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Sammanfattning 
Utsläppen av växthusgaser måste minska. Transporter i form av lätta och 
tunga lastbilar, personbilar, bussar, mc och mopeder, tåg och inrikesflyg står 
för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. År 2012 utgjorde 
transporter av rundvirke 12,8% av godsmängden mätt i ton. De största 
rundvirkessortimenten som transporterats är massaved och timmer. 
Massaveden stod för ca 47% och timret 44% år 2012. För att transporterna 
skall bli mer ekonomiska och samtidigt ha en liten miljöpåverkan krävs det 
att maximera transporterna viktmässigt och minimera avstånden. Den här 
studien undersöker medellängder på massaved hos Sydved. 

Sydved har ett miljömål där 90% av volymen skall hålla minst 4,2 m 
medellängd på barr, gran och lövmassaved och i dagsläget är medellängden 
något för kort för att utnyttja lastbilarnas lastförmåga maximalt, främst 
under de torra och varma delarna av året. Men att bara öka medellängden för 
att nå miljömålet och få bra lastfyllnad kan bli ett problem. En ökad 
medellängd på massaveden får inte påverka timmerutbytet eftersom det 
primära skall vara att aptera för bästa ekonomi för markägaren. Sydved vill 
därför undersöka hur en ökad medellängd på massaved påverkar 
timmerutbytet. Tillfällen då timret kan påverkas av ett massavedssortiment 
är tillexempel när en gran är rötskadad. Då apteras först massaved för att få 
bort rötan för att sedan aptera timmer i frisk ved. 

Syftet med studien var att undersöka, med hjälp av Hpr- filer, om och hur 
aptering för en ökad medellängd på massaved av gran påverkar 
timmerutbytet där det först apterats massaved, på grund av röta i rotstocken, 
följt av timmer. 

Studiens slutsatser var, att alltid aptera 4,2 m vid rötangrepp skulle innebära 
att en hel del volym av timmerandelen som kan sågas till timmer blir 
massaved. Att aptera en längre stock i stället för två mindre när man ser att 
granen är mycket rötskadad skulle kunna innebära att en hel del extra 
timmer skulle kunna plockas ut. För att få ut maximala timmerutbyte och 
ekonomisk vinning till markägaren innebär att den rötangripna rotstocken 
måste kapas precis efter rötan försvunnit till massaved för att sedan aptera 
timmer. 
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Summary 
 
Greenhouse gas emissions must be reduced. Transports in the form of light and 
heavy trucks, passenger cars, buses, motorcycles and mopeds, trains and 
domestic flights account for one-third of Sweden's total greenhouse gas 
emissions. In 2012, shipments of round wood accounted for 12.8% of the 
quantity of goods measured in tonnes. The largest roundabout range transported 
is pulpwood and timber. The pulpwood accounted for about 47% and timed 44% 
in 2012. In order for the transports to be more economical and at the same time 
have a small environmental impact, it is necessary to maximize transports by 
weight and minimize distances. This study examines average lengths of 
pulpwood at Sydved. 
 
Sydved has an environmental target where 90% of the volume must hold at least 
4.2 m in average length of needles, spruce and hardwood pulp and at present the 
average length is somewhat too short to utilize the load capacity of the trucks to 
the maximum, primarily during the dry and hot parts of the year. But simply 
increasing the average length to reach the environmental goal and getting good 
loading can become a problem. An increased average length of the pulpwood 
must not affect the volume of timber, since the primary must be to opt for the 
best economy for the landowner. Sydved therefore wants to investigate how an 
increased average length of pulpwood affects the volume of timber. The times 
when the timber can be affected by a pulpwood range are, for example, when a 
spruce is damaged. Then the pulpwood is first put in order to remove the root to 
then pick up timber in fresh wood. 
The aim of the study was to investigate, with the help of Hpr files, whether and 
how bucking for an increased average length of pulpwood of spruce affects the 
volume of timber where the pulpwood was first deposited, due to rot in the 
rootstock, followed by timber. 
The study's conclusions were that always picking 4.2 m at root attacks would 
mean that a lot of the volume of timber that can be sawn to timber will be 
pulpwood. Applying a longer log instead of two smaller ones when you see that 
the spruce is very rotten could mean that a lot of extra timber could be picked 
out. In order to obtain maximum volume of timber and financial gain to the 
landowner, the rooted rootstock must be cut just after the root has disappeared 
into pulpwood and then to harvest timber. 
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Abstract 
För att transporterna skall bli mer ekonomiska och samtidigt ha en liten 
miljöpåverkan krävs det att maximera transporterna viktmässigt och 
minimera avstånden. Ett tillvägagångssätt för att utnyttja lastkapaciteten är 
att ha en hög medellängd på virket för att transportera mindre luft i den 
begränsade volymen på lastbilen. Den här studien undersöker medellängder 
på massaved hos Sydved. Sydved har ett miljömål där 90% av volymen skall 
hålla minst 4,2 m medellängd på barr, gran och lövmassaved. En ökad 
medellängd på massaveden får inte påverka timmerutbytet eftersom det 
primära skall vara att aptera för bästa ekonomi för markägaren. Studien 
undersöker om och hur aptering för en ökad medellängd på massaved av 
gran påverkar timmerutbytet. Studien resulterar i att aptera massaveden till 
högre medellängder för att nå miljömålet kan påverka timmerutbytet både 
positivt och negativt.  

Nyckelord: massaved, timmerutbyte, medellängder, aptering, Hpr 
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Förord 
Examensarbetet fullbordar tre års studier på Skogskandidatprogrammet på 
Linneuniversitetet i Växjö. Att ha studerat tre år på Linneuniversitet är något 
jag aldrig kommer ångra då det har varit roligt och inspirerande då man lärt 
sig mycket och har många goda minnen från exkursioner.  

Under femte terminen fick jag möjligheten att bli anställd av Sydved som 
virkesinköpare. Att ha Sydved som uppdragsgivare för arbetet kändes därför 
som en självklarhet och jag hoppas att Sydved kommer få ut något gott ur 
det.  

Jag vill tacka skogsbruksutvecklaren Anders Ehrenström på Sydved för 
möjligheten att skriva ett inspirerande examensarbete. Jag vill också rikta ett 
tack till Lukas Sjödahl och Jakob Imberg som vart till stor hjälp att hitta 
lösningar för att kunna genomföra och nå resultat till arbetet.  

Till sist vill jag även tacka min handledare från Linneuniversitetet Johan 
Lindeberg som har gett tips under arbetets gång.   

Rickard Andertun 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

Utsläppen av växthusgaser måste minska. Sveriges åtaganden är att minska 
växthusgaserna med 17% till år 2020 jämfört med de nivåer som uppmättes 
2005. Energiintensiteten skall också minska och då med 20% till år 2020 
jämfört med vad som förbrukades år 2008 (Regeringskansliet 2018). 
Transporter i form av lätta och tunga lastbilar, personbilar, bussar, mc och 
mopeder, tåg och inrikesflyg står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser (Morfeldt 2018). År 2012 utgjorde transporter av rundvirke 
12,8% av godsmängden mätt i ton (Pettersson 2015). Lastkapaciteten för en 
dragbil med släp vid maximal bruttovikt 60 ton, ligger på mellan 38–42 ton. 
38–39 ton har varit den genomsnittliga godsmängden per transport mellan 
åren 2000 och 2014 (Pettersson 2015). De största rundvirkessortimenten 
som transporterats är massaved och timmer. Massaveden stod för ca 47% 
och timret 44% år 2012 (Pettersson 2015). För att transporterna skall bli mer 
ekonomiska och samtidigt ha en liten miljöpåverkan krävs det att maximera 
transporterna viktmässigt och minimera avstånden. Enligt Engdahl (2008) är 
årstidsvariationen en begränsning. Bland annat finns det viktskillnader på 
virket mellan sommar och vintertid som påverkar den transporterade 
volymen. Detta kan resultera i att under vinterperioden en maximerad 
transport viktmässigt får med sig 35 m3fub medan under sommaren 50 
m3fub. För att nå maximerad vikt på transporten under sommaren krävs 
därför att se till att få med sig så stor volym som möjligt. Ett 
tillvägagångssätt för att utnyttja lastkapaciteten är att ha en hög medellängd 
för att transportera mindre luft i den begränsade volymen för virket. 

Den här studien, på önskan av Sydved, kommer undersöka om eller hur 
aptering för en ökad medellängd på massaveden påverkar timmerutbytet. I 
dagsläget är medellängden något för kort för att utnyttja lastbilarnas 
lastförmåga maximalt, främst under de torra och varma delarna av året, samt 
att Sydved har ett miljömål där 90% av volymen skall hålla minst 4,2 m 
medellängd på barr, gran och lövmassaved. Men att bara öka medellängden 
för att nå miljömålet och få bra lastfyllnad kan bli ett problem. En ökad 
medellängd på massaveden får inte påverka timmerutbytet eftersom det 
primära skall vara att aptera för bästa ekonomi för markägaren (Ehrenström 
2019). Ett tillvägagångssätt är att genom uppföljning undersöka hur en ökad 
medellängd på massaveden skulle kunna påverka andra sortiment. 
Uppföljningen kan ske genom analys av så kallade Hpr- filer.  

 
1.1.2 Hpr-filer och aptering 

Hpr är en förkortning av Harvested Production. Dessa skapas med hjälp av 
produktionsdata som tas fram med hjälp av skogsstandardens 
datakommunikation StanForD 2010 (Möller et al 2016). Trädslag, 
stockdiameter, apterad längd, sortiment samt position är några av de data 
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som kan plockas fram ur varje enskilt träd med hjälp av Hpr. Data i en Hpr- 
fil beskriver hur skördarföraren valt att aptera träden. I moderna skördare 
finns en matris som är ett hjälpmedel till skördarföraren för att apteringen 
skall få ett så bra ekonomiskt utfall som möjligt. Matrisen styrs av 
efterfrågan och ekonomiskt värde (Uusitalo 2010). Efterfrågan och värdet 
ställs av den sågande industrin. Olika sågande industrier har olika önskemål 
om längder, dimensioner och trädslag. Den optimala apteringen kan ske när 
formen på trädet är känt (Koskela et al 2006). För att formen skulle bli så 
exakt som möjligt borde egentligen hela trädet mätas upp och därefter 
apteras, dock är det alldeles för tidskrävande och kostsamt (Uusitalo 2010). 
Idag mäter istället aggregatet under kapprocessen först dimension i roten och 
sedan när trädet börjar kvistas mäts dimensionen längs med stocken. Data 
från denna process kan sedan hjälpa till att skapa en stamprofil. Efter att 
stamprofilen är känd räknas ett antal alternativ för aptering fram och det 
mest värdefulla föreslås. Förutom dimensioner och längder måste hänsyn tas 
till eventuella kvalitetsfel så som grenar, röta och krokighet. Detta görs av 
skördarföraren genom en okulär kontroll. Som tidigare nämnts är målet att 
aptera för att få ut så högt värde av trädet som möjligt. Önskvärt är därför att 
få fram så mycket som möjligt av de sortiment som betalar sig bäst vilket i 
dagsläget är timmer i olika utföranden. Timmer är den viktigaste 
inkomstkällan för skogsbruket (Löwe et al 2019). Exempel på olika 
utförande av timmer kan vara normaltimmer, klentimmer och korttimmer.  

 
1.1.3 Tillvägagångsätt och problematik  

Skördaren får en apteringsinstruktion inför att en trakt skall huggas. Denna 
instruktion talar om till vilka sågverk timret kommer säljas och vilka längder 
och diametrar som gäller för dessa. Massaveden blir därför de delar som blir 
kvar efter att timret tagits ut, då den betalar sig lägre. Det finns dock 
tillfällen då massaved apteras i timmerandelen. Ved som apterats i 
timmerandelen men inte definierats som timmer heter stamvedsfel (Möller et 
al 2016). Stamvedsfel kan vara att ett massavedssortiment tagits ut från 
timmerandelen på grund av tex röta eller krök. Svampar som bryter ner ved 
(röta) orsakar ekonomiska förluster i Sverige på mellan 0,5 – 1 miljard kr 
per år (Thor 2004). Tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar på virket är 
direkta värdeförluster. Enligt Thor (2004) är ca 15% av all gran i 
slutavverkningsmogen ålder angripen av rotticka. I vissa områden kan det 
finnas slutavverkningsmogna skogar där rottickan angripit upp emot 75% av 
granarna och det motsvarar då cirka 20% av beståndets volym. En 
timmerstock som innehåller röta över den tillåtna gränsen för timmer 
kommer därför apteras till ett lägre betalt sortiment. I många fall blir det 
massaved. Massaveden skall apteras enligt de tillredningskrav som gäller för 
att bli leveransgillt.  
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1.1.4 Tillredningskrav på massaved enligt VMF Qbera 

Massavedsortimentet skall bestå av levande stamdel (VMF Qbera 2012). 
Massaved ska vara tillfredsställande kvistad och i övrigt upparbetad. Max- 
och minimigränser för längd (290–579 cm) och diameter (5–70 cm/ub) skall 
följas. Röta tillåts med vissa begränsningar beroende på vilket 
massavedsortiment som tas ut. För barrmassa, som får innehålla samtliga 
barrträdsarter, är den maximalt tillåtna rötandelen 67% skogsröta och 10% 
lagringsröta i ändytan och för granmassaved, som endast får innehålla vanlig 
gran, är det maximalt 10% skogsröta och 10% lagringsröta i ändytan. Detta 
gäller för enskild stock. 
 
1.1.5 Problembeskrivning och Sydveds teori 
 
I dagsläget ligger Sydveds inmätta medellängder något under deras 
miljömål. Sydved har därför en teori om att det går att höja medellängden på 
massaveden utan att påverka timmerutbytet. Ett fall, där timmerutbytet 
påverkas, är när det skapas stamvedsfel på grund av röta. Att veta hur långt 
rötan har spridit sig mäts inte idag automatiskt, utan blir en bedömning och 
gissning som skördarföraren gör innan denne apterar första stocken. 
Önskvärt är om apteringen lyckas hamna strax efter rötan försvunnit för att 
få så lite stamvedsfel som möjligt och därmed ett högre timmerutbyte. 
Studien kommer av den anledningen titta på hur en aptering för att nå 
Sydveds miljömål gällande massaved, på rötangripna rotstockar av gran där 
massaved tagits ut ur timmerandelen, påverkar timmerutbytet. 
Produktionsfiler tillika Hpr- filer från ett flertal slumpvist utvalda skördare 
spridda i Sydveds verksamhetsområde ger de kvantitativa data som leder 
fram till resultatet.  
 
Medellängderna på massaved som tagits ut från trädets övre del skulle också 
kunna undersökas. Det finns dock fler faktorer som kan försvåra en sådan 
undersökning. Bland annat finns det faktorer som påverkar apteringen och 
längder som exempelvis kan vara toppbrott, krökar på rot och mellanstockar 
samt behov av grövre material i stickväg då terräng eller 
bärighetsförhållanden kräver det (Sjödahl 2019). 
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien var att undersöka, med hjälp av Hpr- filer, om och hur 
aptering för en ökad medellängd på massaved av gran påverkar 
timmerutbytet där det först apterats massaved, på grund av röta i rotstocken, 
följt av timmer. Ett räkneexempel skall visualisera hur en ökad medellängd 
påverkar timmerutbytet. Det görs utifrån följande frågeställningar: 
 
Kan mesta timmerutbyte nås samtidigt som medellängden på massaveden 
ökar?   
 
Hur påverkas timmerutbytet av en ändrad aptering? 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien var begränsad till Sydved som skogsföretag och deras verksamhet i 
södra Sverige. Endast gran i slutavverkningar och grov gallring var det 
trädslag som innefattades i studien. Hpr- filer var hämtade från maskiner 
som jobbat med avverkningar hos Sydved under 2018 vilket innebär att 
äldre Hpr-filer inte påverkat resultatet.  
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2. Material och metoder 
Studien genomfördes genom observationer av Hpr-filer där data registrerats 
vid slutavverkning och gallring. Hpr-filerna har skapat underlag för ett 
kvantitativt angreppssätt. Inga fältobservationer har gjorts för att samla in 
data.  

Undersökningen började med att skogsbruksutvecklaren på Sydved gick 
igenom hur data skulle sökas ut och vilka kriterier som skulle följas. 
Därefter gjordes urvalet för maskiner och Hpr- filer från dessa kunde samlas 
in. Genom sammanställning av Hpr- filerna kunde sedan en visualisering av 
resultatet genomföras.   

 
2.1 Urval 

Ett urval av maskiner/aggregat som använts för avverkning hos Sydved 
under december 2018 genomfördes. Kriterier för att en maskin/aggregat 
skulle tas med i studien var att den använt version 3.0 eller högre av 
StanForD 2010 och att aggregatet var tillräckligt stort för att kunna ta grov 
skog i föryngringsavverkningar eller en grov gallring (580 mm eller mer). 
Detta för att få data som var relevant för studien, då timmer finns med som 
sortiment i både slutavverkning och grov gallring. Total 32 maskiner var 
med i studien. Maskiner och aggregat finns sammanställt i bilaga 1. När 
samtliga maskiner med tillhörande aggregat sammanställts hämtades 
slumpvis Hpr-filer som skapats av dessa vid föryngringsavverkningar och 
gallringar. Ytterligare ett urval gjordes. Gran skulle finnas representerat och 
där både timmer, klentimmer, korttimmer och massaved kunde apteras. 
Alltså plockades Hpr-filer bort, de som gällde rena gallringar där endast 
massaved apterats. Cirka 315 olika Hpr-filer utgjorde grunden för de data 
som användes.  

 
2.2 Statistik 

Hpr- filerna konverterades till textfiler med hjälp av Hpr Analys och fördes 
in i ett Exceldokument. En längdindelning skapades utifrån hur Sydved 
kategoriserar längderna i sina undersökningar och inmätningar (tabell 1).  
Detta för att kunna jämföra Sydveds sätt att mäta, deras inmätta resultat, 
med de data som Hpr-filerna genererade. Sydved delar in varje inmätt lass i 
olika längdkategorier efter travens medellängd och volym.  
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Tabell 1. Längdindelningar (cm) efter hur Sydved kategoriserar sina inmätta resultat   

 

  

 

 

 

Utifrån Hpr-filerna togs värden fram för volymen på massaved av gran 
fördelad i respektive längdindelning samt fördelningen av volymen på 
stockar i respektive längdindelning och den procentuella volymen för 
respektive stock.   
 
Längdfördelning och dess volymer, medellängder och stamvedsfel söktes ut 
på två sätt och fick namnen scenario 1 och scenario 2 (figur 1).  

 
Figur 1 Utsökningar på massaved i scenario 1 och 2 

 
 
Scenario 1: Genom att ta fram data på träd som apterats med ett 
massavedssortiment som första stock och därpå ett timersortiment i stock två 
(tabell 2 och figur 1). 

Längdindelningar 
330> 
331–360 
361–390 
391–420 
421–449 
450< 
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Tabell 2. Exempel där massaved tagits ut som första stock varpå ett timmersortiment 
följer i stock 2. LogKey visar en numrering där 1 är första apterade stocken från 
rotändan  

 
 
Scenario 2: Genom att ta fram data på träd som apterats med ett 
massavedssortiment som första och andra stock och därpå ett timersortiment 
i stock tre (tabell 3 och figur 1). 

Tabell 3. Exempel där massaved tagits ut i första och andra stock varpå ett 
timmersortiment följer i stock 3. LogKey visar en numrering där 1 är första apterade 
stocken från rotändan 

  

Efter utsökningarna enligt tabell 2 och 3 räknades stamvedsfelen fram 
genom att se vilken volym som tagits ut som massaved i timmersortimentet 
där lägsta toppdiameter var 150 mm. 

 
2.3 Räkneexempel 
 

Räkneexemplet skall visa vad som händer med timmerutbytet om 
medellängden på massaveden ökar för att nå Sydveds miljömål. Den 
volymen massaved som hamnar under 4,2 m i respektive scenario räknas om 
till 4,2 m. Volymförändringen av detta jämförs sedan med den totala 
mängden massaved för att visa den procentuella förändringen av en ändrad 
aptering. Det är bara den volymen massaved i trädets nedre del som är med i 
uträckningen. Beräkningen tar inte hänsyn till eventuell avsmalning på 
trädet vilket innebär att varje meter i uträkningen har samma volym. 
Medellängden för respektive massavedsandel används vilket kan påverka 
resultatet.  
 
Formler (formel 1–2) som använts och förklaring av beteckningar (tabell 4) 
för beräkning av volymförändringsfaktorn i de båda scenarierna. I scenario 1 
kommer volymförändringsfaktorn vara större än 1 för volymen per stock 
ökar och i scenario 2 kommer volymförändringsfaktorn vara mindre än 1 då 
volymen på stock minskar.  
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Formel 1. Volymförändringsfaktor scenario 1. (Vf1) 
𝑉𝑉𝑓𝑓1 =  𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛/𝑀𝑀1 

 
Formel 2. Volymförändringsfaktor scenario 2. (Vf2) 

𝑉𝑉𝑓𝑓2 =  𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛/𝑀𝑀1 
 
 
Tabell 4. Förkortningar och värden till formel för volymförändringsfaktor 
Kategori Förkortning Summa 

(m) 
Medellängd för volym <420 
scenario 1  

M1 3,5616 

Medellängd för volym <420 
scenario 2 

M2 7,3049 

Önskad ny medellängd Mny 4,2 
 

Den volym som ändras till en medellängd på 4,2 m räknas samman med den 
volymen massaved som inte berörs av scenario 1 och 2 och härifrån utläses 
om miljömålet uppnås.  
 
Formler (formel 4-6) som använts och förklaring av beteckningar (tabell 5) 
för beräkning av andelen massaved över 4,2 m vid ändrad aptering i 
respektive scenario. 
 
Formel 3. Grundformel för volymberäkning för massaved över 4,2m 

𝑉𝑉0(1−𝐴𝐴0) + 𝑉𝑉1(1−𝐴𝐴1) + 𝑉𝑉2(1−𝐴𝐴2)
𝑉𝑉𝑡𝑡  

 
 
Formel 4. Formel för totala andelen massaved över 4,2m vid en ändrad medellängd i 
scenario 1 

𝑉𝑉0(1−𝐴𝐴0) + 𝑉𝑉1(𝐴𝐴1 ∗ 𝑉𝑉𝑓𝑓1 + (1−𝐴𝐴1)) + 𝑉𝑉2(1− 𝐴𝐴2)
𝑉𝑉𝑡𝑡+ 𝑉𝑉1 ∗ 𝐴𝐴1(𝑉𝑉𝑓𝑓1− 1)  

 
 
Formel 5. Formel för totala andelen massaved över 4,2m vid en ändrad medellängd i 
scenario 2 

𝑉𝑉0(1−𝐴𝐴0) + 𝑉𝑉1(1−𝐴𝐴1) + 𝑉𝑉2(𝐴𝐴2 ∗ 𝑉𝑉𝑓𝑓2 + (1−𝐴𝐴2))
𝑉𝑉𝑡𝑡+ 𝑉𝑉2 ∗ 𝐴𝐴2(𝑉𝑉𝑓𝑓2− 1)  

 
  
 

Formel 6. Formel för totala andelen massaved över 4,2m vid en ändrad medellängd i 
scenario 1 och 2 
𝑉𝑉0(1−𝐴𝐴0) + 𝑉𝑉1(𝐴𝐴1 ∗ 𝑉𝑉𝑓𝑓1 + (1−𝐴𝐴1)) + 𝑉𝑉2(𝐴𝐴2 ∗ 𝑉𝑉𝑓𝑓2 + (1− 𝐴𝐴2))

𝑉𝑉𝑡𝑡+ 𝑉𝑉1 ∗ 𝐴𝐴1(𝑉𝑉𝑓𝑓1− 1) + 𝑉𝑉2 ∗ 𝐴𝐴2(𝑉𝑉𝑓𝑓2− 1)  
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Tabell 5. Förkortningar och värden till formler för andelen massaved över 4,2 m vid 
ändrad aptering 

Kategori Förkortning Summa 
Total volym massaved 
fallande gran i studien 
(m3fub) 

Vt 11 328 

Totalvolym massaved som 
inte ingår i scenario 1 eller 2 
(m3fub) 

V0 8935 

Total volym massaved i 
scenario 1 (m3fub) 

V1 1788 

Total volym massaved i 
scenario 2 (m3fub) 

V2 605 

Volymförändringsfaktor 
scenario 1 

Vf1 1,17 

Volymförändringsfaktor 
scenario 2 

Vf2 0,57 

Andelen massaved <4,2 m i 
massaved som inte ingår i 
scenario 1 eller 2   

A0 0,16 

Andelen massaved <4,2 m i 
scenario 1 

A1 0,77 

Andelen massaved <4,2 m i 
scenario 2 

A2 0,8 
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3. Resultat och analys 
Av 60 016 m3fub av Hpr-filernas sammanlagda volym var 11 328 m3fub 
fallande massaved av gran. Av volymen, för den undersökta massaveden, 
låg 71% över 4,2 m (figur 2) vilket resulterar i att miljömålet inte hade 
uppnåtts då minst 90% skall ha en medellängd på minst 4,2 m.  

 
Figur 2. Volym massaved av gran fördelad i respektive längdkategori 

Resultatet där volymen fördelats i längdkategorierna och där stockarna har 
fått en procentuell fördelning av volymen inom varje längdkategori visar att 
första och andra stocken utgör cirka 80% av volymen i stockarna med 
längderna mellan 0–390 cm och de utgör cirka 50% av stockarna mellan 
391–420 cm. Totalt av massavedens 11 389 m3fub fördelade i respektive 
stock visar att 61% hamnade i stock ett och två (figur 3).  

 

 
Figur 3. Summan av volymen massaved av gran fördelad i stockar 
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Träd som apterats med ett massavedssortiment som första stock och därefter 
ett timmersortiment utgjorde 1 788 m3fub  (15,7%) av 11 328 m3fub 
(100%).  Längdfördelningen visar att största volymen låg i stockar som 
apterats mellan 331-390 cm (figur 4). Stamvedsfelen, stock där 
massavedssortiment tagits ut ur timmerandelen, var 1 770 m3fub (99%). 
Medellängden på första stocken var 3,58 m för stockarna under 4,2 m.  

 
Figur 4. Summerad volym på första stock i längdfördelning 

Träd som apterats med två massavedsstockar och därefter ett 
timmersortiment utgjorde 605 m3fub  (5,3%) av 11 328 m3fub (100%). 
Längdfördelningen visar att största volymen låg i stockar som apterats 
mellan 331-390 cm (figur 5). Stamvedsfelen, stock där massavedssortiment 
tagits ut ur timmerandelen, var 601,3 m3fub (99,5%). Medellängden av de 
summerade (första och andra) stockarna i längderna 0-4,2 m var 730,49 cm.  

 
Figur 5. Summerad volym på de två första stockarna i längdfördelning 
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På resterande massaved (8 935 m3fub), som inte räknats med i de två 
scenarierna ovan, ligger 84% över 4,2 m.    
 

Att öka medellängden till 4,2 m på stockarna i längdkategorierna 0–420 cm i 
scenario 1 skulle öka stamvedsfelen med 234 m3fub, minska medellängden 
till 4,2 m i scenario 2 på volymer i längdkategorierna mellan 0 och 420 cm 
skulle medföra att stamvedsfelen minska med 213 m3fub som blir timmer.  

När massaveden under 4,2 m får en medellängd på 4,2 m i scenario 1 så ökar 
medellängden på den totala volymen massaved, och 84% av massaveden får 
en medellängd på 4,2 m eller mer (massaveden i scenario 2 är ej förändrad). 
Om stamvedsfelen skulle minska med 213 m3fub enligt scenario 2 och 
resterande volym hamnar i längdkategorierna i scenario 1 skulle det innebära 
att av den totala volymen massaved av gran skulle 74% av totala massaveds 
volymen ha en medellängd på 4,2 m eller mer (massaveden i scenario 1 är ej 
förändrad). När båda scenarier genomförs ökar stamvedsfelen med 21 m3fub 
och andelen massaved över 4,2 m är nu 87%. Inte heller nu nås miljömålen 
på 90%.  
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Metoddiskussion 
 

Metoden att använda Hpr- filer för datainsamling ger en högre precision vad 
gäller längder och volym än om en fältstudie skulle genomföras. Med hjälp 
av Hpr kunde också ett större antal träd ingå i studien vilket troligtvis 
medfört ett mer representativt urval för Sydveds apteringar vid dessa 
scenarier. Urvalet där grova gallringar och slutavverkningar av gran ger 
också representativt material för rötangripna granar där massaved har tagits 
ut ur timmerandelen.  
Räkneexemplet tar inte hänsyn till avsmalningen på träden utan ett jämnt 
tvärsnitt har använts. Detta kan ha medfört att uträckningen i scenario 1 är 
något överskattad och att stamvedsfelen i scenario 2 är något underskattade.  
 
För att få ett mer givande och precist resultat skulle först en undersökning av 
spridningen av rotröta gjorts, och efter det var känt, provat att aptera för en 
ökad medellängd och se hur det påverkar timmerutbytet. Alltså på något sätt 
få fram en teknik att läsa av hur långt rötan har spridit sig i granen och sedan 
aptera den delen som faller som massaved på bästa sätt.   

       
4.2 Diskussion 

I studien, av 11 389 m3fub fallande massaved av gran, var 71% av 
massavedvolymen över 4,2 m. Vid en inmätning hade den här volymen inte 
klarat Sydveds miljömål, som för närvarande är att 90% av den inmätta 
volymen ska ligga över 4,2 m. Orsaken till resultatet av studien tros vara 
stamvedsfel på grund av rotröta, där en aptering av granar med röta 
genomförts för att ta bort rötan och sedan gå över på timmer. Figur 3 kan 
uttydas som att den stora volymen för längder under 4,2 m hämtas i första 
och andra stock. Första och andra stocken i studien utgjorde 61% av 
totalvolymen för massaved av gran.  

I ett träd finns den största volymen i nedre delen av trädet. Detta medför att 
en aptering under 4,2 m på en rötskadad förstastock kan få stor inverkan på 
medellängden för den totalt inmätta volymen. I och med att röta inne i träd 
inte går att se kan det vara väldigt svårt att avgöra hur långt upp i trädet 
rötan spridit sig.  I figur 4 visas volymen på de stockar där första stocken 
apterats som massaved och därefter timmer, indelat i längdindelningar. Av 
figuren går att utläsa att en hög andel närmare bestämt 71,76% av de stockar 
som apterats mellan 330–390 cm har varit tillräcklig för att sedan gå vidare 
på timmer. Även andelen stockar mellan 0–330 cm har varit tillräcklig i 
vissa fall. Figur 5 visar dock att förstastockar som apterats i kategori 330–
390 cm inte har räckt utan ytterligare en aptering för massaved har krävts. I 
de värsta fall av rotröta har det inte räckt ens att aptera över 4,5 m eller mer 
på den första stocken.  
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Cirka 99% i båda scenarierna är stamvedsfel, alltså massavedsapteringar 
som påverkar timmerandelen. Med denna data för handen hade kanske de 
träd där två apteringar på massaved krävts istället kunnat apteras med en 
längre förstastock för att om möjligt undvika en andra aptering för 
massaved. Önskvärt hade varit om, där nu två apteringar gjorts för massaved 
innan timmer i längdkategorierna upp till 419 cm, istället en aptering gjorts 
med en längre förstastock för att få dem att placera sig i den högre 
längdkategorin där en massavedsstock tagits ut (scenario 1). Detta hade 
möjligtvis kunnat medföra en högre medellängd på massaved och samtidigt 
gett ett ökat timmerutbyte.  Medellängderna för andelen massaved i 
rotändan, där en massavedsstock tagits ut innan timmer apterats var 3,793 m 
respektive 7,543 m där två massavedsstockar tagits ut innan timmer. Detta 
ger utrymme för andra apteringsmöjligheter i scenario 2.  I räkneexemplet 
ses, att aptera för en högre medellängd i scenario 1 hade skapat mer 
stamvedsfel och därmed mindre timmerutbyte. I och med att det inte är 
önskvärt att göra massaved av timmer skall inte medellängden på volymerna 
i scenario 1 öka. Räkneexemplet i scenario 2 är dock annorlunda. Här kan 
stamvedsfelen minska. Dock är det fortfarande svårt att helt avgöra hur 
mycket som faktiskt måste hamna i ett massavedssortiment på grund av röta. 

Hur en aptering än sker i studien, vare sig medellängden ökar i bara ett 
scenario eller i båda scenarier innebär det att miljömålet inte uppnås. Skall 
uträkningen sättas till en lite mer realistisk nivå så skulle det kanske behövas 
apteras längre än 4,2 m i scenario 2 och då skulle en högre volym tillkomma 
i de högre längdkategorierna, då kanske det skulle finnas en chans att nå 
miljömålet. Fortfarande skall kommas ihåg, för att nå 87% massaved över 
4,2 m måste mer stamvedsfel tillkomma enligt i scenario 1.  

 
4.3 Frågor och svar 
 

Kan mesta timmerutbyte nås samtidigt som medellängden på massaveden 
ökar?  Hur påverkas timmerutbytet av en ändrad aptering? 
 
Svaret kan vara både ja och nej. Nej, bästa timmerutbyte nås inte om en 
generell aptering på 4,2 m skulle ske i scenario 1. Ja om en längre rotstock 
tas ut på träd i scenario 2. Att tänka på är dock att det faktiskt inte går att 
veta om rötan är borta på exempelvis 4,2 m i scenario 2. En fältstudie där 
kontroll av stamvedsfelet på den friska timmerandelen som inte berörs av 
röta skulle kunna stärka de teser som finns i denna studien. Teserna i 
studien är att det går att öka medellängden genom att aptera längre 
förstastockar för om möjligt slippa aptera två massavedstockar och på så vis 
minska stamvedsfelen och öka timmerandelen. Timmerutbytet skulle 
påverkas positivt om tesen stämmer. 
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4.4 Slutsatser 
 
Att få ut maximala timmerutbyte och ekonomisk vinning till markägaren 
innebär att den rötangripna rotstocken måste kapas precis efter rötan 
försvunnit för att sedan aptera timmer. I och med att det idag inte finns 
några hjälpmedel för att bedöma hur långt in i trädet rötan spridit sig så blir 
bedömningen från skördarföraren avgörande. Likväl att aptera massaveden 
för att klara miljömålen utan att ta av timmer kräver också en viss precision. 
Att bestämma att alltid aptera 4,2 m vid rötangrepp skulle kunna innebära 
att en del volym av timmerandelen som kan sågas till timmer blir massaved. 
Samtidigt så skulle troligtvis en del volym kunna sågas som timmer genom 
att göra en längre massavedsbit på granar med mycket rotröta jämfört med 
två massavedsbitar. Studiens resultat visar att aptera rötskadade stockar på 
4,2 m inte skulle räcka för att nå miljömålet. Att nå 87% skulle kunna vara 
möjligt men inte utan att skapa mer stamvedsfel. För att klara både 
miljömål och maximera timmer krävs att jobba vidare på en eventuell 
automatisering av att läsa ut spridning av rötangreppet eller hur en 
skördarförare skall tänka när hen ser att en gran är rötangripen. Också 
vidare studier, där massaveden i övre delen av trädet undersöks skulle 
behövas, men med mer fokus på att aptera massavedsandelen i toppen bäst 
för miljömålet.        
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Aggregat som klarade kriterierna  
 

 
 
 
  

John Deere
Aggregat H414 H415 H480 H754
Kapdiameter (mm) 620 750 710 620
Komatsu
Aggregat S82 S92 S132 S172 C93 C124 C144
Kapdiameter (mm) 580 630 720 750 600 650 710
Log Max
Aggregat 6000 7000
Kapdiameter (mm) 650 650-750
Ponnse
Aggregat H6 H8
Kapdiameter (mm) 600 740
Waratha
Aggregat H480
Kapdiameter (mm) 650-710
SP
Aggregat 561 LF
Kapdiameter (mm) 600
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Bilaga 2: Uträkningar för den totala andelen massaved över 4,2 m vid ändrade 
medellängder i respektive scenario  
 
Scenario 1 

8935(1 − 0,84) + 1788(0,77 ∗ 1,17 + (1 − 0,77)) + 605(1 − 0,8)
11328 + 1788 ∗ 0,77(1,17 − 1)

= 0,84 

 
 
 
Scenario 2 

8935(1 − 0,16) + 1788(1 − 0,77) + 605(0,8 ∗ 0,56 + (1 − 0,8))
11328 + 605 ∗ 0,8(0,56 − 1)

= 0,74 

 
 
 
Scenario 1 och 2 

8935(1 − 0,16) + 1788(0,77 ∗ 1,17 + (1 − 0,77)) + 605(0,8 ∗ 0,56 + (1 − 0,8))
11328 + 1788 ∗ 0,77(1,17 − 1) + 605 ∗ 0,8(0,56 − 1)

= 0,87 
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