden av denna 
data validiteten på så sätt. Detsamma gäller generaliserbarheten, 
för att kunna generalisera metoden skulle som tidigare nämnts, 
fler beståndstyper och större arealer behöva mätas in. 
 
4.2 Slutsatser 

Det viktiga att ta med sig av dessa resultat är att en viss 
selektivitet kunnat göras, med krankorridorgallring. 
Medelstammen på de uttagna träden har varit klenare, och har lett 
till en högre andel tall i kvarvarande bestånd. Skadorna på 1.5% 
får anses som väldigt lågt, och är även detta ett mått på kontroll i 
dessa korridor-uttag.  
 
Förutom de ovannämnda mätningar som vore önskvärda i andra 
bestånd skulle fler undersökningar behövas för att beskriva denna 
metod ytterligare. Då problematiken i stamtäta, klena bestånd är 
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just kostnaden, skulle undersökningar på maskinkostnad samt 
tidsåtgången jämfört med noggrannare volymberäkningar samt 
dess intäkter kunna avgöra om åtgärden varit mer lönsam än 
konventionella metoder eller inte. 
 
Genom att nå fram till positiva kalkyler och ha tillräcklig data för 
att kunna generaliseras, skulle denna åtgärd kunna vara en del av 
lösningen på dessa konfliktbestånd. Det skulle inte bara leda till 
fler och mer välskötta skogar, utan även, med det ökande 
intresset, möjliggöra ökade uttag av biomassa.  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1. 
 
Följande är en lista på ekvationer som använts till uträkningar, 
samt förklarande text till ekvationerna. 
 
D = Diameter, beroende på samband, i brösthöjd (BHD, 1.3m) 
eller i stubbhöjd (10 cm ovan mark). 
H = Höjd på träd 
 
Volymfunktioner: 
Tall 
V = 10-1,38903 x D1,84493 x (D+20,0)0,06563 x H2,02122 x (H-1,3)-

1,01095 

 
Björk 
V = 10-0,84627 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x(H - 1,3) -
4,51472  
(Brandel 1990). 
 
Tall 
Samband brösthöjdsdiameter och höjd 
y = 28,363*LN(D) - 63,096 
Samband stubbdiameter och höjd 
y = 31,201*LN(D) - 85,051 
 
Björk 
Samband brösthöjdsdiameter och höjd 
y = 28,813*LN(D) - 54,593 
Samband stubbdiameter och höjd 
y = 24,411*LN(D) - 49,16 
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Bilaga 2. 
 
Tall innan BHD (cm) H (m) Björk innan BHD (cm) H (m) 
Medel 7,63 5,64 Medel 4,46 5,22 
Tall efter BHD (cm) H (m) Björk efter BHD (cm) H (m) 
Medel 9,13 6,18 Medel 6,56 6,34 

Tabell 2. Brösthöjdsdiameter (BHD) och höjd (H) i medeltal före 
och efter avverkning. 
 
Tabell 4. Typ och grad av skada, stickvägsavstånd samt trädslag. 

 Trädslag Stickvägsavstånd 
(dm) 

Skada 
typ 

Skada 
grad 

Björk 10 2 2 
Björk 10 2 1 
Björk 10 2 2 
Tall 10 1 4 
Tall 21 2 1 
Björk 30 2 2 
Tall 30 2 2 
Tall 34 2 2 
Björk 40 3 2 
Björk 45 1 3 
Tall 60 2 3 
Tall 70 2 2 
Björk 78 1 2 
Tall 78 2 1 
Björk 84 2 3 
Tall 90 2 2 
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