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Sammanfattning 

Derome skog har som huvuduppgift att försörja fem sågverk inom Derome 
koncernen med timmerråvara. Och för att öka timmerutbytet ifrån skogen vill de testa 
att göra värdehöjande avkap direkt i skogen. Värdehöjande avkap innebär att 
skördarföraren kapar bort kvalitetsfel som sänker värdet på träden. Sådana 
kvalitetsfel är röta, rotben och krökar. Detta skall möjliggöra en ökad timmerandel, 
minska vrakandel, bättre kvalité på timret samt mindre produktionsstörningar. Syftet 
med denna studie är att undersöka om begreppet värdehöjande avkap höjer värdet på 
enskilda stockar och vidare för hela avverkningen. För att undersöka värdehöjande 
avkap valdes en kvantitativ metod i form av en fältundersökning för att samla in 
olika data på träd där värdehöjande avkap tillämpades. Förutom fältundersökningen 
har Virkesvärde använts, ett program utvecklat av Skogforsk för att läsa ut olika 
parametrar ifrån gällande träd samt att läsa ut data om hela avverkningen. Studien 
avgränsade sig till att enbart handla om aktuella trädarter som använts i Derome 
koncernens sågverk, gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris). 

Där värdehöjande avkap användes under fältundersökningen har en genomsnitts 
värdehöjning skett med 39 kr/träd och 35 % på första stocken. Det finns tydliga 
samband mellan diameter, timmerklass och värdehöjningen. Genom analysen i 
Virkesvärde blev det en ”ny” timmerandel på 42,6 m3fub eller 1,4 % mer timmer. 
Värdehöjningen i hela avverkningen blev 43 % på första stocken på de träden där 
värdehöjande avkap förekom. I uträkningarna användes prislistor från Derome skog 
för olika sortiment. I fältundersökningen blev det värdehöjningar på avkap ända upp 
till 18 dm. Enbart i de fall där värdehöjande avkap inte ledde till att kvalitetsfelet 
försvann blev de misslyckade. Undersökningen gav tydliga svar på att värdehöjande 
avkap verkligen var en värdehöjande handling.    
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Summary 

Derome forest´s main task is to provide five sawmills in the Derome Group´s 
industries with raw material from timber. To increase timber exchange from the 
forest they want to test value-adding cuts direct in to the forest. Value-adding cuts 
means that the harvester cuts off quality defects that lowers the value of the tree. 
Such quality defects is rot, buttress or crook. In this case, Derome forest wants to 
increase timber proportion, reduce wasted log, better timber quality and less 
disruptions at their industries. The purpose with this study is to investigate if the 
concept with value-adding cuts increases the value on individual logs and further 
increases all harvest. To investigate the value-adding cuts a quantitative method in 
shape of a field investigation was used to provide different data about the tree when 
value-adding cuts was applied. Except for the field investigation a program 
developed by Skogforsk called Virkesvärde was used to analyze the whole logging 
operation. The study was delimit to esclusively manage tree species used in Derome 
Group´s sawmills, spruce (Picea abies) and pine (Pinus sylvestris). 

In those cases where value-adding cuts were applied during the field investigation an 
average value increase was made with 39 SEK/tree and 35 % on the first stock. There 
is obvious connections between diameter, timber class and increase of value. A new 
timber proportion with 42,6 m3fub or 1,4 % was created from the analysis in 
Virkesvärde for the whole cutting operation. The value increase of the cutting 
operation was 43 % on the first stock on the trees where value-adding cut was 
applied. Price lists for different assortments from Derome forest was used in the 
calculations. In the field investigation there was value increases on lumps up to 18 
dm. Only when the quality defects did not disappear the cut was unsuccessful. The 
result of the study gave a clear answer that value-adding cuts really was a value-
adding action.   
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Abstract 

Derome skog råvaruförsörjer fem sågverk i en tuff bransch med hård konkurrens. För 
att öka konkurrenskraften skall de testa värdehöjande avkap. Värdehöjande avkap 
innebär att kvalitetsfel kapas bort direkt i skogen av skördarföraren. Detta skall 
förutom ökande konkurrenskraft leda till högre timmerandel, mindre vrakandel, mer 
timmer snabbare och säkrare arbetsmiljö för entreprenörer som minimerar det 
manuella arbetet i skogen.  

Syftet är att undersöka om värdehöjande avkap ger en värdeökning samt att se vilka 
variabler som har störst betydelse för eventuell värdeökning. Data samlades in från 
en fältundersökning samt skördarens HPR- filer för att sammanställas via 
programmet Virkesvärde.  

Resultatet visade att användningen av värdehöjande avkap gav en positiv 
värdeökning. I fältundersökningen visades en 35 % värdeökning där värdehöjande 
avkap användes. Och via Virkesvärde visades en 43 % värdeökning i de fall där 
värdehöjande avkap förekom. Slutsatsen blev att begreppet värdehöjande avkap blev 
en värdehöjande handling samt att två variabler hade störst betydelse på 
värdeökningen, diameter samt kvalitetsklassen.    

Nyckelord: Värdehöjande, avkap, värdeökning 

Key words: Value-adding, cuts, value increase 
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Förord 

Det här examensarbetet är gjort i samarbete med Derome skog och deras önskan om 
att undersöka om en eventuell värdehöjning kan ske genom avkap. Jag vill rikta ett 
stort tack till Anders Olofsson på Derome skog som bollplank och som aktivt deltagit 
i diskussioner som fört arbetet framåt. Jag vill också rikta ett stort tack till 
entreprenören Mikael Kristensen som gjorde ett utmärkt jobb under fältstudien. 
Också tack till övriga medarbetare på Derome skog som varit med i diskussioner 
under arbetets gång och till min handledare Johan Lindeberg på Linnéuniversitetet. 
Sista tacket går till Johan Möller på Skogforsk och Pierre Qvist på VIDA skog som 
båda bistått med tips och kunskap om ämnet.
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

Derome Skog har som huvuduppgift att försörja fem sågverk tillhörande 
Derome Timber med råvara, vilket är ca 550 000 m3fub sågtimmer/år 
(Olofsson. 2019). Vidare beskriver Olofsson att Derome Skog alltid försöker 
maximera timmeutbytet i avverkningarna för att skapa ett så stort rotnetto 
som möjligt gentemot säljarna samt att hålla massavedsproduktionen så låg 
som möjligt då de inte har egen förbrukning av massaved. De vill kunna 
utveckla avverkningarna till att ge mer timmerutbyte, mindre andel inmätta 
vrakstockar, bättre kvalité på timret och mindre produktionsstörningar vid 
inmätning. Den utvecklingen skall värdehöjande avkap vara en del av. 

 
1.1.2 Värdehöjande avkap 

Ett värdehöjande avkap innebär att skördarföraren kapar bort fel som kan 
innebära massavedssortering eller annat fel som ger sämre betalning för 
virket (Qvist & Jutman, 2017). Detta avkap görs direkt av skördarföraren 
under avverkningen. Värdehöjande avkap skall syfta till att få ut mer värde 
av skogen, detta genom att timmerandelen ökar, något som bekräftas av 
VIDA i samarbete med Skogforsk som har granskat och analyserat ett 
hundratal avverkningsobjekt där VIDA använt värdehöjande avkap eller ett 
traditionellt avverkningssätt (Qvist & Jutman, 2017). Analysen visade att 
timmerandelen ökade med 2,7 %. Virkesfel som är aktuella för värdehöjande 
avkap är sådana som inte är godkända enligt nationella instruktioner för 
virkesmätning som leveransgill sågtimmerstock för tall och gran, se bilaga 2 
(Biometria, 2019). Värdehöjande avkap skall också syfta till att minska 
antalet vrak då den kan tillämpas vid fall där skördarföraren inte är säker på 
om stocken godkänds eller ej vid inmätning. I tidigare undersökning av 
VIDA och Skogforsk visade den att volymen avkap var i genomsnitt 0,3 % 
och om en skördarförare missade att tillämpa värdehöjande avkap och 
stocken senare vrakades motsvarade det ca 10 avkap, deras slutsats blev att 
hellre göra ett avkap för mycket än ett för lite (Qvist & Jutman, 2017). 
Derome säger internt att 2,5 % vrak är en lämplig nivå eftersom de vill 
undvika att avverkningsentreprenörerna sorterar sågbart timmer till 
massaved. Mellan 2019-01-01 och 2019-03-14 låg Deromes vrakprocent på 
2,6 % totalt sett för sågverken Derome sågen, Annebergs sågen och 
Kinnareds sågen (Kewenter, 2019). Kan vrakandelen minska men utan 
bekostnad på timmerandelen ökar värdet på skogen.  

 
1.1.3 Aptering 

Aptering betyder uppdelning av trädstam i sortiment (TNC, 1994) och för att 
nå ett högt tillvaratagande av värdet i skogen behövs det ett väl fungerande 
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apteringssystem (Nordström m.fl. 2018) samt att apteringssystemen är väl 
sammanlänkat med både prislistor och kundernas efterfrågan (Malinen & 
Palander, 2004). En summering av ”virkesvärdestestet 2016” (Nordström 
m.fl. 2018) visar att dagens skördare har bra apteringssystem med viss 
potential för förbättringar. En variabel som inte täcks av apteringssystemen i 
skördarna är rotröta, andra orsaker som kan nämnas är t.ex. krök eller 
rotben. Finns någon av dessa variabler i trädet spelar det ingen roll om 
apteringssystemet fungerar felfritt utan värdet på skogen kommer att sjunka 
då det rimligtvis med stöd av kvalitetsbestämmelserna (Biometria, 2019) blir 
högre andel massaved. Därför läggs det ett stort ansvar på skördarförarna att 
upptäcka sådant och värdera kapet utifrån rådande omständigheter. För att 
apteringen skall nå ett så högt tillvaratagande värdemässigt som möjligt 
skall Derome Skogs nuvarande system med en första stock till massaved vid 
upptäckt av rotröta med mer än 5 % i ändytan eller andra vrakorsaker, 
utvecklas till att ge skördarförarna möjlighet till ett avkap. Istället för en 
första stock till massaved är förhoppningen att första stocken efter avkapet 
skall bli en timmerstock. På så sätt skall värdet öka på träd med nämnda 
virkesfel. Möjligheten för skördarförarna till att göra ett värdehöjande avkap 
är reglerad beroende på t.ex. rötans omfattning och beroende på om den är 
centrumställd eller sidoställd. Detta för att det inte skall bli en onödig 
volymförlust.    

 
1.1.4 Potentiella fördelar 

I perioder under året har Derome skog bråttom att få ut sågtimmer från 
skogen till industri (Olofsson, 2019). Exempel på perioder är efter semestern 
och extremväder som ställer till det både för avverkning och transporter till 
industri. Med förhoppningen om att värdehöjande avkap skall ge ett högre 
timmerutbyte från skogen bör mer m3 timmer produceras per dag och 
därmed snabbare fylla på virkeslagret vid industri.  

Det är hård konkurrens om skogsråvaran i södra Sverige (Sennerdal, 2016). 
En användning av värdehöjande avkap och förhoppningen om en positiv 
utveckling kan bidra till att Derome skog får en större konkurrenskraft om 
råvaran mot andra konkurrenter inom branschen.  

En annan viktig aspekt som värdehöjande avkap också syftar till är att 
minimera hanteringen av rotben i vältor av skotarförare då detta anses vara 
ett farligt arbetsmoment som ofta sker som ensamarbete och/eller under 
stress (Thorner, 2012. Bergsten m.fl, 2014). Att kapa ett rotben som enligt 
Biometria varit godkänd som sågtimmer är i sig en värdesänkning för 
skogsägaren men om situationen är omvänd och rotben som ej är godkänd 
blir vrakad under inmätning på sågverket så visar VIDA:s utredning att de 
istället kunde ha gjort 55 avkap på 10 cm var (Qvist & Jutman, 2017). 
Användning av värdehöjande avkap på rotbenen blir således lönsamt i 
längden och framförallt minimeras den farliga hanteringen i vältorna. 
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Rotbenen är problematiska vid industri, då de fastnar i inmätningen och 
måste flyttas manuellt och medför stopp vid mätstationen (Andersson m.fl, 
2016). Även kostnaden för att reducera rotbenen med svarvning eller 
rotreducerare kan komma att minska avsevärt då detta anses vara en stor 
kostnad (Andersson & Rickardsson, 2014). 

  

  
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet var att undersöka om aptering med värdehöjande avkap ger ett högre 
värdemässigt tillvaratagande av skogen än aptering utan värdehöjande 
avkap, samt urskilja om variablerna toppdiameter under bark samt 
kvalitetsklassen har ett tydligt samband med en eventuell värdeökning.  

Målet med arbetet var att visa att värdehöjande avkap ger en värdeökning, 
något som senare kan användas som underlag och argument mot både 
inköpare och skogsägare om ledningsgruppen för Derome skog beslutar sig 
för att tillämpa värdehöjande avkap inom alla sina avverkningar. 
 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsades till att enbart undersöka ett bestånd som anses 
representativt för området inom Derome skogs inköparområde. 
Inköpsområdet sträcker sig från Skåne till Dalsland (Derome, 2019). Det är 
enbart träden som tillämpar värdehöjande avkap inom beståndet som 
kommer att analyseras och som kommer att ligga till grund för vidare analys 
om avkapet är en värdehöjande handling. Undersökningen kommer också att 
avgränsas till att enbart fokusera på trädarterna gran (Picea abies) och tall 
(Pinus sylvestris) då det är dessa trädarter som Derome använder i sin 
sågproduktion och som är intressanta ur deras synvinkel. Undersökningen 
kommer inte innefatta en kontroll av hur virket blev inmätt vid industri utan 
bedömningen av vilken kvalité aktuella stockar höll avgränsas till gjord 
bedömning i samband med avverkning. 
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2. Material och metoder 
För att undersöka värdehöjande avkap användes en kvantitativ metod i form 
av en fältundersökning på ett avverkningsobjekt som tillhandahölls av 
Derome skog. Objektet valdes ut tillsammans med Derome skogs 
virkesinköpare, objektet skulle representera ett normalbestånd för Derome 
skogs inköpsområde. Objektet ligger utanför tätorten Hyssna i Marks 
kommun. Beståndet var ett granbestånd ca 100 år gammalt och med 
ståndortsindex skattat till G28. Det fanns en del tall inblandat. Avverkningen 
gjordes i samarbete med en avverkningsentreprenör under mars 2019. Till 
detta skrevs en skördarinstruktion för hur tillämpningen av värdehöjande 
avkap skulle ske (bilaga 1). 

I fältundersökningen samlades data in från 36 träd där värdehöjande avkap 
tillämpades. Dessa 36 träd fick stå för värdejämförelsen mellan två olika 
scenarion där ett ekonomiskt utfall med värdehöjande avkap räknades ut och 
ett ekonomiskt utfall utan värdehöjande avkap räknades ut, båda scenarion 
baserades på samma data från fältundersökningen. För att få validitet mättes 
flera olika variabler som t.ex. längder, diameter och klass på alla avkap, 
fullständig blankett för insamling av data ses i bilaga 9.    

Den kvantitativa data som insamlades sammanställdes med hjälp av 
Skogforsk program Virkesvärde samt skördarens HPR- filer som står för 
harvester production och ger information om varje enskilt träd för att få fram 
volym på varje enskild stock, total volym och volym per sortiment där 
värdehöjande avkap förekom. Sedan har värdet för de tidigare nämnda 
scenarion där två olika ekonomiska utfall räknats ut gjorts med hjälp av 
Derome skogs prislistor för talltimmer, grantimmer och massaved, dessa 
listor gällde fr.o.m. 1 augusti 2018. Prislistorna ses i bilagorna 6, 7 och 8. 
Sedan har medelvärdet för värdeförändringarna i de fall där värdehöjande 
avkap förekom tagits fram.  

För att få reliabilitet i undersökningen har också en sammanställning av hela 
avverkningen skett genom Virkesvärde programmet, där alla träd som 
omfattas av värdehöjande avkap finns med. I den sammanställningen finns 
ny timmervolym (m3fub) genom värdehöjande avkap, volym avkap (m3fub), 
ökning timmerandel (%), antal misslyckade avkap samt volym missade 
avkap (m3fub). Baserat på dessa värden har en enkel uträkning gjorts för att 
jämföra det nya värdet mot det värdet som det skulle varit utan värdehöjande 
avkap. Uträkningen gjordes genom att räkna ut en medeltoppdiameter under 
bark på första stocken från de träden som mättes i fält. Några träd är ej 
inräknade då det förekom ett avkap mitt i trädet. För att få fram rätt prisklass 
för timmersortimentet togs också första stockens kvalitetklass med, på så vis 
kunde ett rätt medelpris antas för timmersortimentet. Massavedpriset är 
grundpriset för barrmassaved från tidigare nämnd prislista. Enligt bifogade 
prislistor för timmer av tall och gran betalas vraktimmer som håller 
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barrmassaveddimensioner 80 kr/m3fub. Utifrån de har medelvärden tagits 
fram för första stockarnas vrakersättning. 

För att närmare kunna jämföra värdet från värdehöjande avkap mot icke 
värdehöjande avkap har en avkapstid fastställts till åtta sekunder. Sedan har 
kostnaden för avkapet tagits fram via timpriset och beräknats till 3 kr. 

I Excel har sambandsanalyser mellan toppdiameter u.b. och värdeökning 
framtagits. 
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Fältundersökningens värdeförändring 

De viktigaste resultaten från sammanställningen visas i figur 1 och hela 
sammanställningen finns i bilagorna 3, 4 och 5. Värdeökningen blev 1 406 
kr och en procentuell skillnad med 35 % på första stocken.  

Figur 1. Grön stapel visar värdet för första stockarna. Blå stapel visar värdet för 
avkapen och orange stapel visar värdet för första stockens massavedpris. Gul 
stapel visar differensen mellan grön stapel och blå + orange stapel.  

Medelvärdet av värdeökningen blev ungefär 39 kr/träd. På detta skall en 
kostnad på 3 kr läggas för avkapet, förutsatt att det endast blev ett avkap. 
Medelvinsten för dessa 36 träd blev därmed ungefär 36 kr/träd. Den 
procentuella värdeökningen på dessa träds första stock blev, inklusive ökad 
kostnad, 33 %. 

Medelpriset för första stockarnas vrakpris är 19,3 kr medan medelpriset för 
första stocken i undersökningen är 149,3 kr. En stock som vrakas tappar 
alltså ett medelvärde på ca 130 kr. En stock där värdehöjande avkap 
egentligen inte behövs tappar i värde med ca 40 kr baserat på 
undersökningens medeltal för avkapets volym och medeltal för betalt 
timmer. Medellängden på avkapen är 7,4 dm. Enligt undersökningen kan 
därför 3,5 onödiga avkap på 7,4 dm utföras mot ett som inte kapas med 
värdehöjande avkap men som sen vrakas. De fallen där avkapet är 3 dm är 
första stockarnas medelpris för vrak 27,4 kr och första stockarnas timmerpris 
228 kr. I dessa fall tappar en stock som vrakas i värde med ca 200 kr. Och 
baserat på medeltal för avkap och timmerpris tappar en stock där inte avkap 
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är nödvändigt 24,1 kr. Detta ger att 9,5 onödiga avkap på 3 dm kan utföras 
mot där det inte kapas med värdehöjande avkap och där det sen vrakas. 

 
3.1.2 Toppdiameter u.b och kvalitetsklassens betydelse på värdeförändring 

Träd som ger en differens på över 100 kr har en medeltoppdiameter under 
bark på ca 294 mm och alla dessa fyra träd har kvalitetsklass 1. Träd som 
ger en differens mellan 50-100 kr har en medeltoppdiameter under bark på 
ca 297 mm och i denna gruppen har 60 % av träden kvalitetsklass 2. Träd 
som ger en differens på 25-100 kr har en medeltoppdiameter under bark på 
ca 247 mm och i denna gruppen har ca 63 % kvalitetsklass 2. Träd som ger 
en differens mellan 0-25 kr har en medeltoppdiameter på ca 220 mm och i 
denna gruppen har ca 85 % kvalitetsklass 2. Ett samband mellan 
toppdiameter under bark och värdeökning kan konstateras i figur 2.  

     
Figur 2. Toppdiameter mot differens. Visar en trendlinje mellan toppdiameter och 
värdedifferensen samt ett R2 värde.  

I Figur 3 visas ett tydligare samband mellan diameter och värdeökning då 
endast stockar av kvalitetsklass 1 är inkluderade.  
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Figur 3. Toppdiameter mot differens bland kvalitetsklass 1 stockar. Visar en 
trendlinje mellan toppdiameter och värdeökningen bland kvalitetsklass 1 stockar 
samt ett R2 värde. 

När längden på avkapen är maximalt 6 dm och kvalitetsklassen är klass 1 
konstateras ett starkt samband i figur 4. 

   
Figur 4. Toppdiameter mot differens bland kvalitetsklass 1 stockar med maximalt 6 
dm avkap. Visar en trendlinje mellan toppdiameter och värdeökning bland stockar 
som har ett avkap på maximalt dm och är kvalitetsklass 1. Samt ett R2 värde. 

Även bland stockar med kvalitetsklass 2 konstateras ett högre samband i 
figur 5 än i figur 2 som visade alla stockar oavsett klass eller diameter. 
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Figur 5. Toppdiameter mot differens bland klass 2 stockar. Visar en trendlinje 
mellan toppdiameter och värdeökning bland klass 2 stockar samt ett R2 värde. 

Sambandet mellan diameter och värdeökning konstateras högre i figur 6 där 
avkap på maximalt 6 dm bland klass 2 stockar är inkluderat än i figur 5 där 
alla stockar i kvalitetsklass 2 var inkluderat. 

 
Figur 6. Toppdiameter mot differens bland kvalitetsklass 2 stockar med maximalt 6 
dm avkap. Visar en trendlinje mellan toppdiameter och värdeökning samt ett R2 
värde. 

Det som kan ses av undersökningen vad gäller timmerdimensioner är att ju 
högre dimensioner desto högre värde ger ett värdehöjande avkap. Detta syns 
tydligt i figurerna 2,3,4,5 och 6. Där ett tydligt samband mellan dimensioner 
och värdeökning kan ses. I figur 2 är sambandet mellan toppdiameter och 
prisdifferensen relativt tydligt men i figur 3 och 4 visas ett extremt tydligt 
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samband när variabler som avkapets längd samt stockens kvalitetsklass delas 
in gruppvis. Inom grupperna spelar således dimensionen en tydligare roll. I 
tabell 1 visas en jämförelse mellan två olika avkap där det i båda fallen var 
trädslaget gran. 

Tabell 1. Visar en jämförelse mellan två olika avkap där båda är 
kvalitetsklass 2 stockar, stam 31 har 9 dm längre avkap, större bortkapad 
volym men där första stockens volym och toppdiameter är högre vilket 
resulterar i en högre differens för stam 31.   

 

En till sak som kan ses i undersökningen är att även kvalitetsklassen på 
stocken har betydelse för det nya värdet, tabell 2.  

Tabell 2. Visar en jämförelse mellan två olika avkap där längden på 
avkapen är 6 dm, stam 13 har mer volym bortkapat och den har lägre volym 
första stock samt mindre toppdiameter men är kvalitetsklass 1 mot stam nr 
36 som är klass 2, vilket resulterar i att stam 13 får en högre differens. 

 

 
3.1.3 Värdeökning avverkningsbestånd  

I Virkesvärde har nya volymer tagits fram via skördarens HPR-filer, figur 7. 
Där konstateras en högre timmervolym och en ökning av timmerandelen på 
1,4 %. 
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Figur 7. Nya volymer. Blå stapel visar nya volymer av timmer, orange stapel visar 
volym avkap samt grå stapel visar volym missade avkap. 

I den totala avverkningen är det en värdeskillnad på 8 583 kr, figur 8, och en 
procentuell ökning på 46 % där värdehöjande avkap skett. Till detta skall 
läggas en kostnad för avkapet på ca 3 kr/kap. I denna avverkning har 200 
värdehöjande avkap skett vilket ger en kostnad på 600 kr. En ny 
värdeskillnad blir då 7 983 kr, 43 % på första stockarnas värde. 

  
Figur 8. Värdeförändring. Blå stapel visar den nya timmervolymen multiplicerat 
med medelpriset för timmer. Röd stapel visar volymerna avkap och ny timmervolym 
multiplicerat med massavedspriset. Grön stapel visar differensen mellan blå och 
röd stapel. 
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4. Diskussion och slutsatser 
Resultatet från undersökningen visar att det går att få ut ett ännu högre 
tillvaratagande värdemässigt ifrån dagens avverkningar. Värdeökningen sker 
genom att timmarandelen ökar på bekostnad av massaved samt en liten 
volym avkap. Även om det är en relativt liten undersökning går det ändå att 
se tydliga resultat på att värdehöjande avkap kan ge en väsentlig 
värdemässig ökning av första delen av trädet. Genom att följa de aktuella 
stockarna till inmätning och se resultatet där hade det blivit säkrare underlag 
för uträkningarna. Det är dock två personer som gemensamt diskuterat 
huruvida stockarna håller de olika klasser som de tilldelats i 
fältundersökningen, vilket borde ge någorlunda tillförlitlighet. Ett annat sätt 
för att få ett säkrare resultat hade varit att via helstamskalkyler för varje träd 
räkna ut olika längder och dess volym, på så vis hade en massavedbit på tre 
m kunnat användas till scenariot utan värdehöjande avkap. Då hade hela 
trädet kunnat analyserats med optimal aptering mot prislistorna och givit en 
mer korrekt jämförelse. 

Det behövs fler undersökningar från andra bestånd med annan typ av skog 
och tidigare skötsel. Då det inte med säkerhet går att säga om resultatet från 
det aktuella beståndet är överförbart på alla typer av bestånd. Ett bestånd är 
inte det andra likt och rötans omfattning varierar stort, både i trädet och hur 
många träd som är drabbade. Fler träd som är drabbade innebär fler tillfällen 
till värdehöjande avkap och chans till högre värdehöjning men en större 
omfattning av rötan inuti trädet kan istället leda till en värdeminskning vid 
värdehöjande avkap, det ställer därför stora krav på skördarförarens 
kompetens om hur hen skall aptera vid upptäckt av röta.  

Det finns stor potential inom ämnet för vidare undersökningar för att 
tydliggöra vilka dimensioner som är mest lämpliga för värdehöjande avkap. 
Genom att använda ett maximalt avkap kan dimensionens betydelse regleras, 
men det kan också ses att timmerklassen spelar en roll, något som kan ses i 
tabell 2. Stam nr 36 har en mindre volym avkap den har en högre 
toppdiameter, högre första stockvolym men ger ändå en lägre differens. 
Detta eftersom den är en kvalitetsklass 2 medan stam nr 13 är en 
kvalitetsklass 1. Vilken kvalitetsklass stocken får är dock en svår variabel att 
styra och att ytterligare kapa bort bitar med timmerklassning är en annan typ 
av värdehöjande avkap som inte faller in i denna undersökning då det enbart 
var vrakorsaker som låg till grund för avkap i undersökningen. I tabell 2 har 
stam nr 31 i denna jämförelsen längre avkap, mycket större avkaps volym, 
samma kvalitetsklass men en större toppdiameter och volym vilket ger den 
en betydligt större differens. Vidare går det att fortsätta undersöka om vilka 
variabler som mest skall beaktas vid värdehöjande avkap.  

Något som det borde finnas potential för att vidare undersöka är om vilka 
förtjänster de nya stockarna kan få i avseenden om effektivare transporter 
både ut ur skogen och till industri, mindre manuellt arbete vid avlägg, 
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mindre stopp vid inmätning och produktion. Eftersom rotbenen och krökar 
kapas av direkt bör en skotare eller timmerlastbil få med mer volym ut ur 
skogen då rotben och krökar är mer skrymmande än raka stockar. Mindre 
manuellt arbete bör leda till effektivare skotning. Samt att rotben och krökar 
kan leda till fler stopp i produktionen. Om värdehöjande avkap leder till 
färre vrak kommer naturligtvis också kostnaden för att hantera vrak minska. 
Dessa saker är värda att fortsätta undersöka då det kan finnas stora 
förtjänster att göra.  

En annan sak som är värt att notera från resultaten är de olika 
avkapslängderna. Eftersom detta var ett test gjordes det längre avkap än vad 
skördarinstruktionen tillät. Detta gjordes för att visa på hur långa avkapen 
kan vara men ändå ge ett högre värdeutbyte än om det först apteras 
massaved istället. Resultaten visade att ett avkap ända upp på 18 dm blev 
värdehöjande, det finns dock risker med sådana avkap. En risk är att avkapet 
ändå blir misslyckat och det blir för stor andel volym bortkapat. En annan är 
att kostnaden stiger med ca 3 kr/avkap, men som tidigare nämnt spelar andra 
parametrar stor roll i hur långt avkapet kan vara, parametrar såsom diameter 
och timmerklass.  

Virkesinköpare på Derome skog kan göra tillägg i prislistor för sågtimmer 
av tall och gran. I de fall där inköparen väljer att göra tillägg av olika 
anledningar kommer också värdehöjningen att vara högre vid användning av 
värdehöjande avkap eftersom timmerpriset som betalas av Derome skog blir 
högre i jämförelse med massavedspriset som inte berörs av några tillägg. 
Detta betyder att skogsägare som tilldelas tillägg i timmerprislistan än mer 
gynnas av värdehöjande avkap.  

I sammanställningen från Virkesvärde blev det en ökning av timmerandelen 
med 1,4 %, men i granskningen som VIDA skog gjort (Qvist & Jutman, 
2017) blev deras ökning av timmerandelen 2,7 %. Det kan finnas flera olika 
förklaringar, dels så är deras granskning mycket mer omfattande och 
inkluderar mycket fler avverkningar samt att skogen ser väldigt olika ut. 
Avverkningen i undersökningen kan ha haft en relativt liten rötandel e.tc. Ett 
medelvärde från deras undersökning och denna undersökning ger en 
timmerandelsökning på ungefär två procent. Om ett arbetslag producerar 
150 m3fub/dag sågtimmer kan de istället med värdehöjande avkap producera 
153 m3fub. Multiplicerat med antalet maskinlag om 16 lag blir det en ökning 
med 48 m3fub/dag. Höjs normalfallet till 200 m3fub/dag sågtimmer blir det 
istället en ökning med 64 m3fub/dag. En väsentlig skillnad när det råder brist 
på tillgängligt virke från skogen till industrin.     

För den enskilde skogsägaren som skall avverka några hektar kommer 
värdehöjande avkap enligt undersökningen leda till en värdeökning av 2,7 
kr/m3fub. En skogsägare i södra Sverige kanske har 300 m3fub hektar och 
enligt undersökningen skulle en sådan skogsägare få en värdehöjning på 810 
kr/ha. Detta gäller vid ett avverkningsuppdrag, vid andra typer av 
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virkesförsäljning som t.ex. rotposter ser inte säljaren de extra kronorna. 
Däremot kan Derome Skog ha den fördelen av att lägga någon extra 
krona/m3fub tack vare värdehöjande avkap, något som därmed gynnar 
säljaren som får ett högre pris på rotposten. 

Slutsatsen är att undersökningen tydligt visar att begreppet värdehöjande 
avkap höjer värdet på enskilda stockar och genom att ha analyserat 
avverkningen visar det också tydligt på en värdeökning totalt sett över hela 
avverkningsbeståndet. En slutsats är också att det går och se tydliga 
samband mellan toppdiameter och kvalitetsklass på värdeökningen.  

Värdehöjande avkap är därmed positivt för skogsägaren, positivt för 
entreprenören p.g.a. minskat manuellt arbete samt positivt för koncernen 
Derome.  
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