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Sammanfattning 
 
Uppsatsen innehåller två separata fältstudier, båda nyutlagda demonstrationsförsök på Asa 
försökspark. Materialet från de båda studierna ska användas vid exkursioner och undervisning 
vid demonstrationsförsöken. 
 
Studie 1 jämför stråkröjning med idag etablerade röjningsmetoder beståndsmässigt och 
ekonomiskt fram till och med den första gallringen genomförd efter 15 meters övre höjd eller 
vid grundytan 25 m2. Fältstudien består av försöksytor som röjts till samma röjningsförband 
efter tre skilda metoder; motormanuell selektiv röjning, maskinell stråkröjning och som en 
kombination av de bägge metoderna, samt en oröjd yta. Syftet var att beskriva det nuvarande 
tillståndet på provytorna, simulera fram prognoser för beståndsutvecklingen och beräkna dess 
ekonomiska konsekvenser fram till och med första gallring och jämföra de olika 
röjningsmetoderna med varandra. I det här tidiga skeendet jämförs i första hand de olika 
röjningsmetoderna med varandra ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Maskinell stråkröjning med selektiv motormanuell röjning i mellanzonerna var 63 % billigare 
än vanlig motormanuell selektiv röjning, ytan som enbart stråkröjts och lämnat mellanzonerna 
oröjda fick fördyrad första gallring vilket gör kombinationsmetoden mer lönsam. Även när det 
gäller röjningsareal per tidsenhet var den kombinerade metoden mest slagkraftig, hela 73 % 
lägre än för ytan med den motormanuella selektiva röjningen, om den tillkommande 
underröjningen innan gallring räknades med för det enbart stråkröjda alternativet. 
Gallringsnettot för den första gallringen var ungefär desamma för den kombinerade metoden 
och den med motormanuell selektiv röjning, men klart sämre för det enbart stråkröjda 
alternativet. 
 
I studie 2 undersöktes fyra olika startåtgärder i ett eftersatt, 23-årigt granbestånd, ett så kallat 
konfliktbestånd, för att sedan beståndsmässigt och ekonomiskt följa bestånden vid de två 
efterföljande gallringarna. Inom försöket finns fyra ytor med status av tydlig konflikt med 
fokus på vilken första åtgärd som är bäst att vidta då inte längre röjning är ett givet alternativ. 
Ett skogsbränsleuttag genomfördes i en av ytorna, vilket är en förhållandevis ny och 
odokumenterad metod i förhållande till de andra mer konventionella metoderna. Syftet var 
även här att jämföra metoderna med varandra genom beskrivning av det nuvarande tillståndet 
på provytorna, göra prognoser för beståndsutvecklingen och beräkna dess ekonomiska 
konsekvenser vid första gallring och i den här studien även fram till och med den andra 
gallringen. Alternativet med skogbränsleuttag granskades sedan i förhållande till de övriga 
med avseende på tillväxt och ekonomi, även de vedertagna metoderna som första åtgärd i ett 
eftersatt bestånd analyserades och jämfördes sinsemellan.  
 
Enligt beräkningarna gick skogsbränsleuttaget ihop sig ekonomiskt och utökade sitt 
ekonomiska försprång gentemot de andra alternativen i de båda gallringarna, eftersom den 
snabbare diameterutvecklingen innebar lägre kostnader och högre intäkter. Den sena 
röjningen som efter behandling hade fler stammar per hektar än skogsbränsleuttaget hade inte 
lika snabb diameterutveckling, vilket tillsammans med den höga röjningskostnaden bidrog till 
att den inte beräknades bli lika ekonomiskt lönsam. Alternativet med underröjning sänkte 
gallringskostnaderna betydligt i jämförelse med ytan som saknade förbehandling men den 
klena diameterns inverkan gav små intäkter. Sämst resultat visade alltså den försöksyta som 
helt saknade startåtgärd genom en mycket dyr förstagallring och klen diameter inför den andra 
gallringen. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Fältstudierna 
 
Denna magisteruppsats består av två skilda studier i granungskog. De belyser två nya 
röjningsmetoder som ställer helt olika krav på bestånd och beräkningar. Studierna beskrivs 
därför var för sig i rapporten.  
 
Studie 1 behandlar huruvida maskinell geometrisk röjning i stråk är lämplig som skötselmetod 
med avseende på det kvarvarande beståndets tillväxt och ekonomiska utfall fram till och med 
första gallring. I studie 2 undersöks huruvida ett skogsbränsleuttag i ett eftersatt granbestånd 
förhåller sig till de konventionella åtgärder som idag brukar tillämpas för så kallade 
konfliktbestånd. I kapitel 4 återfinns referenserna för studierna och därefter finns samtliga 
bilagor. Båda studierna tar upp alternativa skötselåtgärder för granbestånd i ungskogsstadiet. 
Beståndsåldern och därmed vilken fas de befinner sig i, skiljer sig dock och därmed tänkbara 
skötselmetoder och framtida förutsättningar, varför det dem emellan inte går att dra några 
paralleller.  
 
Studie 1 med stråkröjning delar ytorna C och D med den tidigare utgivna rapporten 
”Röjningsstyrkans betydelse för granens beståndsutveckling”, i vilken dessa benämns som 
ytorna 1 respektive 6. I den studeras sex olika försöksytor som röjts till olika stamantal, alla 
på samma skogslokal som i studien för stråkröjningen. Rapporten ”Röjningsstyrkans 
betydelse för granens beståndsutveckling” kan med fördel läsas i samband med den här 
rapporten, då även jämförelser kan göras mellan maskinell stråkröjning och olika 
motormanuella selektiva röjningsstyrkor. Denna och den ovan nämnda redan utgivna 
rapporten har samma skogsbestånd, gemensamma ytor, och till viss del samma 
inmätningsförfarande, databehandling, simulering och beräkningsmetoder. Med anledning av 
detta förekommer vissa gemensamma stycken rapporterna emellan. Som sig bör används t.ex. 
ordagrant samma beskrivningar av beståndet i de båda rapporterna. 
 

1.2 Allmänt om röjning 
 
Röjning i ungskog är ingen ny företeelse utan har tillämpats inom skogsbruket i flera hundra 
år och är i grunden densamma än idag. En allmän beskrivning av röjning lyder, ”den första 
utglesningen som görs av ett bestånd och vars syfte är att påverka beståndsutvecklingen utan 
att något virke tas tillvara”. Om man inte röjer kommer i regel förväxande träd av sämre 
kvalitet att breda ut sig på bekostnad av bättre stammar. Träden i beståndet blir klena och 
instabila. Risken för skador ökar. Återväxten av barrskog kan slås ut av lövsly (Jäghagen & 
Sandström 1994). 
 
Men det var först på 1950-talet som det började röjas i större omfattning och intensiteten och 
utförandet har genom åren styrts av kostnadsläget och lönsamheten (Johansson & Pettersson 
1995). På 1960-talet och tidigt 1970-tal började skogsbruket tillämpa allt hårdare röjningar för 
att minska det dåligt betalda klenvirket och skjuta på gallringen. Röjning till så låga stamantal 
som 1 000 per hektar förekom och inom skogsforskningen gjordes försök år 1969 med 
extremt hårt röjda ytor ner till 700–800 stammar per hektar (Andersson 1985). Dålig 
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virkeskvalité, lövslybesprutningsstopp, dyr arbetskraft och att löv i den nuvarande 
skogsvårdslagen blev accepterat inom skogsbruket har gjort att det nu lämnas fler stammar 
per hektar samt tillåts ett allt större lövinslag (Johansson & Pettersson 1995). 
 
Vid röjningsingreppet har det varit och är fortfarande så idag att det nästan uteslutande 
tillämpas selektiv röjning, vilket betyder att vid röjning väljs träd efter både individuella 
egenskaper och beroende på hur de är rumsligt fördelade. Andra tekniska lösningar är 
schematiska och geometriska röjningsmetoder, där träden blir utvalda enbart efter var i 
beståndet de står (Johansson & Pettersson 1995). Metoden utförs vanligast genom att gator 
med jämna mellanrum röjs igenom beståndet och där det då lämnas helt oröjda mellanzoner 
mellan gatorna. Metoden har kallats korridorröjning men benämns numera mest som 
stråkröjning. Så som all schematisk röjning kan stråkröjning kombineras med selektiv röjning. 
För att det ska var lönande att mekanisera röjningen från motormanuell till maskinell röjning 
krävs en produktivitetsökning, vilket de geometriska röjningsmetoderna lämpar sig särskilt 
väl för då en hög framfartshastighet kan tillämpas.  
 
SkogForsk rekommenderar för närvarande att stamantalet per hektar efter slutröjning i hög 
grad ska styras av markens bördighet (SkogForsks hemsida 2005-05-26). På svaga marker kan 
1 500–2 000 stammar per hektar vara lämpligt, på medelgoda marker 2 000–3 000 stammar 
per hektar och på bördiga marker 2 500–3 500 stammar per hektar. I regel görs en enda 
röjning. Den utförs lämpligast när beståndet har en medelhöjd på 2–4 meter, men vid riktigt 
täta föryngringar kan röjningen behöva ske i två omgångar. Det finns även metoder där tre 
ingrepp behövs, t.ex. den s.k. Kronobergsmetoden där granplantorna hålls under en 
skyddande skärm av högre björkar som i steg ett och två glesas ur för att i steg tre avvecklas 
helt. 
 
Kostnaderna för röjning varierar kraftigt beroende på trädens storlek och antal, objektets 
storlek m.m. och kan variera från ett par hundra kronor upp till 10 000 kronor per hektar. 
Kostnaderna blir högre vid ett tätare och/eller högre bestånd och vid svårframkomlig terräng 
(Tabell 1). 
 
Tabell 1. Röjningskostnad per hektar för lejd röjning (SkogForsks hemsida 2005-05-26) 

Röjstammarnas medelhöjd  Antal 
röjstammar 
per hektar <2 m  3 m  5 m >6 m 

3 000 1 800 kr 2 200 kr 3 500 kr 4 500 kr 

6 000 2 200 kr 2 700 kr 4 200 kr 5 500 kr 

10 000 3 200 kr 4 000 kr 5 000 kr 6 500 kr 

 
Avståndet mellan trädstammarna, eller med andra ord till vilket stamantal per hektar som ett 
bestånd röjs till, har en mycket betydande roll för trädens framtida diameterutveckling och 
volymproduktion, men också av beståndets volymproduktion och det ekonomiska utfallet vid 
de olika ingreppen. Röjningen bestämmer beståndets framtida inriktning, vilken måste väljas 
efter förutsättningar som t.ex. ståndort, trädslag, stamantal, beståndshöjd och skiktning samt 
efter vilka framtida mål som ställs på beståndet (Johansson & Pettersson 1995). 
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2. Studie 1: stråkröjning i granbestånd 
 

2.1 Inledning 
 

2.1.1 Historik 
 
Inom skogsforskningen blev först frågan om maskinell schematisk röjning aktuell i slutet av 
1960-talet, varpå ett antal försök lades ut 1970. I dessa gjordes såväl normala, selektiva 
röjningar som korridorröjningar med och utan selektiv röjning av kvarlämnade bälten eller 
”kulisser” (Pettersson 1986). Argumenten för att utveckla och introducera maskinell röjning 
har varit många, vanligast har ekonomiska motiv varit tillsammans med oro för framtida 
arbetskraftsbrist (Glöde & Bergkvist 2003). Sådana röster började höras i Sverige på allvar i 
början av 1970-talet men det skulle dröja till i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet 
innan några svenska prototyper för maskinell röjning togs fram. 
 
De framtagna röjmaskinerna som slog igenom blev dock de som utförde selektiv röjning med 
ett kranspetsmonterat aggregat och inte bredavverkande maskiner lämpade för stråkröjning. 
Rädslan över att stråkröjning inte skulle ge ett godtagbart biologiskt resultat kan ha varit en av 
anledningarna att den maskinella röjningen under 1980-talet och en bit i på 1990-talet 
inriktade sig på selektiv röjning. Men produktivitetsökningen blev aldrig tillräcklig för att 
motivera de dyra maskinerna. Därför lades tekniken ner i mitten av 1990-talet (Bergkvist & 
Nordén 2004). 
 
Sedan kravet på röjning togs bort i den nuvarande skogsvårdslagen från 1994 har det röjts allt 
mindre i förhållande till behovet med följden att varje år ökar det akuta röjningsbehovet med 
runt 100 000 hektar (Skogsstyrelsens hemsida 2006-10-30). Allt färre arbetar som 
skogsarbetare vilket gör att produktiviteten för röjning måste höjas om inte bestånd ska 
riskera att bli eftersatta. Denna debatt om det så kallade röjningsberget har åter blossat liv i 
skogsforskningen kring maskinell röjning. Men den här gången verkar maskinell stråkröjning 
lyftas fram framför den tidigare helt dominerande maskinella selektiva röjningen och 
forskningsinstitutet SkogForsk återupptog 2003 forskningen på stråkröjning. Resultatet visar 
att metoden är 40-60 % snabbare och 30-40 % billigare än traditionell röjning med röjsåg 
(Bergkvist & Nordén 2004). Isabelle Bergkvist lyfter fram metoden som mycket lovande och 
forskningen fortsätter nu att följa prototypmaskiner i praktisk drift för att förfina 
tillvägagångssättet och titta närmare på biologiska aspekter som t.ex. skadenivåer och 
stabilitet (hemsidan Forskning 2005-01-26). 

2.1.2 Ekonomi och effekter på beståndet vid maskinell stråkröjning 
 
En stor fördel vore om beståndet kunde anpassas för stråkröjning redan vid 
beståndsanläggningen genom plantering i radförband. I det traditionella kvadratförbandet sätts 
plantorna exempelvis två meter ifrån varandra i både längd- och sidled och i ett radförband 
planteras plantorna i rader med t.ex. en meters mellanrum och med fyra meters avstånd 
mellan raderna. Det finns även dubbelradförband där två rader sätts tätt och ett längre avstånd 
mellan dessa dubbelrader, t.ex. två meter mellan varannan rad och fyra meter mellan 
varannan. I en redogörelse (Lindman m fl, 1985) utvärderas denna metods potential genom 
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effektivare och billigare markberedning och maskinell plantering, genom att körsträckan per 
hektar minskar om maskinen anpassats till förbandet. Den stora vinsten väntas dock komma 
vid röjningen, då beståndet är skräddarsytt för maskinell stråkröjning med ett bredavverkande 
aggregat, vilket ger möjlighet att öka prestationen och sänka kostnaderna. Här behandlas även 
konsekvenser för virkeskvalitén i radförband, där det kan finnas tendenser till grövre kvist och 
ovala stammar, men det fastslås att de har liten eller ringa betydelse i förhållande till den 
totala kvalitén. 
 
Det finns bara några få studier på hur skogens tillväxt påverkas av stråkröjning. Resultaten är 
inte heller samstämmiga, då något resultat visar på sänkt tillväxt under de tio första åren, 
andra resultat tyder på att tillväxtförlusterna inte blir så stora och någon visar på att det inte 
blir några tillväxtnedsättningar alls så länge stråken inte görs allt för breda och att antalet träd 
per hektar inte blir för lågt (Bergkvist & Glöde 2004). 
 
Metoden leder till obetydligt fler skador i beståndet än vanlig motormanuell röjning och klart 
mindre skador än vid maskinell selektiv röjning (Bergkvist & Nordén 2004). Riskerna för 
skador orsakade av snötryck kan öka något för stråkröjning jämfört med selektiv röjning 
(Pettersson 1986). Det finns också studier som visar att kantträden vid stickvägsupptagning 
vid gallring får sämre kvalité genom grövre kvist, men hur kantträden påverkas vid smala 
stråk i ungskogsstadiet råder det än så länge ovisshet, då forskning på området bara just har 
startats. 
 

2.1.3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva det nuvarande tillståndet på tre röjningsprovytor med samma 
röjningsförband men med tre olika röjningsmetoder: stråkröjning, selektiv röjning och en 
kombination av de bägge metoderna, samt på en oröjd yta. Vidare är syftet att göra prognoser 
av beståndsutvecklingen och beräkna dess ekonomiska konsekvenser fram till och med första 
gallring och jämföra de olika röjningsmetoderna med varandra. Prognoserna ska användas vid 
exkursioner till demonstrationsförsöket som ett komplement till tidigare resultat från 
vetenskapligt utlagda röjningsförsök. 

2.1.4 Avgränsningar 
 
Denna studie delar försöksytor med den redan utgivna rapporten ”Röjningsstyrkans betydelse 
för granens beståndsutveckling” och har därför samma avgränsningar, vilka följer härunder.   
 
Demonstrationsförsöket ska även belysa virkeskvalitet från och med den första gallringen 
men i det här tidiga skedet har mätning av kvalitetsfaktorer som t.ex. kviststorlek utelämnats. 
Någon diskussion om virkeskvalitet tas därför inte upp i rapporten. 
 
Vid prognoserna för beståndsutvecklingen har avgränsningen gjorts så att prognoserna bara 
sträcker sig till och med den första gallringen. 
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2.2 Material och metoder 
 

2.2.1 Bakgrund 
 
Försöket vid Asa försökspark är ett demonstationsförsök som till sin utformning ansluter till 
fältförsöket som SkogForsk anlade i samarbete med ett antal skogsföretag och SLU under 
2003. Det ska följas fram till slutavverkning med inmätningar i samband med alla 
behandlingar som sker fram till dess. Demonstrationsförsöket ska användas vid exkursioner i 
skogliga utbildningar och fristående skogskurser. Information ska då ges om hur den 
maskinella stråkröjningen har och i framtiden kommer att påverka skogsproduktionen i ytorna 
gentemot motormanuell selektiv röjning. Med stöd av tidigare vetenskapliga försöksresultat 
samt prognoser som underlag ska exkursionsdeltagarna kunna informeras om hur 
röjmetoderna förväntas skilja sig vad gäller produktion, ekonomi och kvalitet.  
 
Initiativet och utformning av försöket har tagits fram på den skogliga fältforskningsstationen i 
Asa (se bilaga 1) i samarbete med Tönnersjöhedens försökspark och SVO och finansieras av 
fakulteten för skogsvetenskaps program för information och samverkan vid SLU. 
 

2.2.2 Beståndshistorik 
 
Demonstrationsförsöket är utlagt på en skogslokal i Asa försökspark på latituden 57°N, ca 
180 meter över havet med ståndortsindex G28. Ståndortsindex är ett mått på markens 
produktionsförmåga och anger den höjd i meter som de 100 grövsta träden, i det här fallet 
granar, antas kunna uppnå vid 100 års ålder. Den genomsnittliga temperatursumman på 
lokalen beräknas vara 1 380°C, vilket visar ståndortens temperaturklimat. Temperatursumman 
är den sammanlagda dygnsmedeltemperaturen över 5°C för de dygn under 
vegetationsperioden som dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C.  
 
Avverkningen av det tidigare beståndet ägde rum 1992 och hygget markbereddes med harv 
1993. Våren 1994 planterades cirka 2 500 tvååriga täckrotsplantor av gran per hektar. Därtill 
har en riklig etablering av självföryngrade björkar och enstaka tallar tillkommit. 
 

2.2.3 Försöksdesign 
 
Vårvintern 2004 lades försöket ut genom att fyra kvadratiska försöksytor (parceller) 
markerades upp i planteringen. I det här försöket är det en yttre och en inre parcell. Den yttre, 
som kallas för bruttoparcell, är 30×30 meter som motsvarar 0,09 hektar och den inre, 
nettoparcellen, är 20×20 meter, vilken motsvarar 0,04 hektar. 
 
Motivet till att ha en nettoparcell som utnyttjas vid inmätningar är att undvika påverkan i 
gränszonerna till intilliggande provytor som kan ha haft en annan behandling. 
 
För att kontrollera att parcellerna stamantalsmässigt inte skilde sig åt före försöksutläggningen 
mättes de in med hjälp av cirkelprovytor före röjning. Detta är en inmätningsmetod för att 
kunna uppskatta beskaffenheten hos ett bestånd utan att behöva göra en totalmätning. Ett antal 
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cirkulära provytor med en för beståndet passande radie läggs ut. Det kan göras med hjälp av 
en pinne och ett snöre eller vid mycket täta föryngringar med hjälp av en stång med radiens 
längd. 
 
Inom cirkelprovytorna görs inmätningarna. För att sedan skala upp mätvärdena till att gälla 
för ett hektar läggs cirkelprovytornas area ihop och mätvärdena divideras med hur stor andel 
av ett hektar cirkelprovytornas totala area utgör. 
 
Ytorna röjdes selektivt med röjsåg innan växtsäsongen 2004. Målet var att samtliga ytor 
skulle röjas till ett stamantal på 2 500 stam/ha. Ytorna A och B, där stråken var tänkta att röjas 
med en bredavverkande röjmaskin, röjdes också med röjsåg eftersom ingen tillgång till 
maskin fanns. De lämnades sedan i ett år innan inmätning av samtliga ytor, både oröjda och 
röjda, ägde rum i samband med den här studien. Därefter fotograferades de fyra provytorna i 
maj 2005 (Figur 1, Bilaga 2). 
 

 
Figur 1. Yta D, röjd till 2 500 stam/ha (t.v.) och yta A, stråkröjd med oröjda mellanzoner (t.h.).  
 
Yta A är maskinellt stråkröjd med >1,75 m breda stråk och med ca 1,5 m breda 
 mellanzoner.  
 
Yta B är maskinellt stråkröjd med >1,75 m breda stråk och med ca 1,5 m breda 
 mellanzoner, vilka röjts selektivt med röjsåg.  
 
Yta C är en kontrollyta som lämnades oröjd och ska förbli det under hela försökets 
 livslängd. Kontrollytan fungerar som referens för de övriga ytorna. 
 
Yta D röjdes selektivt med röjsåg. 
 
Ytornas utplacering ligger i en vinkel. Ytorna C och D ligger mellan Lugnån och en 
vandringsled och ytorna A och B ligger på andra sidan vandringsleden mot Lokevägen (Figur 
2). 
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Figur 2. Karta över försöksområdet med försökets ytor A, B, C och D utmärkta. 
 

2.2.4 Teknisk beskrivning av den maskinella röjningen 
 
Stråkröjningen genomfördes i det här försöket motormanuellt med röjsåg med en eftersträvan 
att efterlikna ett bredavverkande röjaggregat. Därför saknas uppgifter om tidsåtgång m.m. för 
stråkröjningen. Eftersom det här försöket bygger på ett tidigare försök (Bergkvist & Nordén, 
2004) där tre olika röjaggregat användes har ett av dem valts ut som underlag till den här 
studien. Maskinvalet föll på FAE`s skogsfräs UMM 225 DT vilken benämns som 
”Grenkrossen” i studien. Basmaskinen som användes var en Valtra XM 150 (Figur 3), vilken 
är något för bred för den här studiens stråk, likaså aggregatet som höll en bredd på 2,4 m, men 
FAE erbjuder basmaskiner och samma aggregat i bredder passande den här studiens stråk. 
Kapacitetsskillnader beroende på aggregatbredd är inte undersökt, varför maskinkonceptet i 
Bergkvist & Nordéns studie har använts.  
 
Aggregatet (Figur 3), som har fasta frässtål med spetsar i speciallegering, finns i bredder från 
1 m till 2,5 m med effektklasser från 40 hk till 500 hk. Drivningen av aggregatet sker med 
kraftöverföringsaxel eller med hydraulik, kopplingsanordningar finns för trepunktslyft, 
grävmaskinfästen, kranarmsfästen, lastmaskinsfästen m.fl. Maskinkostnaden för basmaskin 
och aggregat beräknades till 600 kr/tim och medelhastighet till 48 meter per minut i ett 
bestånd med 8 500 stam/ha (Bergkvist & Nordén, 2004). Deras bedömning var att det skulle 
krävas betydligt högre stamtäthet för att behöva sänka hastigheten. Just för Grenkrossen 
verkade medelhastigheten ha tagits till i underkant, då föraren bedömde att en hastighet på 57 
meter per minut skulle kunna hållas utan problem. Där görs antagandet att vid 35 000 stam/ha 
har framryckningshastigheten minskats med 10 %. Beståndet som skulle röjas i den här 
studien hade ca 27 000 stammar per hektar innan röjning, så framryckningshastigheten 
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uppskattades till att vara ca 5 % lägre än i Bergkvist & Noréns studie, varför 
medelhastigheten sattes till 46 meter per minut. En vändningstid på 10 % har också lagts till 
maskintiden.  
 

 
Figur 3. Valtra XM 150 med FAE:s skogsfräs UMM 225 DT (t.v.) och bearbetningsstålen (t.h.) (Tecuras 
hemsida 2006-05-30). 
 
Grenkrossen har en stor fördel gentemot många andra aggregat för just stråkröjning 
kombinerat med motormanuell röjning i mellanzonerna, eftersom den flisar ner stammarna 
vilket ökar framkomligheten avsevärt och därmed effektiviteten för röjningen med röjsåg. Att 
stammarna i de aktuella försöken inte flisats har inte påverkat röjningstiden i yta B då ingen 
tidsåtgång beräknades. Enda skillnaden blir därför den biologiska, så som nedbrytningstid av 
röjstammar, vilket inte utvärderas i den här studien. 
 

 
Figur 4. Traktorn backas genom beståndet varefter ett lättforcerat stråk bildas täckt av nerflisade stammar 
(Tecuras hemsida 2006-05-30). 
 

2.2.5 Fältarbetet 
 
Den utrustning som har använts i fältmätningarna har varit en klave, höjdmätningsstång, 
cirkelprovyteradiestång, måttband, kompass och märkfärg. Ytorna fotodokumenterades med 
digitalkamera (se bilaga 2). 
 
När den här fältstudien påbörjades hade ett år, alltså en växtsäsong gått sedan försöket lagts 
ut. Fältmätningarna utfördes år 2005 i april månad, för att inte 2005 års växtsäsong skulle 
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påverka inmätningarna. Vid inmätningen skulle egentligen bara nettoparcellerna ha mätts men 
p.g.a. en instruktionsmiss mättes hela bruttoparcellen i ytorna C och D som även ingår i ett 
annat försök. Eftersom bara en växtsäsong gått sedan de olika röjningsbehandlingarna 
utfördes, bedömdes att ingen gränszonspåverkan skett än. Vid en kommande inmätning av 
nettoparcellerna kan dock resultatet skilja sig något från det som erhölls i den här studien. Yta 
A och B som är unika för det här försöket mättes dock in korrekt, alltså endast i 
nettoparcellen. 
 
På ytorna B och D, där totalröjning har utförts, mättes diametern på alla stammar genom 
klavning i brösthöjd (1,3 m ovan mark) och trädslaget noterades . För att underlätta 
inmätningen höjdmättes inte alla stammar utan 30 till 50 granar valdes ut slumpvis för 
höjdmätning, liksom ca 20 björkar i de ytor där det var möjligt, i annat fall blev det färre. 
Beroende på stamtätheten på ytan gjordes bedömningen om t.ex. var annan stam eller var 
fjärde stam skulle höjdmätas för att få ihop ett tillräckligt stort antal höjdmätta träd. Dessa 
beräkningar gav slumpvis utvalda träd för höjdmätning över hela parcellen eftersom 
inmätningen skedde systematiskt i planteringsraderna. I yta A användes samma arbetsmönster 
vid inmätningen av huvudstammar. Gällande bistammarna i de oröjda mellanzonerna i yta A 
valdes två mellanzoner ut som provyta där arean fastställdes för uppskalning och där alla 
bistammar över 1,5 meter höjdmättes. Bistammarnas höjder användes till att 
konkurrensutsätta huvudstammarna vid simuleringarna, där endast huvudstammarna följdes. I 
yta A och B mättes bredden på varje mellanzon respektive stråk, avståndet mellan vinkelräta 
linjer från bägge sidors närmaste kantträd, på fem ställen för att kunna räkna fram en 
medelbredd. 
 
För att inte missa någon stam från att bli inmätt eller att någon stam skulle dubbelmätas, 
märktes varje inmätt stam med en färgmarkering och träd som även höjdmättes markerades 
med två färgmarkeringar. Även anteckningar fördes över skadade träd och vindfällda 
huvudstammar, vilka räknades bort. Stormen Gudrun den 8:e januari 2005 gick inte fram så 
hårt i det här området och eftersom planteringen bara är 4–5 meter hög, blev stormens 
verkningar små och utan betydelse för resultatet. 
 
Yta C, som är oröjd, mättes in med 9 stycken cirkelprovytor med radien 2,82 meter, vilket blir 
25 m2 per cirkelprovyta. I yta C lades cirkelytorna ut med 10 meters förband i bruttoparcellen. 
Mätningarna i cirkelytorna bestod av att alla träd som nått höjden 1,3 meter stamräknades 
trädslagsvis. Det största trädet av varje trädslag, det s.k. övrehöjdsträdet valdes ut i varje 
cirkelprovyta, på vilket både diameter- och höjdmätning utfördes. 
 

2.2.5.1 Beräkningar 
 
 Först räknades uppskalningsfaktorerna ut för att kunna beräkna resultatet per hektar. I yta A 
och B användes mellanzonernas medelbredd för att fastställa dess area och andelen stråk och 
mellanzon kunde således beräknas. I den oröjda ytan beräknades medeldiameter och 
medelhöjd på övrehöjdsträden per trädslag. För de röjda ytorna B och D, som är totalklavade 
och med slumpvisa höjdmätningar, beräknades grundytan d.v.s. trädets tvärsnittsyta 1,3 m 
ovan mark. Med den kunde grundytevägd medeldiameter (dgv) och grundytevägd medelhöjd 
(hgv) beräknas (se bilaga 4). I yta A där huvudstammarna totalklavades med slumpvisa 
höjdmätningar beräknades grundytan men på bistammarna som endast höjdmättes beräknades 
den aritmetiska medelhöjden. För huvudstammarna i yta A räknades grundytevägd 
medeldiameter och grundytevägd medelhöjd ut som i ytorna B och D. Till sist beräknades 
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trädslagsfördelningen ut för samtliga ytor. Eftersom inte inmätningsförfarandet och 
beräkningarna varit lika på den oröjda ytan och de röjda ytorna, kan inte diameter och höjd 
jämföras. 
 
Beståndssimuleringarna gjordes med hjälp av ett Excelbaserat program (SUFOR-gran-
björk.xls). Simuleringsprogrammet har konstruerats av Nils Fahlvik och bygger på Kenneth 
Nyströms höjdtillväxt- och diametertilldelningsfunktioner (Fahlvik & Nyström 2005). 
 
Simuleringsprogrammet använder höjden för varje träd som ingångsdata, vilket inte fanns 
inmätt för alla träd på provytorna. Genom linjär regression trädslagsvis för de höjdmätta 
träden på varje yta erhölls sekundära höjdfunktioner för sambandet mellan diameter och höjd, 
som sedan användes för att tilldela en höjd för de träd som ej höjdmätts. Trädhöjden 
matchades vid inmatningen med en trädslagskod. Övriga beståndsfakta som användes av 
programmet var latitud, höjd över havet, temperatursumma, bonitet, vegetationstyp, total 
beståndsålder där plantans ålder vid planteringen även räknas in (13 år), antal övrehöjdsträd 
per 100 m2 yta samt provytsstorleken i hektar. Övriga simuleringsvillkor var vilket trädslag 
som ska bestämma övre höjden, i det här fallet gran, och vilken parameter som ska bestämma 
prognosstoppet (övre höjden, grundytan eller antal år) och vid vilket värde. 
Beståndsutvecklingen av de behandlade ytorna A, B och D simulerades med vardera två olika 
prognosstopp. Den första simuleringen kördes fram till 15 meters övre höjd och den andra 
fram till grundytan 25 m2/ha. Ingen naturlig avgång beräknades ske under simuleringstiden. 
 
Varje simulering gav ett dataset med 100 simulerade höjder och 100 simulerade diametrar för 
varje träd, där diameter och höjdtillväxten hade påverkats i olika grad av diverse simulerade 
kalamiteter, t.ex. viltskador och frostskador. Trädhöjden och diametern fick värdet noll i de 
fall trädet dog under simuleringen. Trädens höjd och diameter vid prognosstoppet 
uppskattades till det aritmetiska medelvärdet av de simulerade värden som återstod efter att 
noll-värdena sorterats bort. Provytans aritmetiska medelhöjd och medeldiameter beräknades 
utifrån trädens simulerade medelvärden. I yta A, där huvudstammar och bistammar 
simulerades tillsammans för att ge huvudstammarna rätt konkurrensförhållanden, noterades 
vilka som var huvudstammar respektive bistammar vid inmatningen av träddata. Detta för att 
kunna skilja på huvudstam och bistam vid simuleringsstoppet och då kunna göra separata 
diameter-, höjd- och volymberäkningar.  
 
De enskilda trädens volym vid prognosstoppen beräknades med Näslunds funktioner (se 
bilaga 4). Därefter beräknades virkesförrådet i m3sk/ha för respektive provyta genom summan 
av alla trädvolymer gånger uppskalningsfaktorn. 
 
Vid respektive prognosstopp simulerades en första gallring. I samtliga fall simulerades en 
medelstark gallring, vilket betyder att 30 % av virkesförrådet gallras bort (Tabell 2). Uttaget 
och virkesförrådet i det kvarvarande beståndet beräknades efter första gallring. Virkesuttaget 
omräknades till m3fub, vilket är den enhet som används för betalning av det uttagna virket. 
Omföringstalen från m3sk till m3fub hämtades ur Praktisk Skogshandbok (Sveriges 
Skogsvårdsförbund, 1994). 
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Tabell 2. Definitioner för gallringsstyrkan (SkogForsks hemsida 2005-05-26)  

Gallringsstyrka % av grundyta % av virkesförråd 

Svag gallring 20 19-20 

Medelstark gallring 30 29-30 

Stark gallring 40 38-40 

 
Med hjälp av ett Excelbaserat program med funktioner för röjnings- och gallringskostnader 
som Nils Fahlvik konstruerat, har kostnaderna beräknats fram till och med första gallring. 
Funktionerna är baserade på uppgifter från prestationsstudier av motormanuell röjning 
(Bergstrand, Lindman & Petré 1986) och gallring med engreppsskördare (Brunberg 1997). 
Timkostnaderna för röjning samt kostnaderna för gallringsmaskinerna är hämtade från 
Sydved år 2004 (pers. kom.). För tidsavdraget för tankning mm. har intervall för normal 
tidsåtgång använts (Bergstrand, Lindman & Petré 1986). Faktorn för omföring G0–G15 har 
justerats så att kostnadskurvan hamnar i nivå med uppgifter om kostnad per m3fub från 
Sydved. 
 
Indata till kalkylen för röjningskostnader var faktorer som påverkar tidsåtgången vid 
röjningen samt arbetstid och kostnad. För att uppskatta röjstammarnas medelhöjd höjdmättes 
ett antal slumpvis utvalda björkar i en oröjd provyta. Antalet röjstammar uppskattades till 
medelvärdet av antalet stammar per hektar från den oröjda ytan C och ytterligare en oröjd yta 
från försöket i samma skogsbestånd med vilket det här försöket har två gemensamma ytor 
med (26 711 stammar/ha) minus det faktiska stamantalet för respektive röjd provyta. Andelen 
röjgranar varierar mellan de olika ytorna men andelen luckor angavs till 10 % för samtliga 
ytor. De mildaste alternativen om tillägg för försvårande förhållanden valdes eftersom det inte 
förefaller några sådana i t.ex. terräng och mark för de aktuella provytorna. Kalkylens 
standardvärden för tillgänglig arbetstid (8 tim/dag), tid för tankning och skötsel m.m. 
(2 tim/dag) och kostnad för röjare (250 kr/tim) bedömdes rimliga. 
 
För ytorna A och B, där yta A enbart röjs maskinellt och yta B röjs både maskinellt och 
motormanuellt kunde inte något befintligt beräkningsverktyg användas. För den maskinella 
och även till viss del för den motormanuella röjningen vad gäller stråkröjning användes 
uppgifter från den senaste rapporten inom ämnet (Bergkvist & Nordén, 2004) som stöd. För 
de bägge ytorna användes den beräknade andelen stråk för att skala upp antalet stråk till 
värden för hektar givet att maskinens aggregats avverkningsbredd var 1,75 m bred. 
Röjkostnaden för yta A bestod enbart av maskinkostnaden för röjning av stråken, medan 
röjkostnaden för yta B både bestod av maskinkostnaden och en motormanuell röjkostnad. Den 
senare halverades jämfört med motsvarande kostnad i yta D, i enlighet med gjorda tidsstudier 
(Bergkvist och Nordén, 2004), där de har kommit fram till att det går dubbelt så fort att röja 
bestånd som stråkröjts eftersom det är lättare att planera röjningen och att röjstammar kan 
läggas ut i stråken så framkomligheten förbättras.  
 
Indata till funktionen för gallringskostnader var beståndsdata som antalet uttagna respektive 
kvarstående stammar, medelstamvolym, granandel och lövandel. Uttaget anges ofta i procent 
av grundytan eller virkesförrådet (jfr. tabell 2). Bedömningen gjordes att uttaget skulle vara 
jämnt fördelat i alla trädstorlekar, varvid samma andel stammar per hektar som andel 
grundyta användes, nämligen 30 %. Medelstammens volym för varje provyta beräknades 
utifrån de tidigare framräknade enskilda trädvolymerna. Omräkning av volymen från m3sk till 
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m3fub skedde med omföringstal hämtat ur Praktisk Skogshandbok (Sveriges 
Skogsvårdsförbund, 1994).  
 
Övriga indata var standardvärden för en gallringsmaskin; slagbredd, körhastighet, ytstruktur, 
lutningsklass, övrig verktid, faktor för omföring G0–G15 och kostnaderna för skördaren och 
skotaren, vilka bedömdes rimliga. Drivningskostnaderna vid gallringarna levereras vid 
beräkningarna i kr/m3fub, som sedan multiplicerades med virkesuttagen per hektar för att 
erhålla gallringskostnaderna per hektar. 
 
I yta A beräknades det vid gallringstillfället stå tätt med undertryckta bistammar runt 
huvudstammarna och det bedömdes därför nödvändigt att underröja beståndet före gallring. 
Varken simuleringarna eller beräkningar har minskat ner stamantalet på grund av naturlig 
avgång eftersom den normalt bedöms som ringa i unga, röjda bestånd. Det antagandet gäller 
inte yta A, där stammarna står tätt och undertryckta av huvudstammarna, i mellanzonerna. I 
denna studie bedömdes en naturlig avgång på 20 % av bistammarna vara rimligt att få, fram 
till tidpunkten för underröjningen. Röjningsingreppet beräknades med samma 
beräkningsverktyg som de tidigare röjningarna. Röjstammarnas medelhöjd sänktes också med 
25 %, eftersom simuleringsprogrammet var anpassat för röjda bestånd, men bistammarna har 
samma konkurrens som i ett oröjt bestånd. De bedömdes därför ha fått en för stor tillväxt i 
förhållande till deras verkliga situation.  
 
Gallringsintäkterna beräknades efter uppgifter från SkogForsks hemsida (2005-08-31), där det 
står under ett avsnitt om förstagallringar ”beroende av virkesdimensionerna och kvaliteten 
varierar virkesintäkterna i tidiga gallringar mellan 200–250 kr/m3fub och mellan 250–350 
kr/m3fub i senare gallringar”. Priset stiger med medeldiametern i uttaget eftersom större 
diameter ger större andel timmer. Därför delades virkesintäkterna in i tre olika prisgrupper 
efter en rimlig uppskattning; 200 kr/m3fub för ett uttag med medeldiametern 8–11 cm, 275 
kr/m3fub för ett uttag med medeldiametern 11–14 cm och 350 kr/m3fub för ett uttag med 
medeldiametern 14–17 cm. Eftersom uttaget var jämt fördelat i diameterklasserna, blir den 
totala virkesintäkten kubikmeterpriset för beståndets medeldiameter vid tidpunkten för 
gallringen, multiplicerat med virkesuttaget. 
 
De ekonomiska kalkylerna var av Cash-flow-typ där, till skillnad från nuvärdeskalkyler har 
ingen hänsyn till ränta tagits. I det här fallet var det relativt korta tidsaspekter på runt 15 år, så 
räntan hinner inte göra några avgörande skillnader mellan de olika prognoserna, vilket gör att 
de ekonomiska kalkylerna utan ränta bedömts som tillräckliga. Det ekonomiska nettot räknas 
fram genom att ta intäkterna för virkesuttaget minus kostnaderna för röjning och gallring. 
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2.3 Resultat 
 

2.3.1 Nuläget 
 
Vid inmätningen hade det gått en växtsäsong sedan provytorna A, B och D röjts med tre olika 
metoder och därmed fått olika egenskaper och förutsättningar för den fortsatta 
beståndsutvecklingen. En växtsäsong har dock inte hunnit ge diameter- och höjdskillnader av 
nämnvärd storlek mellan provytorna. De skillnader som finns mellan ytorna beror 
förmodligen mest på trädslagsfördelningen och att ytorna röjts med olika metoder.  
 
Röjstammarnas medelhöjd uppskattades till 3,9 meter och antalet stammar före röjning 
beräknades till 26 711 stammar per ha. Stråkandelen skattades till 55 % i yta A och 59 % i yta 
B, vilket motsvarar 31,4 stråk/ha för yta A och 33,7 stråk/ha för yta B med stråkbredden 
1,75 m. För den maskinella stråkröjningen skattades tidsåtgången till 75 respektive 81 minuter 
per hektar, för ytorna A och B. Yta B hade också en motormanuell röjningskostnad på 
1 009 kr/ha, vilket gav yta B en total röjningskostnad på 1 815 kr/ha och total tidsåtgång på 
5,4 tim/ha. Yta D, med enbart motormanuell röjning, beräknades ha tagit drygt tre och en halv 
gång så lång tid, 19,8 timmar per ha.  
 
Trädslagsfördelningen kan jämföras mellan ytorna men det bör ändå beaktas att det använts 
ett annorlunda tillvägagångssätt vid inmätningen av den oröjda ytan C (Figur 5). På yta A 
består huvudstammarna till 61 % av gran, men om samtliga kvarvarande stammar beaktas 
dominerar björken nästan i lika hög grad som i den oröjda ytan C (85 % resp. 89 % björk). 
Yta B och D består i ännu högre grad av gran.  
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Figur 5. Trädslagsfördelning på provytorna. Yta A representeras av två staplar, en med bara huvudstammar (A*) 
och en för samtliga stammar (A). 
 
Stamantalet efter röjning var tänkt att bli cirka 2 500 stam/ha (huvudstammar/ha i yta A), men 
framför allt yta D fick en något för hård röjning (Tabell 3). Trädslagsfördelningen påverkar 
medeldiametern och -höjden, som minskar i blandbestånd, eftersom flertalet naturligt 
föryngrade björkar och tallar är mindre än de planterade granarna i den här planteringen. Yta 
A hade lägst grundytevägd medeldiameter och -höjd, beräknat på huvudstammarna, 
förmodligen för att fler stammar utsetts ut till huvudstammar än de som röjts fram på övriga 
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ytor. Yta B och framförallt D hade färre stammar per hektar än vad som var målet med 
röjningen. Övrehöjdsträden på den oröjda ytan C hade något lägre aritmetisk medeldiameter 
och -höjd än de grundytevägda motsvarigheterna på de röjda ytorna (Tabell 4). 
 
Tabell 3. Skogstillstånd på röjda ytor 

Försök Antal stam/ha dgv (mm) hgv  (dm) 
Trädslags-

blandning (%) 

Yta A (huvudstammar) 
    

Gran 2 013 (1 669) (53) (47) 15 (61) 

Björk 11 293 (1 032) (42) (47) 85 (39) 

Totalt 13 306 (2 701) (50) (47)  

Yta B 
    

Gran 1 800 55 52 80 

Björk 450 42 51 20 

Totalt 2 250 54 52  

Yta D 
    

Gran 1 667 55 49 87 

Björk 200 41 44 10 

Tall 44 25 23 2 

Övrigt 11   1 

Totalt 1 922 54 48  

 
 
Tabell 4. Skogstillstånd på den oröjda kontrollytan 

 

 

 

 

 
 
 
 

Försök 
Antal 

(stam/ha) 

Medeldiameter 
på övrehöjdsträd 

(mm) 

Medelhöjd på 
övrehöjdsträd 

(dm) 

Trädslags-
blandning 

(%) 

Yta C, oröjd     

Gran 1 822 64 53 8 

Björk 20 000 35 46 89 

Tall 711 27 27 3 

Totalt 22 533 45 46  
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Relationen mellan diameter och höjd för provträden, vilka både har klavats och höjdmätts, 
följde för varje trädslag ett tydligt mönster (Figur 6). På den oröjda ytan C syntes stora 
storleksskillnader mellan övrehöjdsträden för de olika trädslagen. Att granarna var störst 
berodde på att de fick ett försprång eftersom de är planterade och de övriga trädslagen är 
självföryngrade. Björken var större än tallen, beroende på att de har en mycket snabb 
ungdomstillväxt. På samtliga provytor kunde urskiljas att björkens höjdutveckling var 
snabbare än granens och tallens vid samma diameter. 
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Figur 6. Sambandet mellan provträdens diameter och höjd på respektive provyta.  
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2.3.2 Prognoser 
 
Någon naturlig avgång har inte varit möjlig att simulera och bedömningen har gjorts att den är 
av ringa betydelse i de röjda bestånden. Men i yta A där det står 10 605 bistammar per hektar, 
tätt i mellanzonerna och undantryckta av huvudstammarna, råder ett annat förhållande. En 
naturlig avgång på 20 % av bistammarna har räknats bort vilket då gav 8 484 bistammar per 
hektar vid tidpunkten för underröjningen i samband med första gallring. 
 

2.3.2.1 Gallring vid 15 meters övre höjd 
 
Den övre höjden på 15 m inföll ungefär samtidigt (28–29 år) på samtliga ytor. Medeldiameter 
och –höjd skiljde sig inte heller i någon större utsträckning mellan ytorna (avseende 
huvudstammar på yta A; Tabell 5, Figur 7). Yta D hade störst medeldiameter (12,9 cm) men 
lägst medelhöjd (11,9 m) och även lägst virkesförråd (171 m3sk/ha) och uttag (37 m3fub/ha), 
beroende på det låga stamantalet.  
 
Den totala tidsåtgången för röjning vid medräkning av underröjningen innan första gallring 
för yta A, med röjstammarnas medelhöjd på 5,9 m, blev 9,4 tim/ha vid 15 meters övre höjd. 
 
Tabell 5. Simulerad beståndsutveckling till 15 meters övre höjd samt gallring, för röjda ytor. 
I yta A, där det finns bistammar, står huvudstammarnas medelvärden inom parantes 

Försök 
Total 
ålder 

Övre 
höjd 
(m) 

Medel- 
diameter 

(cm) 

Medel-
höjd 
(m) 

Volym före 
gallring 

(m3sk/ha) 

Volym efter 
gallring 

(m3sk/ha) 

Virkesuttag 
vid gallring 
(m3fub/ha) 

Yta A 29 15,2 

6,5  

(11,6) 

8,8 

(12,1) 182 127 40 

Yta B 28 15,1 12,5 12,1 187 131 41 

Yta D 28 15,3 12,9 11,9 171 120 37 
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Figur 7. Medeldiameter vid 15 meters övre höjd (endast huvudstammar på yta A) och virkesuttag vid gallring. 
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2.3.2.2 Gallring vid grundytan 25 m2/ha 
 
Tidpunkten för gallring vid grundytan 25 m2/ha beror i regel på tätheten i ett bestånd, ju fler 
stammar per hektar desto tidigare gallring, vilket framgick även i det här försöket (Tabell 6). 
Yta A, som är betydligt tätare än de övriga två ytorna, avspeglar det genom att uppnå 25 
m2/ha först. En tidig gallring innebar lägre medeldiameter och höjd och stamtätheten gav en 
sämre diameterutveckling på huvudstammarna, vilket innebar lägst virkesförråd, 123 m3sk/ha, 
och uttag, 27 m3fub/ha, vid 1:a gallring (Figur 8). 
 
Den totala tidsåtgången för röjning vid medräkning av underröjningen innan första gallring 
för yta A, med röjstammarnas medelhöjd på 4,9 m, blev 7,7 tim/ha vid grundytan 25 m2/ha. 
 
Tabell 6. Simulerad beståndsutveckling till grundytan 25 m2/ha samt gallring, för röjda ytor. 
I yta A, där det finns bistammar, står huvudstammarnas medelvärden inom parantes 

Försök 
Total 
ålder 

Övre 
höjd 
(m) 

Medel-
diameter 

(cm) 

Medel-
höjd 
(m) 

Volym före 
gallring 

(m3sk/ha) 

Volym efter 
gallring 

(m3sk/ha) 

Virkesuttag 
vid gallring 
(m3fub/ha) 

Yta A 25 13,1 

5,7 

(10,3) 

7,4 

(10,3) 123 86 27 

Yta B 26 14,1 11,7 11,1 153 107 33 

Yta D 27 14,8 12,4 11,4 154 108 33 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Yta A Yta B Yta D

D
ia

m
et

er
 (c

m
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Vo
ly

m
 (m

3 f
ub

/h
a)

Medeldiameter

Virkesuttag

Figur 8. Medeldiameter vid grundytan 25 m2/ha (endast huvudstammar på yta A) och virkesuttag vid gallring. 
 

2.3.2.3 Ekonomiska kalkyler 
 
Kalkylerna visade på en stor skillnad gällande röjningskostnaden, ytorna emellan, då de har 
röjts med tre olika metoder. Maskinell röjning endast i stråk blev billigast (750 kr/ha) och 
motormanuell selektiv röjning dyrast (4 947 kr/ha; Tabell 7 och 8, Figur 9 och 10). Den 
kombinerade metoden var 63 % billigare än motormanuell selektiv röjning. Den maskinellt 
röjda ytan blev 44 % respektive 52 % billigare, med underröjningskostnaden strax före 
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gallringen inräknad, om underröjningen gjordes vid 15 m övre höjd respektive vid grundytan 
25 m2/ha.  
 
Gallringsintäkterna skiljde sig inte mycket åt vid gallring vid 15 meters övre höjd eftersom 
virkesuttagen var mycket lika och då även deras medeldiametrar, vilket gav dem samma 
snittpris (275 kr/m3fub; Tabell 7). Kostnaderna skiljde sig mer, där yta A sticker ut p.g.a. sin 
underröjningskostnad och yta D p.g.a. den höga röjningskostnaden. 
 
Endast Yta B hade positivt netto (1 149 kr/ha) efter röjning och gallring, yta A ett litet 
negativt underskott (-666 kr/ha) och yta D sämst netto (-1 997 kr/ha; Tabell 7, Figur 11). 
 
Tabell 7. Ekonomisk kalkyl till och med gallring vid 15 meters övre höjd 

Försök 

Röjnings-
kostnad 

kr/ha 

Under-
röjnings-
kostnad 

kr/ha 

Gallrings-
kostnad 
kr/m3fub 

Gallrings-
kostnad 

kr/ha 
Total 

kostnad 

Gallrings-
intäkter 

kr/ha 
Netto 
kr/ha 

Yta A 750 2 044 222 8 872 11 666 11 000 - 666 

Yta B 1 815 - 203 8 311 10 126 11 275 1 149 

Yta D 4 957 - 195 7 215 12 172 10 175 -1 997 

 
Till skillnad från gallringen vid 15 meters övre höjd, uppnåddes grundytan 25 m2/ha vid lägre 
åldrar, vilket innebar betydligt sämre gallringsintäkter (Tabell 8, figur 9 och 10). 
Medeldiametern vid gallringstillfället på yta A var så låg att virkespriset bara uppskattades till 
200 kr/m3fub, medan ytorna B och D bedömdes till 275 kr/m3fub. Gallringskostnaden var 
betydligt högre för yta A (293 kr/m3fub) trots underröjningen som genomfördes före gallring. 
 
Yta B hade minst underskott efter behandlingarna (-429 kr/ha), därefter yta D (-2 805 kr/ha) 
och sämst yta A med ett underskott på hela -4 865 kronor per hektar, när gallringen utfördes 
vid grundytan 25 m2/ha (Tabell 8, Figur 11). 
 
Tabell 8. Ekonomisk kalkyl till och med gallring vid grundytan 25m2/ha 

Försök 

Röjnings-
kostnad 

kr/ha 

Under-
röjnings-
kostnad 

kr/ha 

Gallrings-
kostnad 
kr/m3fub 

Gallrings-
kostnad 

kr/ha 
Total 

kostnad 

Gallrings-
intäkter 

kr/ha 
Netto 
kr/ha 

Yta A 750 1 612 293 7 903 10 265 5 400 - 4 865 

Yta B 1 815 - 233 7 689 9 504 9 075 - 429 

Yta D 4 957 - 210 6 923 11 880 9 075 -2 805 

 
Gallringskostnaderna följde samma mönster för båda gallringsalternativen, den efter övre 
höjden eller den efter grundytan. Att gallringskostnaderna vid gallringen efter den övre höjden 
blev högre trots lägre gallringskostnader per m3fub p.g.a. grövre diametrar berodde på att 
ytorna hade ett större virkesförråd och därmed ett större virkesuttag vid gallringstidpunkten. 
För båda gallringstidpunkterna var gallringskostnaden högst för yta A och lägst för yta D. 
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Det ekonomiska nettot för beståndsåtgärderna fram till och med första gallring gav bara yta B 
positivt netto för alternativet gallring vid 15 meters övre höjd (Figur 11). Röjningskostnaderna 
var desamma för de båda gallringsalternativen, så skillnaderna berodde därför helt på 
gallringsnettot, men i jämförelsen mellan ytorna skiljde sig röjningskostnaderna. Yta A hade 
den största skillnaden mellan de två alternativa gallringstidpunkterna, 4 år lägre med 
alternativet gallring vid grundytan 25 m2/ha, vilket till stor del förklarar att skillnaderna i netto 
mellan gallringsalternativen är som störst för yta A (Figur 11). 
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Figur 9. Röjnings- och gallringskostnader för gallring vid 15 meters övre höjd respektive vid grundytan 
25 m2/ha. 
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Figur 10. Virkesintäkter för gallring vid 15 meters övre höjd respektive vid grundytan 25 m2/ha. 
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Figur 11. Netto av röjnings- och gallringsåtgärder fram t.o.m. första gallring, för gallring vid 15 meters övre 
höjd respektive vid grundytan 25 m2/ha. 
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2.4 Diskussion 
 

2.4.1 Nuläget 
 
Trädslagsfördelningen på den oröjda ytan C visade på en klar dominans av björk, men ett stort 
antal av dessa är klena och saknar förutsättningar för att överleva. Förmodligen självgallras 
björken de närmaste åren, vilket minskar björkandelen. 
 
Trädslagsfördelningen i de behandlade ytorna visade på granbestånd med inslag av björk och i 
yta D även lite tall. Yta A, där fler huvudstammar setts ut, var en stor andel björk bland dessa. 
Med bistammarna medräknade i yta A blev trädslagsfördelningen förvånansvärt likt det 
oröjda beståndet. Med tanke på att den maskinella röjmaskinen har röjt stråken mellan 
planteringsraderna och därmed bara röjt bort björk borde björkandelen ha minskat mer. En 
anledning till att detta inte är fallet kan vara att merparten av björkuppslaget centrerats i 
planteringsraderna där harven markberett och därmed förbättrat förutsättningen för isåning av 
björk. 
 
Skillnaderna i stamantal på de behandlade ytorna kommer förmodligen att ge utslag på 
diametertillväxten i framtiden. I nuläget, efter en växtsäsong sedan röjning, hade det definitivt 
inte hunnit påverka bestånden nämnvärt. De grundytevägda brösthöjdsdiametrarna och 
höjderna ytorna emellan skiljer sig inte heller mycket. Att yta A har lite lägre värden än de 
andra kan bero på att det är fler björkar bland huvudstammarna, vilka var klenare än granarna. 
 
Sambandet mellan diameter och höjd gav en bra bild över spridningen i trädstorlekarna, men 
också över deras form, d.v.s. om träden har stor diameter i förhållande till höjden eller tvärt 
om. I yta C, som är oröjd och där provträden representerar de största träden av varje trädslag 
på cirkelprovytorna , syntes storleksskillnaderna tydligt mellan trädslagen. Provträden ligger i 
trädslagsvisa grupper där tallens stamstorlek är minst, björken är högst men klen och granens 
grövst men inte så hög. Från inmätningen som gjorts på den oröjda ytan kunde endast 
trädslagsfördelningen jämföras med de behandlade ytorna, där inmätningen utförts på annat 
sätt. Iakttagelsen kunde ändå göras att övrehöjdsträdens medeldiameter och höjd på yta C är 
relativt lik motsvarande värden på de röjda ytorna, vilket tyder på att det i första hand var de 
största träden som sparades i röjningarna. 
 
I de röjda ytorna, med slumpmässigt utvalda provträd, syntes att granen, björken och tallen 
följde ett tydligt diameter- och höjdsamband, där björkens höjdkurva ligger något högre än 
granens och tallens. Björken har i ungdomen en snabbare höjdtillväxt i förhållande till gran 
och tall, vilket i viss mån bekräftades i studien. I alla provytorna kunde ett tydligt linjärt 
samband av granens diameter och höjd konstateras. Längre fram i beståndsutvecklingen torde 
det inte vara ett linjärt samband utan bör plana ut så att trädet växer snabbare på diametern än 
på höjden. 

2.4.2 Prognoser 
 
Beståndsutvecklingen många år framåt simulerades för de i nuläget snarlika huvudstammarna 
i ytorna A, B och D, i den här studien. Framförallt uppkom då skillnader i diameter och 
virkesförråd. En osäkerhetsfaktor vid jämförelserna mellan metoderna var att det bara fanns 
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en parcell av varje försöksled. Det går därför inte att veta om en parcell avviker kraftigt från 
det normala för metoden den representerar.  
 
Att stamantalet från inmätningen av ytorna B och D beräknades hålla sig intakt under hela 
simuleringstiden kan i viss mån vara felaktiga. Risken för att träd dör i de här ungdomsåren 
har dock bedömts minska så markant när ett bestånd blivit röjt, att avgångarna borde bli 
obetydliga och därmed inte påverka resultatet. Däremot i yta A där mellanzonerna är oröjda 
borde en viss självgallring ske om än inte så stor som i ett oröjt bestånd. Uppskattningen att 
20 % av bistammarna självgallras fram till underröjningen innan första gallring är ett grovt 
antagande då inga liknande bestånd kunde hittas som underlag. 
 
Eftersom röjningsförbanden var relativt lika skiljde sig inte gallringstidpunkterna något vidare 
mellan de två olika kriterierna för när gallring skulle göras. Vid olika röjningsförband 
påverkas inte höjdutvecklingen så mycket som diameterutvecklingen gör. Med 
gallringstidpunkten vid 15 meters övre höjd kan man därför göra jämförelser vid ungefär 
samma ålder. I praktiken avgörs när ett bestånd är moget för gallring genom att titta på 
grundytan, som beskriver slutenheten och därmed behovet av gallring. Om ungskogen är 
tätare och grövre i diameter, kommer grundytan 25 m2/ha att uppnås tidigare än en glesare 
och klenare skog. 
 
Vid gallring vid 15 meters övre höjd gallrades yta A senare än de båda övriga ytorna, vilket 
kan förklaras med det högre stamantalet, som påverkade medelhöjden negativt i startläget. 
Gallringen för det här täta beståndet kom ganska sent vilket bromsade beståndets utveckling 
lite men hjälpte upp ekonomin vid gallringen.  
 
Grundytan 25 m2/ha uppnåddes först av yta A på grund av sin stamtäthet, sedan i ordning 
följde yta B och D. Bestånden hade då samma behov av gallring. Med tanke på gallringens 
ekonomi borde yta A ha väntat lite med att gallras på grund av sin låga medeldiameter, men 
om den hade senarelagts så går en del tillväxt på huvudstammarna förlorad. 
 

2.4.3 Ekonomiska kalkyler 
 
Givetvis finns en del osäkra faktorer när det gäller uppskattningarna kring 
stråkröjningsförfarandet, när den inte genomförts maskinellt med tidsstudier utan att en 
kapacitetsuppskattning gjorts genom att jämföra med andra, liknande försök. Karaktären på 
försöksytorna och stråkbredden skiljde sig en del från de fältförsöken som SkogForsk anlade 
2003, varför en del egna antaganden låg till grund för stråkröjningens beräkningar. Även 
underröjningen i yta A byggde på en del antaganden, men eftersom försöket inte är ett 
vetenskapligt försök så finns en del utrymme för antaganden.  
 
Röjningskostnaderna varierade kraftigt mellan ytorna p.g.a. den billiga maskinella 
stråkröjningen, som bedömdes ha hög kapacitet eftersom terrängförhållandena medgav att 
maskinen borde kunna hålla en förhållandevis hög arbetshastighet. Röjningskostnaden för yta 
A som enbart stråkröjdes maskinellt fick därmed en extremt billig röjning (750 kr/ha), men en 
del av denna vinst åts upp eftersom det förmodades ett behov av en underröjning i 
mellanzonerna före gallring. Om kostnaden för underröjningen av yta A adderas när 
röjningsmetoderna jämförs, blir istället yta B den billigaste. 
 

 22



Stråkröjning – Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

Röjningsareal per tidsenhet är en mycket intressant faktor eftersom det finns en tendens från 
skogsbolagens sida att ha allt färre anställda för röjningsarbeten. Den slopade röjningsplikten i 
1994 års SLV har gjort att det röjs allt mindre i förhållande till röjningsbehovet vilket gör att 
skogsarealer med röjningsbehov ständigt ökar (Skogsstyrelsens hemsida 2006-10-30). För att 
kunna och hinna ta sig an det i folkmun kallade röjningsberget bör stora arealer kunna röjas 
på kort tid, vilket pekar på ett behov av någon form av mekanisering av röjningen. Försöken 
med selektiv maskinell röjning visar att tidsåtgång är ungefär den samma som vid 
motormanuell röjning (Bergkvist & Nordén 2004). Lösningen skulle istället kunna vara 
bredavverkande röjmaskiner. Jämfört med den traditionella röjningen i yta D var metoderna 
för yta A och B betydligt snabbare. Yta A hade den snabbaste röjningen men med 
underröjningen medräknad är det yta B som var den snabbaste metoden. Tidigare studier 
(Bergkvist & Glöde, 2004) visar också att stråkröjning med mellanzonsröjning ger ett fullt 
godtagbart biologiskt resultat.  
 
Vid båda gallringsalternativen hade ytorna B och D gallringskostnader som var något höga 
jämfört med riktvärden för södra Sverige (SkogForsks hemsida 2005-08-31). Provyta A, som 
har klen medeldiameter, får en hög gallringskostnad för gallring vid 15 meters övre höjd och 
en mycket hög gallringskostnad för gallring vid grundytan 25 m2/ha. Dessutom tillkommer 
underröjningskostnaden, vilket gör att uttaget som nästan helt rör sig om massaved får det 
svårt att väga upp kostnaderna med dagens virkespriser. 
 
Gallringskostnaderna påverkas mest av de avverkade trädens diameter. En låg diameter 
betyder hög gallringskostnad och tvärt om. Gallringsintäkterna påverkas också av diametern 
men också till viss del av virkesuttagets storlek, ett lågt virkesuttag per hektar ger ofta låga 
intäkter och tvärt om. För att ett gallringsbestånd ska ge högt ekonomiskt netto ska därför 
både diametern på uttagna träd och volymuttaget vara höga. Andra faktorer, t.ex. 
virkeskvalitet, kan rubba sambandet något. Alltså är medeldiametern i kombination med 
vilken gallringsform som tillämpas i ett bestånd som ska gallras de viktigaste faktorerna för 
en uppskattning av gallringens ekonomiska utfall. Den mest osäkra faktorn i de här 
ekonomiska kalkylerna är andelen olika sortiment i virkesuttaget och därmed hur stor varje 
bestånds gallringsintäkt blir. I dessa simulerade bestånd har genomsnittspriser för volymuttag 
vid gallring använts och delats in i prisgrupper beroende på medeldiametern. Eftersom 
gallringsuttaget fördelades jämt över olika diametrar gav en låg medeldiameter en mycket 
liten andel timmer och med stigande medeldiameter steg även andelen timmer och därmed 
priset. Eftersom det rörde sig om röjda ytor har antagandet gjorts att allt virkesuttag är 
gagnvirke, vilket i det här fallet är massaved och klentimmer och att undertryckta stammar 
som ej kan tas tillvara knappt förekommer. 
 

2.4.4 Stråkröjningens potential  
 
Den besparingspotential vid genomförande av maskinell stråkröjning med motormanuell 
röjning i mellanzonerna gentemot traditionell röjning med röjsåg som denna studie visar, har 
gett nivåmässigt bättre resultat andra studier (Bergkvist & Nordén 2004). De uppskattade att 
stråkröjning med mellanzonsröjning var 40-60 % snabbare och 30-40 % billigare än 
traditionell röjning med röjsåg. Den här studiens resultat visade att metoden kan vara omkring 
70 % snabbare och cirka 60 % billigare. Den största anledningen till den här studiens bättre 
resultat var förmodligen för att mellanzonerna var smalare och därmed stråkröjningsarealen 
betydligt större. Stråkröjningsupplägget i det här fältförsöket byggde på att röjmaskinen röjde 
stråk mellan varje plantrad, vilket gav ca 1,75 m breda stråk varvat med mellanzoner på 1,5 
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m. I SkogForsks studie hade de anlagt drygt 2 m breda stråk och mellanzoner på 5-7 m. I den 
här studien röjdes så stor andel som torde vara praktiskt möjligt av röjmaskinen, vilket också 
visar på en klart högre produktivitet och kostnadsbesparing i jämförelse med den tidigare 
nämnda studien där betydligt större area per hektar röjts motormanuellt selektivt med röjsåg. 
Det ska också påpekas att den här studien bygger på många teoretiska antaganden. I vilket fall 
som helst ser metodens besparingsförmåga ekonomiskt och tidsmässigt mycket lovande ut. 
 
Skulle stråkröjningen planeras redan vid planteringsstadiet, med plantering i radförband, 
skulle den förmodligen effektiviseras ytterligare, med sänkta kostnader som följd (Lindman 
m.fl. 1985). Skador på grund av maskinell stråkröjning tros endast vara av marginell 
betydelse i jämförelse med motormanuell selektiv röjning och betydligt mindre än vid 
maskinell selektiv röjning (Bergkvist & Nordén 2004). Att skador på beståndet kan hållas 
nere på en låg nivå är en förutsättning för att metoden över huvudtaget ska ha en chans att 
kunna etablera sig. Studier om eventuell tillväxtnedsättning vid stråkröjningen spretar åt olika 
håll och förutom stamantalet tycks också bredden på stråken vara en avgörande faktor, då det 
förespråkas att det inte blir några tillväxtförluster alls så länge stråken inte görs för breda 
(Bergkvist & Glöde 2004). Med andra ord verkar inte andelen stråk per hektar, alltså arean 
stråk, direkt kunna kopplas samman med tillväxten. Det förefaller istället vara hur de har 
anlagts som avgör tillväxtförlusterna, t.ex. ger många smala stråk mindre tillväxtnedsättning 
än färre men bredare stråk med samma area per hektar. 
 

2.4.5 Felkällor 
 
Att inte stamantalet stämde så bra för yta D kan bero på att bruttoparcellen mättes in när 
egentligen bara nettoparcellen skulle ha mätts in. Det borde egentligen inte vara någon 
skillnad men det kan vara så att nettoparcellen röjts mer noggrant efter det angivna förbandet. 
I yta D mättes en rönn, men det fanns några fler små rönnar som inte räknades men som 
kanske skulle räknas med. Rönnarna i fråga var bara ett par stycken och hade inte hjälpt 
nämnvärt för att få upp stamantalet per hektar. Rönn räknas ändå inte till de trädslag som är 
beståndsutvecklande och är därför av marginell betydelse. 
 
I yta C, som är den oröjda kontrollytan, lades de nio cirkelprovytorna ut med 10 meters 
förband i bruttoparcellen (30×30m), under inmätningens gång upptäcktes det att det av 
misstag röjts smala siktgator i nettoparcellgränsen (20×20m). De bortröjda träden i 
siktgatorna var björkar, det är svårt att uppskatta hur många björkstammar som röjts bort i 
siktgatorna men det rör sig minst om ett par hundra stammar uppskalat till hektar, kanske över 
tusen stammar per hektar. Det största problemet med de av misstag anlagda siktgatorna i 
nettoparcellsgränsen är den enkla anledningen att ytan ska vara helt orörd för att fungera som 
en korrekt kontrollyta och referens. 
 
Simuleringsprogrammet (SUFOR-gran-björk.xls) var framtaget för simuleringar av röjda 
bestånd fram till första gallring. I yta A, som är oröjd i mellanzonerna, uppfylls inte detta helt. 
Då tillväxtvariablerna är anpassade för röjda bestånd och även inte konstruerat för att täcka in 
så höga stamantal som i yta A, ökar osäkerhetsfaktorn för den simulerade tillväxten på den 
ytan. Eftersom inga till synes orimliga simuleringsvärden har erhållits för yta A, har 
antagandet gjorts att avvikelserna p.g.a. de ovan nämnda faktorerna är av ringa betydelse, men 
det bör noteras att simuleringsverktyget inte var optimalt och att fel kan ha uppstått. 
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2.4.6 Slutsatser 
 
Röjningskostnaderna mellan de tre olika metoderna varierade kraftigt där ytan som endast 
stråkröjts maskinellt var den klart billigaste metoden. Näst lägst röjningskostnad visade ytan 
som var maskinellt stråkröjd med selektiv motormanuell röjning i mellanzonerna och dyrast 
var den konventionella metoden med selektiv motormanuell röjning. Men den ovan billigaste 
metoden får en merkostnad vid den första gallringen i form av att en underröjning måste 
genomföras för att underlätta för gallringsskördaren. Sett efter både röjning och gallring hade 
då istället ytan som både stråkröjts och mellanzonröjts den lägsta röjningskostnaden. Denna 
metod var därför den mest ekonomiskt lönsamma och hade i jämförelse även högre tillväxt än 
den endast maskinellt stråkröjda där en del tillväxt gick förlorad p.g.a. konkurrensen från 
bistammarna. Förutom det ekonomiska perspektivet förefaller tidsaspekten vara en mycket 
vital faktor då färre anställda inom skogsbolagen förväntas röja större arealer i framtiden för 
att få bukt med det ökande ”röjningsberget”. Vid undersökning av röjningsareal per tidsenhet 
presterade även här den kombinerade metoden med maskinell stråkröjning med selektiv 
motormanuell röjning i mellanzonerna det klart bästa resultatet. 
 
Den här studien visar på större skillnader mellan metoderna till fördel för stråkröjningen än 
liknande studier. I det här försöksupplägget körde den bredavverkande röjmaskinen mellan 
varje plantrad och inte mellan varannan eller vart tredje plantrad som ofta är fallet. Av den här 
studien att döma så har den här varianten av metoden en högre potential, genererat av att en 
större andel av beståndet röjdes maskinellt. 
 
Gallringsnettot är högre på samtliga ytor vid gallringstidpunkten 15 meters övre höjd vilket 
berodde på större stamdiameter och större virkesförråd eftersom den inföll ett eller ett par år 
senare än gallringen vid grundytan 25 m2/ha. Bestånd med högt stamantal visade störst 
skillnad vid valet av gallringstillfälle. Ur beståndssynpunkt bör de gallras efter grundytan men 
för att få ett bättre gallringsnetto är gallring efter den övre höjden att föredra eller att vänta 
tills grundytan blir högre.  
 
Maskinell stråkröjning med motormanuell röjning i mellanzonerna har enligt de första 
forskningsrapporterna lika gott biologiskt resultat som konventionell selektiv röjning. Den 
förefaller också vara den mest ekonomiskt och tidsmässigt lönsamma röjningsmetoden av de 
tre metoderna i studien. 
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3. Studie 2: skogsbränsleuttag i eftersatt granbestånd 
 

3.1 Inledning 
 

3.1.1 Historik 
 
I ett oröjt bestånd som kommit upp i en normal gallringsålder är det dyrare än i ett röjt 
bestånd att genomföra en maskinell förstagallring då den ofta kräver någon form av 
förbehandling för att vara tekniskt genomförbar. Definitionen för gallring är att den i första 
hand är en skogsvårdande åtgärd där man tar ut en del av skogskapitalet före slutavverkning i 
syfte att det kvarvarnade beståndet skall förräntas bättre än om man inte gallrat. Det är också 
en strävan att en gallring ska ge ett positivt netto, men gallring i eftersatta bestånd ger små 
utsikter att undvika stora ekonomiska förluster. Frågan hur man bäst behandlar ett eftersatt 
bestånd för att undvika stora förluster har undersökts under lång tid men på senare år har den 
intensifierats inom skogsnäringen. 
 
Att frågan aktualiserats beror på att eftersatta röjningar är ett ökande problem inom 
skogsnäringen då intresset för röjning har minskat drastiskt på senare år. Förklaringarna kan 
vara att den lagstiftade röjningsplikten togs bort i 1994 års skogsvårdslag, 1990-talets större 
tolerans för lövinblandning i barrungskogar och att kostnaderna för röjning stigit relativt mer 
än andra skogliga åtgärder såsom gallring och slutavverkning (Olsson, 2004). Skogsarealen 
som röjs varje år har minskat från ca 250 000 hektar under 1980-talet till bottenåren på 1990-
talet på omkring 150 000 hektar och med en liten uppgång de senaste åren till ca 170 000 
hektar per år (Figur 12). Årlig röjning i nivåer långt under det faktiska röjningsbehovet har 
lett till att många bestånd idag har ett akut behov av röjning och att det har skapats stora 
arealer med eftersatt röjning s.k. konfliktbestånd. 
 

 
Figur 12. Sveriges årliga röjningsareal, 1 000 ha. Glidande treårsmedeltal (Skogsstyrelsens hemsida 2006-09-07, 
med källan hämtad från Riksskogstaxeringen). 
 
Trädbränsleuttag i gallring var en stor företeelse under åttiotalet, men av olika skäl försvann 
hanteringen nästan helt. De senaste årens intensiva energidebatt och utveckling inom själva 
teknikområdet har återigen ökat intresset för skogsbränsleuttag. Trädbränslen är i stort sett 
CO2-neutrala och i de fall de ersätter fossila bränslen innebär användningen en direkt 
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sänkning av motsvarande CO2-utsläpp (Vikinge 1999). Biobränslen utgör 17 % av Sveriges 
energianvändning, vilket är en betydande del där endast kärnkraft (35 %) och olja (32 %) är 
större (Figur 13). 
 

 
Figur 13. Sveriges totala energitillförsel 2004 (Skogsstatistik årsbok 2006). 
 
Energipolitiken på senare tid och den tekniska utvecklingen inom införskaffning och 
hantering av skogsbränsle samt förädling till pellets och briketter har sannolikt bidragit till de 
senaste årens ökade användning av trädbränslen. Att tillvarata skogsbränsle från skogsbruket i 
form av hyggesrester (GROT) vid slutavverkning är etablerat men så har visionen från 
åttiotalet att kunna göra helträdsskörd i ungskog åter blossat till liv. Utvecklingen av 
ackumulerande knivaggregat har gjort det praktiskt möjligt att plocka ut icke önskvärda 
stammar i eftersatta bestånd på ett effektivt sätt med en gallringsskördare. SkogForsk har gjort 
praktiska fältförsök med den typen av maskiner och undersökningar av de biologiska 
effekterna av ett skogsbränsleuttag för ett bestånd. Biobränslen har i huvudsak sin användning 
inom skogsindustrin, fjärrvärmeverken, småhussektorn och till elproduktion inom såväl 
industriellt- som kommunalt mottryck (Energimyndighetens hemsida 2006-09-18). Under de 
senaste 25 åren har trädbränsleanvändningen i fjärrvärmeverk ökat stadigt från nästan ingen 
användning alls till ca 20 TWh per år (Figur 14). 
 

 
Figur 14. Trädbränsleanvändning i fjärrvärmeverk (Skogsstatistik årsbok 2006). 
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3.1.2 Ekonomi och effekter på beståndet vid skogsbränsleuttag 
 
Lägsta medeldiametern för att göra ett skogsbränsleuttag med en liten skördare med ett 
ackumulerande aggregat bör vara 5 cm, klenare bestånd är av kostnadsskäl tveksamma att 
avverka med denna teknik (Eriksson & Nordén 1999). Ur ekonomisk synvinkel skiljer sig 
lämpligheten för skogsbränsleuttag i eftersatta bestånd beroende på boniteten, som definieras 
som ståndortens förmåga att producera virke. Bestånd med hög bonitet är mer lönsamma 
p.g.a. att träden har fler och större grenar och att alla träddelar har betydligt högre biomassa 
än hos bestånd med låg bonitet vid samma ålder (Albrektson 1985). 
 
Vid ett skogsbränsleuttag görs stickvägar som sedan kan användas vid gallringarna och 
tillväxtförlusten av stickvägar är inte lika med ytan om kalhuggs eftersom tillväxten för träd 
närmast stickvägarna ökar efter stickvägsupptagningen. Ökningen av såväl grundyte- som 
volymtillväxt sträcker sig 3 meter in från stickvägskanten oberoende av vägbredd. Det 
framstår emellertid som klart att unga granbestånd har en mycket god förmåga att snabbt 
utnyttja ”kalytan” efter stickvägsupptagning genom att kantträden ökar sin tillväxt i såväl 
diameter som i volym (Eriksson, Johansson & Karlsson 1994). 
 
Uttag av skogsbränsle ger tillväxtnedsättningar för det fortsatta beståndet. Tillväxtförlusten 
sammanfaller med den tid (3-15 år) då avverkningsresterna brukar ge en nettofrigörelse av 
kväve. Men den nedsatta produktionsförmågan är tillfällig med en varaktighet på omkring 15-
20 år och tillväxtförlusten kan motverkas om barren lämnas kvar på ståndorten (Cederberg 
m.fl. 2001). Studier visar att den tillfälliga tillväxtförlusten vid uttag av skogsbränsle i 
förstagallring uppgår till omkring tio procent av den löpande tillväxten för gran, vilket 
motsvarar en förlängning av omloppstiden med ett till två år (Mattsson 1999). 
 

3.1.3 Syfte 
 
Syftet är dels att beskriva det nuvarande tillståndet på fyra eftersatta röjningsprovytor varav 
tre har haft eller kommer att ha en startåtgärd; skogsbränsleuttag, sen röjning och 
underröjning, samt en yta som lämnas orörd innan gallring. Dels att göra prognoser av 
beståndsutvecklingen och beräkna dess ekonomiska konsekvenser vid första gallring och fram 
till och med den andra gallringen och jämföra de olika behandlingsmetoderna med varandra. 
Prognoserna ska användas vid exkursioner till demonstrationsförsöket som ett komplement 
till tidigare resultat från vetenskapligt utlagda röjningsförsök. 
 

3.1.4 Avgränsningar 
 
Demonstrationsförsöket ska även belysa virkeskvalitet från och med den första gallringen 
men i det här tidiga skedet har mätning av kvalitetsfaktorer som t.ex. kviststorlek utelämnats. 
Någon diskussion om virkeskvalitet tas därför inte upp i denna rapport. 
 
Vid prognoserna för beståndsutvecklingen har avgränsningen gjorts så att prognoserna bara 
sträcker sig fram till och med den andra gallringen. 
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3.2. Material och metoder 
 

3.2.1 Bakgrund 
 
Försöket vid Asa försökspark är ett demonstationsförsök som till sin utformning 
överrensstämmer med de fältförsök som SkogForsk anlagt med skogsbränsleuttag i bestånd 
med eftersatt röjning. Det ska följas fram till slutavverkning med inmätningar i samband med 
alla behandlingar som sker fram till dess. Demonstrationsförsöket ska användas vid 
exkursioner i skogliga utbildningar och fristående skogskurser. Information ska då ges om hur 
metoden med energivedsuttag har och i framtiden kommer att påverka skogsproduktionen i 
ytorna gentemot de mer traditionella skötselmetoderna. Med stöd av tidigare vetenskapliga 
försöksresultat samt prognoser som underlag ska exkursionsdeltagarna kunna informeras om 
hur metoden förväntas skilja sig vad gäller produktion, ekonomi och kvalitet. 
 
Initiativet och utformning av försöket har tagits fram på den skogliga fältforskningsstationen i 
Asa (se bilaga 1) i samarbete med Tönnersjöhedens försökspark och SVO och finansieras av 
fakulteten för skogsvetenskaps program för information och samverkan vid SLU. 
 

3.2.2 Beståndshistorik 
 
Demonstrationsförsöket är utlagt på en skogslokal i Asa försökspark på latituden 57°N, ca 
240 meter över havet med ståndortsindex G 30. Ståndortsindex är ett mått på markens 
produktionsförmåga och anger den höjd i meter som de 100 grövsta träden, i det här fallet 
granar, antas kunna uppnå vid 100 års ålder. Den genomsnittliga temperatursumman på 
lokalen beräknas vara 1 290°C, vilket visar ståndortens temperaturklimat. Temperatursumman 
är den sammanlagda dygnsmedeltemperaturen över 5°C för de dygn under 
vegetationsperioden som dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C.  
 
Avverkningen av det tidigare beståndet ägde rum 1983 och hygget markbereddes med harv 
1984. Våren 1984 planterades cirka 2 500 tvååriga granplantor per hektar. Därtill har en riklig 
etablering av självföryngrade björkar tillkommit. 
 

3.2.3 Försöksdesign 
 
Vårvintern 2004 lades försöket ut genom att fyra kvadratiska försöksytor (parceller) 
markerades upp i planteringen. Mätningar med cirkelprovytor genomfördes för att kontrollera 
att parcellerna inte skilde sig åt avseende antalet stammar. I det här skeendet markerades 
endast en yttre bruttoparcell som är 30×30 meter, som motsvarar 0,09 hektar. Först i samband 
med inmätningen av försöket våren 2005 lades en inre nettoparcell ut i yta 3 och 4 som är 
20×20 meter, vilket motsvarar 0,04 hektar. 
 
På våren 2004 innan växtsäsongen utfördes en sen röjning av yta 3 till ett stamantal på 2 100 
stam/ha selektivt med röjsåg. Innan växtsäsongen våren 2005 i samband med den här studiens 
inmätning av samtliga ytor, både oröjda och röjda, genomfördes ett skogsbränslesuttag i yta 4 
ner till 1 600 stam/ha vilket utfördes med motorsåg. Även en 3,5 meter bred stickväg höggs 
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igenom parcellen för att göra utskotning av energiveden möjlig. När sedan utskotningen, som 
skedde under sommaren, i yta 4 var genomförd fotograferades de fyra provytorna i oktober 
2005 (Figur 15, Bilaga 3). 
 

 
Figur 15. Yta 2, oröjd, underröjs vid första gallringen (t.v.) och yta 4, energivedsuttag till 1 600 stam/ha (t.h.). 
 
Yta 1 är en form av kontrollyta där ingen röjning ska göras innan första gallring. 
 
Yta 2 är oröjd och ska så förbli fram till första gallring då det i samband med den ska 
 genomföras en underröjning. 
 
Yta 3 röjdes sent till 2 100 stam/ha vid beståndsåldern 22 år. 
 
Yta 4 har genomgått ett skogsbränsleuttag till 1 600 stam/ha vid beståndsåldern 23 år. 
 
Ytorna 1-3 är utplacerade utmed Rönnelundsvägen och yta 4 lite längre in i beståndet utmed 
en basväg (Figur 16). 
 

 
Figur 16. Karta över försöksområdet med försökets ytor 1-4 utmärkta. 
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3.2.4 Teknisk beskrivning av skogsbränsleuttaget 
 
Skogsbränsleuttaget genomfördes manuellt med motorsåg vilket föranleder en rent teoretisk 
uppskattning av kostnadsbilden för uttaget. Tillvägagångssättet för uttaget försökte efterlikna 
en mindre skördare med ett ackumulerande knivaggregat som t.ex. Timber Jack 730 (Figur 
17). Därefter utfördes utskotning till bilväg där flisning sker innan transport till eventuellt ett 
värmeverk. För kostnaden för uttaget av energiveden råder en stor osäkerhetsfaktor eftersom 
det inte finns framtagna kostnadssamband för skogsbränsleuttag i ungskog. Men efter 
diskussioner med sakkunniga inom branschen kunde en del erfarenhetstal definieras. För 
konfliktbestånd med en medeldiameter runt 9 cm uppskattas en skördarkostnad på 30-35 
kr/m3s samt en skotarkostnad på 20-30 kr/m3s (Andersson, muntl. medd.). Det ger en 
drivningskostnad på 50-65 kr/m3s vilket kan vara en rimlig uppskattning då uppgifter från en 
annan källa beskriver en genomsnittlig drivningskostnad på omkring 60 kr/m3s (Svensson, 
muntl. medd.). 
 

 
Figur 17. Timberjack 730 (Timberjacks informations-CD). 
 
Flyttkostnaderna per kubikmeter kan bli betydande då volymerna per hektar inte kommer upp 
i stora mängder. Men detta kan motverkas eftersom det inte rör sig om några specialmaskiner 
utan ordinära gallringsskördare och mellanstora skotare som på en trakt även kan förses med 
gallringsuppdrag m.m. som då är med och delar på flyttkostnaden. För att energiveden ska 
hålla en jämnare fuktkvot kan vältorna täckas med papp vilket kostar ca 2,50 kr/m3s 
(Söderström, 2006). Kostnaden för flisning vid avlägg är större än vid industri men 
transportkostnaden av lösa träddelar blir mycket dyrare vid längre transportsträckor än med 
flis. Flisning vid avlägg har därför valts med en beräknad maskinkostnad på 1 200 kr/G15-tim 
och med en produktivitet på 40 m3s/G15-tim (Söderström, 2006). Av lönsamhetsskäl får inte 
transportavståndet mellan skog och industri överstiga 100 kilometer (Olsson, 2004). 
Transportsträckan har satts till 50 km, vilket då kostar ca 20 kr/m3s enligt Söderström, 2006. 
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3.2.5 Fältarbetet 
 
Den utrustning som har använts i fältmätningarna har varit en klave, trigonometrisk 
höjdmätare, cirkelprovytsradiestång, måttband, kompass och märkfärg. Ytorna 
fotodokumenterades med digitalkamera (se bilaga 3). 
 
När den här fältstudien påbörjades hade ett år, alltså en växtsäsong gått sedan försöket lagts 
ut. Fältmätningarna utfördes år 2005 i april månad, för att inte 2005 års växtsäsong skulle 
påverka inmätningarna. Endast bruttoparcellerna var utmärkta vilket gjorde att först fick 
nettoparceller mätas upp och markeras ut i ytorna 3 och 4. För ytorna 1 och 2 som är oröjda 
och ej skulle totalinmätas gjordes bedömningen att ingen gränszonspåverkan skett än varför 
inmätningen skedde i hela bruttoparcellen. Nettoparceller i dessa bägge ytorna får uppföras 
vid nästa inmätning. 
 
I yta 3 som har röjts diametermättes alla stammar genom klavning i brösthöjd (1,3 m ovan 
mark) och notering av trädslaget gjordes. För att underlätta inmätningen höjdmättes endast 
varannan gran men samtliga björkar p.g.a. att de var få till antalet. Yta 4 var oröjd vid 
ankomsten för inmätning, där ett energivedsuttag skulle genomföras i bruttoparcellen. Först 
höggs en 3,5 meter bred stickväg rakt igenom parcellen och vid sidan om stickvägen höggs 
bistammar med en brösthöjdsdiameter över 4 cm med motorsåg, samtliga träd som fälldes 
diameter- och höjdmättes. Detta för att kunna volymbestämma energivedsuttaget och skala 
upp det till hektarsiffror. De fällda stammarna kapades upp i tre-fyrameterlängder och drogs 
fram till stickvägen för att skotaren skulle kunna nå dem med kranen för att sedan transportera 
ut energiveden till bilväg. Därefter totalinmättes nettoparcellen genom att alla kvarvarande 
stammar diameter- och höjdmättes. 
 
För att inte någon stam skulle missas att bli inmätt eller att någon stam skulle dubbelmätas 
märktes varje inmätt stam med en färgmarkering, träd som även höjdmättes markerade med 
två färgmarkeringar. Även anteckningar fördes över skadade träd, vilka räknades bort. 
 
Ytorna 1 och 2 som var oröjda, mättes in med 9 stycken cirkelprovytor med radien 2,82 
meter, vilket blir 25 m2 per cirkelprovyta. Cirkelprovytorna lades ut med 10 meters förband i 
bruttoparcellen. Mätningarna i cirkelprovytorna bestod av att diametermäta alla träd över 1 
cm i brösthöjd och även höjdmäta ett övrehöjdsträd av varje trädslag i varje cirkelyta. 
 

3.2.5.1 Beräkningar 
 
Först räknades uppskalningsfaktorerna ut för att kunna beräkna resultatet per hektar. Samtliga 
ytor diametermättes vilket möjliggjorde att grundytan för var och en kunde beräknas d.v.s. 
trädets tvärsnittsyta 1,3 m ovan mark. Därmed kunde grundytevägd medeldiameter (dgv) och 
grundytevägd medelhöjd (hgv) beräknas för de totalinmätta ytorna 3 och 4 (se bilaga 4). I de 
oröjda ytorna 1 och 2 där endast övrehöjdsträden höjdmättes kunde en grundytevägd 
medeldiameter och en aritmetisk medelhöjd beräknas. Till sist beräknades 
trädslagsfördelningen ut för samtliga ytor. Eftersom inmätningsförfarandet och beräkningarna 
vad gäller trädhöjden varit olika på de oröjda ytorna och de röjda ytorna, kan inte höjden 
jämföras dem emellan. 
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För den redan utförda röjning i yta 3 fanns det inte några siffror att få tag på som kunde ligga 
till grund för kostnadsberäkningar angående röjningen. Därför användes ett Excelbaserat 
program med funktioner för röjnings- och gallringskostnader (Bergstrand, Lindman & Petré 
1986). För yta 4 beräknades skogsbränsleuttagets volym i m3fub varefter intäkterna kunde 
beräknades efter 2005 års genomsnittspris för skogsbränsle till värmeverk, 137 kr/MWh, 
vilket motsvarar cirka 321 kr/m3fub. Vad gäller kostnaden så består den av flera delar vilka 
beräknades förhållandevis högt för att pröva lönsamheten i ett högt kostnadsläge, eftersom 
den nya metoden skulle bevisa sin lönsamhet. 
 
Med skogsbränsleuttagets uttagna stickvägsbredd (3,5 m) och ett normalt stickvägsavstånd 
(21 m) så blev stickvägsandelen 16,8 %. Det ansågs som en lämplig stickvägsareal eftersom 
den areal som upptas av stickväg inte bör överstiga 20 % av beståndets areal (Enström, 1997). 
Eftersom provytans storlek inte stämmer överens med stickvägsavståndet plus 
stickvägsbredden, fick volymsiffrorna justeras därefter.  
 
Vid simuleringen av tillväxt och framtida utfall av virke vid de första respektive andra 
gallringarna användes prognosverktyget Deep Thoughts 2, som bygger på två 
tillväxtsimuleringsmodeller (Ekö 1985, Fahlvik 2005). Programmet beräknar 
beståndstillväxten för varje år vilket gav möjlighet till att utföra gallringarna med precision 
efter gallringsmall. Även en naturlig avgång för beståndet simulerades automatiskt efter dess 
förutsättningar. Vid behandlingen av yta 2 simulerades en underröjning av stammar med en 
brösthöjdsdiameter upp till 8 cm precis innan den första gallringen. Likformig gallring har 
tillämpats, d.v.s. uttaget är jämt fördelat mellan olika stora träd. Lövinblandningen i ytorna 1, 
2 och 3 har upprätthållits enligt svensk FSC-standard vilken säger att lövträden ska utgöra 
minst 5-20 % av beståndet.  
 
Intäkter och kostnader för gallringarna beräknades i ett Excelbaserat program (Värdering.xls) 
där virkesintäkterna grundar sig på Rune Ollas uppdelning av sortiment (Ollas 1980). Det 
antagna kostnadsintervallet för huggning var 135-170 kr/m3fub vid första gallring respektive 
90-115 kr/m3fub vid andra gallring samt för skotning 40-55 kr/m3fub vid första gallring 
respektive 37-50 kr/m3fub vid andra gallring. Rundvirkespriser och kvalitetsfördelningen 
delades in i två prisintervall för gran: klass (1-3) inom 220-580 kr/m3fub och klass 4 inom 
240-390 kr/m3fub samt att björken i klass 1 gav 630 kr/m3fub och klass 2 gav 330 kr/m3fub. 
Massavedspriset sattes till 240 kr/m3fub för barrmassan och 250 kr/m3fub för lövmassan. 
 
De ekonomiska kalkylerna gjorda på prognoserna är av Cash-flow-typ, d.v.s. ingen hänsyn 
har tagits till räntan. I det här fallet var det förhållandevis korta tidsaspekter, från 13 år upp till 
28 år, och ekonomiska kalkyler utan ränteberäkningar bedömdes som tillräckliga, då det 
primära med studien var att jämföra hur metoderna förhåller sig till varandra. Det ekonomiska 
nettot räknades fram genom att intäkterna för virkesuttag subtraherades med kostnaderna för 
vidtagna åtgärder. 
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3.3 Resultat 
 

3.3.1 Nuläget 
 
På samtliga ytor gjordes inmätningen våren 2005. Skogsbränsleuttaget i yta 4 genomfördes på 
våren 2005 innan inmätningen till skillnad från behandlingen av yta 3 där röjningen skedde en 
växtsäsong före inmätningen. En växtsäsong torde inte ha hunnit ge nämnvärda diameter- och 
höjdskillnader mellan de bägge provytorna. Vid energivedsuttaget höggs framförallt björk och 
endast en och annan björk sparades fast ingen av dem hamnade i nettoparcellen. I yta 4 där 
stickvägsbredden var 3,5 meter hade stickvägsavståndet beräknats till 21 meter vilket 
motsvarade en stickvägsandel på 16,8 % av beståndet.  
 
Trädslagsfördelningen kan jämföras mellan ytorna men det bör ändå beaktas att det använts 
två skilda tillvägagångssätt vid inmätningen av obehandlade ytor respektive behandlade 
(Figur 18). Ytorna 1 och 2 som var orörda hade ungefär två tredjedelar gran och en tredjedel 
björk. I yta 3 dominerade granen med endast ett litet inslag av björk och yta 4 blev ett 
homogent granbestånd efter energivedsuttaget. 
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Figur 18. Trädslagsfördelning på provytorna. 
 
Yta 3 som röjts sent till ett normalförband (2 098 stam/ha) hade i jämförelse granen 
sinsemellan ungefär samma grundytevägd diameter- och höjd som yta 4 (1 584 stam/ha) där 
det genomfördes ett förhållandevis stort energivedsuttag (Tabell 9). Att medeldiametern var 
något större i yta 4 som hade det största uttaget hade ett logiskt samband då det rörde sig om 
klena stammar som togs bort vilket medförde att medeldiametern ökade desstu större uttaget 
blev. 
 
Den grundytevägda medelhöjden skiljde sig inte mycket när det gällde granen i de bägge 
ytorna men björken i yta 3 var högre än granen med ett snitt på hela 10 m vilket också ökade 
upp det totala beståndets medelhöjd. 
 
För de oröjda ytorna mättes endast övrehöjdsträd, därav kunde inte en grundytevägd 
medelhöjd beräknas (Tabell 10). De hade samma struktur och skiljde sig inte nämnvärt på 
någon punkt. 
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Tabell 9. Skogstillstånd på röjda ytor 

Försök Antal stam/ha dgv (mm) hgv  (dm) 
Trädslags-

blandning (%) 

Yta 3 
    

Gran 1830 95 89 87 

Björk 268 109 100 13 

Totalt 2098 97 92  

Yta 4 
    

Gran 1 584 101 87 100 

 
 
Tabell 10. Skogstillstånd på oröjda ytor 

Försök Antal stam/ha dgv (mm) 

Medelhöjd på 
övrehöjdsträd 

(dm) 
Trädslags-

blandning (%) 

Yta 1  
    

Gran 2842 91 92 58 

Björk 2042 97 82 42 

Totalt 4884 93 88  

Yta 2 
    

Gran 3685 97 95 64 

Björk 2087 73 88 36 

Totalt 5772 91 93  

 
Relationen mellan diameter och höjd för provträden, vilka både har klavats och höjdmätts, 
följde för varje trädslag ett tydligt mönster (Figur 19). Yta 1 som var oröjd hade större 
storleksvariation på björken än yta 2. Det kan konstateras att i dessa eftersatta bestånd hade 
björken höjdmässigt kommit ikapp de planterade granarna men när det gällde diametern låg 
granen fortfarande lite före. I yta 3 hade de små björkarna röjts bort vilket hade gjort att de 
kvarvarnade björkarna är större än granarna både när det gäller medeldiameter- och höjd. Det 
stora uttaget i yta 4 hade skapat ett homogent och jämnstort granbestånd. 
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Figur 19.  Sambandet mellan provträdens diameter och höjd på respektive provyta. 
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3.3.2 Prognoser 
 

3.3.2.1 Första gallring 
 
Beståndsåldern vid den första gallringen skiljde sig med många år p.g.a. skillnader i 
diameterutvecklingen emellan de oröjda ytorna och de röjda. De oröjda gallrades vid 30 års 
ålder och yta 3 vid 38 år och yta 4 vid 39 år (Tabell 11, Figur 20). Yta 2 som underröjs innan 
gallringsingreppet fick i samband med det 33 % större medeldiameter och en minskning av 
stamantalet med 53 %. Det glesare beståndet i yta 4 hade högre övre höjd (15,8 m) och större 
diameter (16,6 cm) än yta 3 med övre höjden 14,7 m och diametern 14,3 cm. Virkesuttaget 
var 34 % lägre för yta 2 jämfört med yta 4. 
 
Tabell 11. Simulerad beståndsutveckling fram till den första gallringen samt gallringsdata. 
För ytorna visas stamantal per hektar innan gallring. I yta 2, där underröjning skedde innan 
gallringen, står värdena innan underröjningen inom parantes 

Försök 
Total 
ålder 

Övre 
höjd 
(m) 

Medel-
diameter 

(cm) 

St/ha 
före 

gallring 

Volym 
före 

gallring 
(m3sk/ha) 

Volym 
efter 

gallring 
(m3sk/ha) 

Virkesuttag 
vid gallring 
(m3fub/ha) 

Yta 1 (4 488 st/ha) 30 11,4 9,1 4 488 210 148 51 

Yta 2 (5 284 st/ha) 30 11,4 

(9)  

12 

(5 284) 

2 508 237 186 42 

Yta 3 (1 954 st/ha) 38 14,7 14,3 1 954 289 215 60 

Yta 4 (1 515 st/ha) 39 15,8 16,6 1 515 304 225 64 
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Figur 20. Medeldiameter och virkesuttag i den första gallringen. 
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3.3.2.2 Andra gallring 
 
Yta 2 var först ut med behov, enligt gallringsmallen, av den andra gallringen vid en 
beståndsålder på endast 36 år. Inte långt efter kom yta 1 vid 39 års ålder men sedan var det ett 
större hopp till yta 3 där gallringen inföll vid 47 år och till sist uppnådde yta 4 behov vid hela 
51 års ålder. Den övre höjden låg i spannet 13,9 m för yta 2 till 20,1 m för yta 4. Yta 1 som 
stod för det helt obehandlade alternativet innan första gallring hade flest stammar per hektar 
(2 763 st) och en mycket liten medeldiameter (11,7 cm). Till skillnad från yta 4 som hade det 
starkaste ingreppet vilket resulterat i det lägsta stamantalet bland ytorna (37 % lägre än yta 1) 
och den största medeldiametern (79 % större än yta 1). Virkesuttagen i den andra gallringen 
skiljde sig inte mycket utan låg mellan 62 och 71 m3fub/ha (Tabell 12, Figur 21).  
 
Tabell 12. Simulerad beståndsutveckling fram till den andra gallringen samt gallringsdata. 
För ytorna visas stamantal per hektar innan gallring. 

Försök 
Total 
ålder 

Övre 
höjd 
(m) 

Medel-
diameter 

(cm) 

Antal 
st/ha 
före 

gallring 

Volym 
före 

gallring 
(m3sk/ha) 

Volym 
efter 

gallring 
(m3sk/ha) 

Virkesuttag 
vid gallring 
(m3fub/ha) 

Yta 1 (2 763 st/ha) 39 15 11,7 2 763 296 220 62 

Yta 2 (1 910 st/ha) 36 13,9 13,9 1 910 283 207 62 

Yta 3 (1 375 st/ha) 47 17,7 17,4 1 375 368 280 71 

Yta 4 (1 031 st/ha) 51 20,1 20,9 1 031 406 321 69 
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Figur 21. Medeldiameter och virkesuttag i den andra gallringen. 
 

3.3.2.3 Ekonomiska kalkyler 
 
För underröjningen i yta 2 uppskattades kostnaden till 3 200 kr/ha, även yta 3 hade en skattad 
kostnad sedan tidigare (4 500 kr/ha) för den sena röjning som utfördes vid 22 års 
beståndsålder. Yta 4 utmärkte sig med en intäkt för den första åtgärden, skogsbränsleuttaget 
vid 23 års beståndsålder gav ett positivt netto på 222 kr/ha.  
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Gallringsstyrkan i den första gallringen var förhållandevis svag förutom i yta 1 där den var 
medelstark (Tabell 13). Den första gallringen blev en dyr startåtgärd för yta 1 med ett 
underskott på 19 671 kr/ha p.g.a. små intäkter (9 380 kr/ha) och stora kostnader på 29 052 
kr/ha, vilket kunde jämföras med yta 2 som underröjdes innan gallringen som då istället 
kostade 18 320 kr/ha. När underröjningskostnaden togs med på 3 200 kr/ha blev det ändå en 
skillnad på hela 7 532 kr/ha till fördel för underröjningsalternativet. Yta 2 hade inte lika 
negativt netto som yta 1 efter den första gallringen tack vare underröjningen men det blev 
dock en förlust på 11 858 kr/ha. Den sena gallringen i yta 3 hjälpte ytterligare till att hålla 
nere det negativa nettot som där hamnade på -3 856 kr/ha.  
 
Skogsbränsleuttagets drivningskostnad i yta 4 skattades till 60 kr/m3s, flisningskostnaden vid 
avlägg beräknades till 30 kr/m3s, täckning av vältor skattades till 2,50 kr/m3s, 
maskinflyttkostnad uppskattades till 9 kr/m3s och slutligen en transportkostnad på 20 kr/m3s. 
Den sammanlagda kostnaden blev då ca 315 kr/m3fub. Fram till och med den första gallringen 
är det endast yta 4 som visar på ett positivt netto (4 641 kr/ha) genom att ha både större 
intäkter och lägre kostnader samt att startåtgärden bidrog med intäkt. 
 
Tabell 13. Ekonomisk kalkyl till och med den första gallringen 

Försök 
Gallrings- 
styrka (%) 

Tidigare 
intäkt/kostn 

kr/ha 

Gallrings-
kostnad 
kr/m3fub 

Gallrings-
kostnad 

kr/ha 

Gallrings-
intäkter 

kr/ha 
Netto 
kr/ha 

Yta 1       

Gran 20 - 789 15 881 4 725 -11 155 

Björk 50 - 707 13 171 4 655 -8 516 

Totalt 31 - - 29 052 9 380 -19 671 

Yta 2       

Gran 20 - 436 14 001 7 805 - 

Björk 30 - 581 4 319 1 858 - 

Totalt 23 -3 200 - 18 320 9 663 -11 858 

Yta 3       

Gran 25 - 227 11 929 12 799 - 

Björk 27 - 292 1 574 1 348 - 

Totalt 26 -4 500 - 13 503 14 147 -3 856 

Yta 4       

Gran 24 222 195 12 172 16 591 4 641 
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Den andra gallringen utfördes som en medelstark gallring i yta 1 och 2, en förhållandevis svag 
gallring i yta 3 och som en svag gallring i yta 4 (Tabell 14). Det blev positiva gallringsnetton i 
alla ytor utom nr 1 där underskottet hamnade på 3 509 kr/ha. Gallringsöverskottet för yta 2 
blev 2 045 kr/ha, 6 701 kr/ha för yta 3 och hela 10 941 kr/ha för yta 4. 
 
Yta 4 har det klart bästa totala beståndsnettot fram till och med den andra gallringen (15 307 
kr/ha), därefter kom yta 3 (2 845 kr/ha), sedan yta 2 (-9 813 kr/ha) och sämst beståndsnetto 
hade yta 1 med ett underskott på hela 23 180 kr/ha. 
 
Tabell 14. Ekonomisk kalkyl till och med den andra gallringen 

Försök 
Gallrings- 
styrka (%) 

Gallrings-
kostnad 
kr/m3fub 

Gallrings-
kostnad 

kr/ha 

Gallrings-
intäkter 

kr/ha 
Netto 
kr/ha 

Totalnetto 
t.o.m. 
andra 

gallringen 

Yta 1       

Gran 20 294 11 709 9 673 -2 036 - 

Björk 45 341 5 519 4 046 -1 473 - 

Totalt 27 - 17 228 13 719 -3 509 -23 180 

Yta 2       

Gran 23 224 10 847 12 719 1 872 - 

Björk 45 235 2 671 2 844 173 - 

Totalt 28 - 13 518 15 563 2 045 -9 813 

Yta 3       

Gran 23 174 11 092 17 122 6 030 - 

Björk 22 193 1 402 2 073 671 - 

Totalt 23 - 12 494 19 195 6 701 2 845 

Yta 4       

Gran 18 158 10 941 21 607 10 666 15 307 

 
Gallringskostnaderna följde mönstret att den första gallringen hade högre kostnad än den 
andra och att yta 4 hade lägst kostnad och att den sedan blev högre och högre för ytorna 3, 2 
och slutligen högst för yta 1 (Figur 22). Ytorna 2 och 3 hade även en kostnad för underröjning 
respektive sen röjning som startåtgärd. 
 
Gallringsintäkterna följde precis det omvända förhållandet jämfört med kostnaderna. Där den 
första gallringen gav mindre intäkter än den andra och att intäkterna var störst för yta 4 och 
blev mindre och mindre för ytorna 3, 2 och lägst för yta 1 (Figur 23). Yta 4 hade även en 
intäkt (222 kr/ha) från det tidigare utförda energivedsuttaget. 
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De ekonomiska nettona för beståndsåtgärderna fram till och med andra gallring visade att yta 
1 inte hade någon pluspost och dess motsats yta 4 hade inte någon minuspost (Figur 24). 
Beståndsåldrarna vid den andra gallringen var lägst för yta 2 (36 år) och sedan stigande för 
yta 1 (39 år), yta 3 (47 år) och högst för yta 4 (51 år). Ytorna 2 och 3 hade sina startåtgärder 
och första gallring som minusposter medan deras andra gallring gav positivt resultat. 
 
Det totala åtgärdsnettot för ytorna fram till och med den andra gallringen visade att ytorna 1 
och 2 påvisar negativa resultat, –23 180 kr/ha respektive –9 813 kr/ha, medan ytorna 3 och 4 
påvisar positiva resultat, 2 845 kr/ha respektive 15 307 kr/ha (Figur 25). 
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Figur 22. Kostnader för behandlingarna av en eventuell startåtgärd och första respektive andra gallring. 
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Figur 23. Intäkter av behandlingarna av en eventuell startåtgärd och första respektive andra gallring. 
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Figur 24. Netto av start- och gallringsåtgärder fram till och med andra gallring. 
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Figur 25. Totalt åtgärdsnetto per yta till och med andra gallring. 
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3.4. Diskussion 
 

3.4.1 Nuläget 
 
I de oröjda ytorna var andelen björk ungefär en tredjedel, där förmodligen en hel del björkar 
självgallrats bort genom åren, då stamantalet endast låg på omkring 5 000 stam/ha. Yta 3 som 
genomgått en sen röjning till ett ”normalförband” på drygt 2 000 stam/ha hade medvetet röjts 
till en lövandel för att motsvara svensk FSC-standard. I yta 4 genomfördes ett förhållandevis 
starkt skogsbränsleuttag ner till 1 600 stam/ha där så gott som alla björkar höggs. Dessvärre 
stod de få björkar som sparades utanför nettoparcellen och ingen innanför vilket medförde ett 
homogent granbestånd i själva nettoparcellen, vilket var lite missvisande då en och annan 
björk faktiskt sparades vid uttaget. Att granarna i yta 4 hade något större diameter än i yta 3 
berodde sannolikt på att ett större antal granar huggits vilket ökade medeldiametern genom att 
fler klena granar tagits bort och diametern på dem som sparades blev större. Att skillnaden 
inte var större kan ha en förklaring i att yta 3 röjdes ett år tidigare vilket kan ha gett en liten 
tillväxtfördel. Att försöksytan med den sena röjningen behandlades ett år tidigare än 
skogsbränsleuttaget har kanske gett den sena röjningen ett litet försprång men det kommer 
inte att ha någon avgörande betydelse för försöket.  
 
För skogsbränsleuttag i oröjda bestånd som växt in i gallringsfas finns ingen tydlig definition 
om åtgärden tillhör röjning eller gallring. Ingreppet skulle kunna liknas med en gallring 
eftersom det tidsmässigt hamnar då en normal förstagallring brukar infalla och att uttaget 
genererar intäkter. Men i den här rapporten ses den som en startåtgärd som t.ex. en sen röjning 
men där bistammarna tages till vara istället för att lämnas kvar för att förmultna.  
 
Punktdiagrammen över provträdens diameter- och höjdsamband, visade tydligt att de 
självföryngrade björkarna vuxit ikapp granarna vad gäller höjden men i den hårda 
konkurrensen hade diametertillväxten inte hängt med. Fast i yta 3 hade björken både större 
medeldiameter- och höjd än granen. Förklaringen till det är att björkens snabba 
ungdomstillväxt grundlagt förutsättningen till att björken skulle kunna växa ikapp och förbi 
granen. Men mest berodde det förmodligen på att endast en liten del björk sparades vilka 
förefaller vara stora välväxta björkar som ökar upp dess medeldiameter- och höjd. 
 

3.4.2 Prognoser 
 
Fördelen med Deep Thoughts 2 gentemot äldre prognosverktyg var att den simulerade med ett 
års intervall istället för fem år som t.ex. ProdMod gör. Tidpunkterna för gallringarna kunde då 
genomföras med större noggrannhet efter gallringsmallen och att även den naturliga avgången 
simulerades årsvis gjorde prognoserna mer verklighetstrogna. En osäkerhetsfaktor vid 
jämförelserna mellan metoderna var att det bara finns en parcell av varje försöksled. Det går 
därför inte att veta om en parcell kanske avviker kraftigt från det normala för metoden den 
representerar.  
 
Vid 30 års ålder nådde de oröjda ytorna behov av den första gallringen, då det i samband med 
den genomfördes en underröjning i yta 2 skiljde sig bestånden åt vid gallringen, av de annars 
fram till ingreppet två snarlika försöksytorna. Underröjningen höjde medeldiametern från 9 
cm till 12 cm men den övre höjden på 11,4 m behölls eftersom endast klena träd i det lägre 
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höjdskiktet röjdes bort. Uttaget var större i yta 1 än yta 2 vilket hade sin förklaring i 
underröjningen av yta 2. Men en stor del av uttaget i yta 1 var förmodligen för klent för ens 
kunna bli massaved, vilka då fick lämnas i beståndet som vid en röjning. Den stamtalsmässigt 
tätare ytan 3 gallrades också något tidigare än yta 4. Den stora skillnaden av medeldiametern 
där yta 4 hade drygt 2 cm grövre stammar i snitt gjorde att trots det lägre stamantalet hade yta 
4 större virkesförråd än yta 3. Det största virkesuttaget av alla ytorna hade yta 4 och näst 
störst hade yta 3. Men det intressanta var egentligen inte hur många kubikmeter som huggits 
per hektar utan hur mycket som hamnade under de olika sortimenten massaved och 
klentimmer. 
 
Efter endast sex år var det dags för den andra gallringen för yta 2 (1 910 stam/ha) men tesen 
att fler stammar per hektar kräver tätare återkommande åtgärder vacklar lite då yta 1 (2 763 
stam/ha) som var ännu tätare först var mogen för sin andra gallring nio år efter den första 
gallringen. Men det kan förklaras med att stammarna stod alldeles för tätt och hämmade 
varandras diameterutveckling och den maximala tillväxten bromsades således upp. Den övre 
höjden som påverkades mycket lite av stamtätheten var något högre i yta 1 vid 
gallringstillfället än yta 2 eftersom den gallrades då beståndet var tre år äldre. I yta 2 hade 
stammarna fått större möjligheter att växa vilket också syns då medeldiametern var större än i 
yta 1 trots yngre gallringsålder. Virkesuttaget blev för dessa bägge ytorna volymmässigt lika 
men sortimentsmässigt olika till följd av de olika medeldiametrarna.  
 
Skillnaden i antal år för gallringstidpunkt ökade från den första gallringen till den andra 
mellan ytorna 3 och 4, där de var mogna för den andra gallringen vid 47 års respektive 51 års 
ålder. Att tillväxten inte längre hängde med i yta 4 gentemot yta 3 berodde sannolikt på att yta 
4 hade passerat den gräns av lågt stamantal som ledde till att stammarna inte fullt ut kunde 
tillgodose sig skogslokalens förmåga till virkesproduktion. Att medeldiametern var större i yta 
4 som var glesare och gallrades 4 år senare än yta 3 var helt i sin ordning. Men däremot kan 
det tyckas konstigt att yta 4 som innan gallring hade större virkesförråd än yta 3 tog ut en 
mindre volym per hektar vid gallringen. Förklaringen till den svaga gallringen i yta 4 var för 
att inte riskera att komma ner i för lågt stamantal vid den andra gallringen så att inte beståndet 
skulle kunna sluta sig till en eventuell tredje gallring eller en tidig slutavverkning. 
 

3.4.3 Ekonomiska kalkyler 
 
De antaganden som gjorts kring kostnader för den sena röjningen, underröjningen, 
skogsbränsleuttaget och gallringen inrymmer vissa osäkerhetsfaktorer. Särskilt när det gällde 
skogsbränsleuttaget där det var mycket svårt att finna information kring en generell 
kostnadsbild som kunde ligga som underlag för beräkningarna. Likaså finns 
osäkerhetsfaktorer på intäktssidan. Priser på rundvirket och massaveden fluktuerar en del, 
men eftersom de inte räknades med ränta, utan att värdena i huvudsak syftade till att jämföras 
med varandra hade det liten inverkan om priserna hamnade lite fel. Priserna på energiveden 
skiljer sig ganska mycket beroende var i landet man befinner sig därför användes ett snitt för 
hela Sverige vilket togs från Skogsstatistik årsbok 2006. De stora prisskillnaderna kan göra att 
ett energivedsuttag inte går ihop sig på en del håll och genererar en stor vinst på andra. 
 
I yta 1 genomfördes inte röjning i någon form vilket istället skjuter fram den kostnaden till det 
första gallringsingreppet. En underröjning genomfördes i yta 2 precis innan den första 
gallringen för att försöka öka framkomligheten och sikten och därmed öka produktiviteten för 
den kostsamma skördaren. För den sena röjningen i yta 3 till ”normalförband” vid 22 års 
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beståndsålder har antaganden resulterat i en högre kostnad. Vilket i jämförelse med 
underröjningen helt klart ska vara dyrare eftersom fler stammar röjs och mer tid måste läggas 
på att välja ut lämpliga huvudstammar. Att startåtgärden för ett bestånd inte går ihop sig, 
alltså ger ett negativt ekonomiskt netto är allmänt vedertaget. Men så är inte fallet för 
skogsbränsleuttaget i yta 4 som genererar en marginell vinst. Metoden som sådan är kostsam 
men grundar sig på att intäkterna av energiveden till värmeverket ska betala kostnaderna. 
Kostnadsbilden är känslig då den består av en rad olika moment förutom själva uttaget som 
t.ex. flisning, täckning av vältor, flyttkostnader och så transportkostnaden till värmeverket. 
Eftersom det inte rör sig om volymmässigt stora uttag som i många gallringar och 
slutavverkningar spelar flyttkostnader av maskinerna en större roll för att inte kostnaden per 
kubik ska skjuta i höjden, även transportsträckan till värmeverk är en viktig parameter. Vid 
beräkningarna sattes de olika kostnadsuppgifterna som samlats in en aning i överkant för att 
skogsbränsleuttaget skulle få bevisa sin lönsamhet vilket det också gjorde. 
 
Vid den första gallringen syntes det tydligt hur underröjningen minskade 
gallringskostnaderna, yta 2 som underröjdes får betydligt lägre gallringskostnader än yta 1. 
Gallringsentreprenörer ogillar starkt bestånd av den karaktären som yta 1 har med många 
röjstammar, därför måste det i praktiken göras någon sorts röjning innan gallringsingreppet. 
Ytorna 3 och 4 som behandlades med kraftigare och tidigare åtgärder visade på betydligt lägre 
gallringskostnader där yta 4 som hade grövre medeldiameter också gav den billigaste 
gallringen och den högsta intäkten. Ytorna 1 och 2 fick låga intäkter eftersom deras klena 
stammar genererade stor andel massaved och liten andel klentimmer. Beståndsnettot efter den 
första gallringen visade på stora förluster för ytorna där ingen åtgärd hade satts in innan 
gallring eller att underröjning skedde i samband med den. Till skillnad från dem kunde ytorna 
där ett ingrepp utfördes i det eftersatta tillståndet någonstans mellan röjnings- och 
gallringsstadiet visa ett mycket mer godtagbart resultat. Den sena röjningen gjorde endast en 
liten ekonomisk förlust och ytan med skogsbränsleuttag gick mot strömmen med en 
ekonomisk vinst.  
 
I likhet med ”vanliga” bestånd så var den andra gallringen mer lönsam än den första även för 
de eftersatta bestånden. Anledningen är att intäkterna ökar och kostnaderna sjunker jämfört 
med den första gallringen. Endast yta 1 klarade inte att leverera ett positivt netto, vilket drog 
ner beståndsnettot ytterligare. Det överlägset bästa beståndsnettot hade 
skogsbränsleuttagsytan men som också är det äldsta beståndet vid tiden för den andra 
gallringen.  
 
Studien så här långt visar tydligt att det är lönt att sätta in en sen startåtgärd och att det inte 
skall väntas till gallringstidpunkten om ett bestånd väl har blivit eftersatt. Skogsbränsleuttaget 
var mest lönsamt p.g.a. det positiva utfallet vid skogsbränsleuttaget men också genom det 
hårda uttaget som gav bättre diametertillväxt och därmed bättre gallringsnetton. Om ingen sen 
startåtgärd vidtas bekräftar studien det redan väl kända förhållandet att det är en stor 
ekonomisk fördel att genomföra en motormanuell underröjning än att fördyra förstagallringen 
genom sikt- och framkomlighetsproblem. Slutavverkningen och en eventuell tredjegallring 
ger sedan det slutgiltiga svaret på vilken metod som är mest lönsam som startåtgärd i ett 
eftersatt granbestånd. Beroende på hur lång omloppstid som bestäms för bestånden blir det 
kanske inte en tredje gallring för ytorna 3 och 4. För frågan är om det är lönt att satsa på 
kvalitetstimmer ur ett konfliktbestånd och ta den ökade risken för stormfällning som sena 
gallringar medför. Det kan istället övervägas att genomföra två kraftiga gallringar och 
tidigarelägga slutavverkningen till åldern 65-70 år. 
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3.4.4 Potentialen med skogsbränsleuttag 
 
För att ett bestånd ska vara lämpligt för ett skogsbränsleuttag får inte medeldiametern vara för 
klen (>5 cm) och boniteten bör vara förhållandevis hög då träddelarna har högre biomassa 
(Eriksson & Nordén 1999, Albrektson 1985). Stickvägsupptagandet ger till viss del 
tillväxtnedsättningar för beståndet i helhet men unga granbestånd har en mycket god förmåga 
att snabbt utnyttja ”kalytan” efter stickvägsupptagningen genom att kantträden ökar sin 
tillväxt (Eriksson, Johansson & Karlsson 1994). Att stickvägarna redan är planerade och 
anlagda är en fördel vid den första gallringen. Uttaget av energiveden ger på längre sikt dolda 
kostnader i form av lägre tillväxt en period efter uttaget, vilket kan lindras genom att barren 
får trilla av innan bortforslingen (Cederberg m.fl. 2001). Kompensationsgödsling är också en 
möjlighet för att undvika tillväxtnedsättningar men har i den här rapporten inte undersökts 
närmare. 
 
De konventionella startåtgärderna för eftersatta bestånd som sen röjning och underröjning 
innan den första gallringen är beståndsvårdande och för att möjliggöra genomförandet av 
gallringen. För att få intäkter krävs någon form av uttag, vilket skogsbränsleuttaget svarar för 
men kostnaderna är höga så några garantier för att det ska gå ihop sig ekonomiskt finns inte. 
Men gränsen för om det är en olönsam affär eller ej går egentligen inte vid ett plus minus 
resultat utan när ingreppet blir dyrare än andra tänkbara startåtgärder, allt däröver kan räknas 
till skogsbränsleuttagets fördel. Därför får en eventuell ekonomisk vinst vid energiuttaget ses 
som en extra bonus då det primära målet egentligen är att minska ner förlusten för 
startåtgärden. Dagens energivedspriser ger goda förutsättningar för att skogsbränsleuttaget ska 
vara betydligt lönsammare än de konventionella åtgärderna och kan kostnaderna hållas nere 
kan åtgärden till och med leverera en intäkt.  
 

3.4.5 Felkällor 
 
Angående försöksytornas karaktär kan en notis göras angående varför ytorna 1 och 2 skiljer 
sig gentemot ytorna 3 och 4 när det gäller täthet. Orsaken kan vara det att ytorna 1 och 2 som 
mättes in med cirkelprovytor i bruttoparcellen var relativt glesa i ytterområdena. Vilket då 
drar ner deras värden som stammar per hektar, grundyta och stående volym till skillnad om de 
mätts in i den tätare nettoparcellen. 
 
De framtida ekonomiska utfallen för yta 4 ligger nog aningen högt eftersom det inte tagits 
hänsyn till skogsbränsleuttaget i simuleringarna. Studier har visat på tillväxtnedsättningar upp 
till tio procent under 15-20 år efter skogsbränsleuttaget, vilket leder till förlängd omloppstid 
med ett till två år (Mattsson 1999).  
 

3.4.6 Slutsatser 
 
De olika startåtgärderna gav bestånden helt skilda framtida förutsättningar, vilket syntes 
tydligt vid den första och andra gallringen. Genomförandet av startåtgärd såsom sen röjning 
eller skogsbränsleuttag vid 22-23 års ålder senarelade den första gallringen men ökade tills 
dess upp medeldiametern och därmed lönsamheten vid gallringen. Själva skogsbränsleuttaget 
gav ett litet men dock positivt ekonomiskt beståndsnetto efter den första gallringen, vilket den 
var ensam om. Klart sämst ekonomi hade inte oväntat ytan där ingen startåtgärd vidtagits 
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innan den första gallringen. Inte fullt så dåligt netto blev det för underröjningsalternativet 
beroende på att gallringskostnaden var avsevärt lägre. Det näst bästa alternativet stod den sena 
röjningen för som fick första gallringen att gå ihop men som hamnade på minussidan med 
röjningskostnaden invägd. Sambanden mellan ytorna är oförändrade vid den andra gallringen. 
Studien så här långt visar på att det ur både en beståndsmässig och ekonomisk aspekt är 
betydligt mer lönsamt att på ett eftersatt granbestånd vidta en startåtgärd mellan röjnings- och 
gallringsstadiet istället för att vänta med åtgärd till gallringstidpunkten. 
 
Kan kostnaderna hållas nere vid uttaget och att flyttavståndet för maskiner och 
transportavståndet till industrin inte är för långt räcker dagens energivedspris för att 
skogsbränsleuttaget ska gå ihop sig ekonomiskt. Beståndets lämplighet där boniteten spelar en 
roll bör också vägas in såsom kommande tillväxtnedsättningar efter uttaget.  
 
Till följd av höga energipriser och ny teknik kan nu eftersatta bestånd behandlas effektivare 
och med bättre ekonomi, men det bör ändå ses som en nödlösning om ett bestånd av någon 
orsak redan blivit eftersatt. För produktions- och kvalitetsmässigt och därmed ekonomiskt 
mest lönande är att aldrig låta ett bestånd bli eftersatt. 
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Bilaga 1          Sida 1 (1) 
 
Organisationspresentation 
 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har fem olika ansvarsområden. Skogsbruk med förädling 
av skogsråvaran står för en av dem, inom vilket man bedriver forskning, utbildning, 
fortlöpande miljöanalys och informationsspridning (SLU:s hemsida). 
 
Asa försökspark, beläget ca 4 mil norr om Växjö, är en av åtta försöksparker som ingår i 
SLU:s enhet för skoglig fältforskning. Här finns även en fältforskningsstation med ca 10 
anställda. Asa försökspark består av 1 010 hektar av Sveaskogs kronopark i Asa, som totalt 
omfattar ca 3 000 hektar. 
 
SLU bedriver ingen utbildning i Asa men förlägger exkursioner till försöksparken, vilket även 
ett flertal andra lärosäten med skogliga utbildningar gör, t.ex. Växjö universitet och 
Ryssbygymnasiet. Inom forskningen bedrivs forskarutbildning och fältforskningsstationen 
samarbetar med professorer, doktorander m.fl. på andra institutioner på SLU och andra 
universitet. Mer fakta om Asa försökspark och fältforskningsstationen kan hittas på hemsidan: 
http://asa.esf.slu.se. 
 

 



 

Bilaga 2           Sida 1 (2) 
 
Försöksytorna i studie 1: stråkröjning i granbestånd 
 
Samtliga kort är tagna i maj månad 2005. 
 

 
Yta A, stråkröjning. 
 

 
Yta B, stråkröjning med selektiv röjning i mellanzonerna. 

 



 

       Sida 2 (2) 
 

 
 

 
Yta C, oröjd. 
 

 
Yta D, selektiv röjning. 

 



 

Bilaga 3           Sida 1 (3) 
 
Försöksytorna i studie 2: skogsbränsleuttag i eftersatt granbestånd 
 
Samtliga kort är tagna i oktober månad 2005. 
 

 
Yta 1, oröjd. 
 

 
Yta 2, ingen röjning före första gallring dock underröjning i samband med gallringen. 

 



 

       Sida 2 (3) 
 
 

 
Yta 3,  sen röjning till 2 100 stam/ha. 
 

 
Yta 4, skogsbränsleuttag, 1 600 stam/ha. 
 
 
 
 

 



 

       Sida 3 (3) 
 
 

 
Skogsbränsleuttaget med volymen 4,5 m3sk utskotat till bilväg från yta 4. 
 

 



 

Bilaga 4                               Sida 1 (1) 
 
Formelblad 
 
 

Skalfaktor för omvandling från cirkelprovsytornas areal till hektar: 
antalr **

00010
2 π

 

 
 

Skalfaktor för omvandling från parcellens areal till hektar: 
aparcellare

00010  

 
 

Grundyta:       π*
4

2d  

 
Grundytevägd diameter och höjd används för att ge större vikt åt de träd som dominerar i 
storlek och som därmed sannolikt står för större delen av beståndets tillväxt. 
 

Grundytevägd medeldiameter (dgv) :     
∑
∑

2

3

i

i

d
d

 

 
 

Grundytevägd medelhöjd (hgv) :    
∑
∑

2

2*

i

ii

d
dh

 

 
 
Grundytevägd medelhöjd viktad mot  

det totala stamantalet per trädslag (htot):    
∑
∑

i

ii

antal
antalh *

 

 
 
Näslunds mindre volymfunktion för tall i södra Sverige: 
 
    222 007315,002427,01072,0 dhhdd ++
 
 
Näslunds mindre volymfunktion för gran i södra Sverige: 
 
    2222 04936,001815,001925,01104,0 hdhhdd −++
 
 
Näslunds mindre volymfunktion för gran i södra Sverige: 
 
    2222 06630,002180,0008561,01432,0 hdhhdd −++
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