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1. Inledning 

 

År 2005 drabbade stormen Gudrun stora delar av södra Sverige, varvid enligt Skogsstyrelsens 
uppskattning ca 75 miljoner skogskubikmeter blåste ner (Skogsstyrelsen 2005). År 2007 
följde stormen Per och även senare detta år uppmättes vid ett par tillfällen mycket kraftiga 
vindstyrkor. Stormarna medförde att skogsfastigheten Hultaberg 1:1, som ligger i Hallands 
inland ca 30 km öster om Varberg i Kungsäters församling, fick kraftiga stormskador.  Ca 8% 
av virkesförrådet blåste ner.  

Stormskadan gav möjlighet att inom ett ca 2 ha stort område skapa en framtida blandskog 
genom naturlig föryngring i kombination med viss plantering. Skogsägarens målsättning är att 
åstadkomma en såväl miljö- som produktionsmässigt välbalanserad blandskog. Ett problem 
att åstadkomma detta utgörs av viltbete, (Bergqvist 1998) särskilt i stormutsatta områden 
(Månsson m fl 2007). Fodermängden i svenska skogar av ”övrigt foder” har över tiden 
minskat (Edenius m fl 2004). Eftersom viltstammen i det aktuella området är stor, vilket 
framgår av såväl skogsägarens som jaktlagets älgobservationer (Andersson, muntlig 
kommentar 2009), bör föryngring ske inom hägn på grund av risken för betning och fejning. 
Detta stöds av Turesson (2006) som visade hur viltbetestrycket påverkar ungskogen.  

Skogsstyrelsen beslutade till följd av de svåra stormskadorna 2005 att, under vissa 
förutsättningar som framgår av förordning 2006: 171, bevilja återväxtstöd till skogsägare. 
Skadorna på fastigheten Hultaberg 1:1 uppfyllde de uppsatta kraven och ett beslut om bidrag 
till hägn och viss kompletterande plantering erhölls i maj 2008. Skogsstyrelsens stöd var en 
förutsättning för att metoden föryngring inom hägn skulle användas. 

Som skogsägare är det viktigt att kunna följa upp och påverka hur en specifik 
skogsbruksåtgärd som i detta fall ett hägn bidrar till att förändra trädslagssammansättning, 
höjdtillväxt, ekonomi, miljö mm. Studien kommer att sträcka sig över 12 år, varefter hägnet 
avvecklas.  
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2. Syfte och mål 

Huvudsyftet med rapporten är att redovisa uppläggningen av en långtidsstudie, som ska ge en 
uppfattning om hägnets betydelse med avseende på trädslagssammansättning, höjdtillväxt 
samt ekonomi varvid även mätresultaten från studiens ingångsår 2009 redovisas och 
analyseras. 

Härutöver görs, i avvaktan på att det faktiska underlaget finns tillgängligt, en prognos med 
utgångspunkt från ett planterat 12-årigt granbestånd som ligger i direkt anslutning till hägnet.  

 Det skogliga målet är att erhålla ett bestånd med sammansättningen 50 % tall (Pinus 
silvestris), 25 % gran (Picea abies) och 25 % löv och med god produktionsförmåga. 

 

3. Hypoteser 

 Fyra hypoteser ställdes upp avseende jämförelsen mellan naturlig föryngring inom hägn och 
granplantering utan hägn på samma mark. 

1. Hägnet kommer att medföra ett ökat antal trädslag, 

2. tall- och lövplantornas höjdtillväxt ökar inom hägnet, 

3. plantskadorna minskar inom hägnet och 

4. hägnet kan, under givna prisantaganden, inte ekonomiskt motiveras. 

Av hypoteserna kommer de tre första att kunna verifieras först efter långtidsstudiens 
avslutning om 12 år. 

 

4. Material och metod  

4.1 Presentation av skogsfastigheten Hultaberg 1:1  

Fastigheten består enligt skogsbruksplan (2007, figur 1) av ett skifte och är belägen norr om 
Kungsäter, latitud 57 grader och altitud cirka 100 m över havet och med en årsnederbörd om 
ca 900 mm (SMHI 2007). Den dominerande skogstypen är barrblandskog på frisk mark. 
Medelboniteten är 10,2 m3 per hektar och år. Marken är frisk och i huvudsak av lågörtstyp.  
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Figur 1. Fastigheten Hultaberg 1:1 
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4.2 Presentation av avdelning 19 

Den i rapporten aktuella avdelningen är, med några mindre justeringar, avd 19 (figur 2) och 
består av en bergås med ståndortsindex G26. Altituden är ca 75 m över havet och marken är 
frisk av smalbladig grästyp med stort inslag av blåbärsris. 

Avdelning 19 är ca 2 ha och kan indelas i tre underavdelningar: 

• Åsen - ca 1,5 ha - är en långsträckt höjdrygg i öst - västlig riktning, där det tidigare 
vuxit granskog med inslag av ca 15 % tall och ca 5 % löv. Ett mindre antal tallar har 
sparats som fröträd och är tänkta att ingå i det framtida beståndet som evighetsträd. 
Här finns även i gränsområdet mot avd 20 en 12-årig plantering av ca 100 granar. 

• Dalen - ca 0,4 ha - sträcker sig från en angränsande inägomark i en vid båge upp mot 
höjdryggen och ner på motsatt sida. Här växte tidigare granskog. Området planterades 
under våren 2009 med 1000 vårtbjörk (Betula pendula) - proveniens Ekebo 4 – samt 
80 skogsek (Quercus robur) – proveniens Visingsö. 

• Branten - ca 0,1 ha - är en brant sluttning delvis med berg i dagen, som ligger mellan 
Åsen och inägomark. Tidigare växte här blandskog, vars lövinslag kommer att 
förstärkas. Målklassen för området - enligt indelningen i kompendiet ”Skoglig 
planering” - är naturvård med skötsel (NS) med inriktning mot lövblandskog. Skötseln 
avser främst röjning av gran.  
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Figur 2. Avdelningarna 17-20 på fastigheten Hultaberg 1:1. Skala 1:2000. Vita cirklar inom 
avdelning 19 utgör provytornas ungefärliga lokalisering. Vita trianglar inom avdelning 17 och 
18 utgör referensytornas ungefärliga lokalisering. Se utförligare beskrivning av prov- och 
referensytorna under rubriken 4.4 Återväxtinventering. Vita fyrkanter inom avdelning 20 
utgör prognosytornas ungefärliga lokalisering. Se utförligare beskrivning av prognosytorna 
under rubriken 4.9 Prognostiserad utveckling. Svart heldragen linje markerar hägnets 
ungefärliga gräns.  
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4.3 Förberedande åtgärder 

Efter stormarna fanns inom avdelning 19 endast ”restskog” kvar. Förröjning inför 
slutavverkningen av restbeståndet skedde i mars 2008 och avverkningen utfördes under 
augusti 2008. Ett 20-tal grova tallar sparades inom delområdet Åsen dels som fröträd dels för 
att ingå i kommande bestånd som ”evighetsträd”. Hägnet sattes upp under 
november/december 2008. Det hägnade området är ca 2 ha och omgärdas av 630 löpmeter 
stängsel, vars höjd är 2 meter med finare maskor nedtill och grövre upptill. 

4.4 Återväxtinventering 

Inventeringsmetodiken är hämtad från kompendiet Skogsuppskattning (2005), och är en 
stickprovsinventering. Urvalet av provytor gjordes objektivt, vilket i detta fall innebar att de 
15 provytorna lades ut slumpmässigt med hjälp av ett rutnät som täcker hela det aktuella 
området. Provytornas förband fastställdes till 37 m, med hjälp av formeln i kompendiet 
Skogsuppskattning (2005). 

 torAntalprovymTotalarealFörband )2(=  

Provytorna lades ut efter kompasslinjen 1400 med utgångspunkt från avdelningens nordöstra 
hörn. 

Varje provytas centrum utmärktes med en numrerad påle. Under provperiodens första sju år 
används en10 m2 rund provyta. Under denna fas avser undersökningen en plantinventering 
utan identifiering av enskilda plantror. Från och med år 8 kommer provytorna med bibehållet 
centrum att utökas till 25 m2, då inventeringen i detta skede främst är en röjningsinventering. 
De enskilda plantorna kommer under denna senare del av provperioden att numreras. 

Inom provytorna mäts befintlig trädslagssammansättning, stamantal, årlig höjdtillväxt och 
skadefrekvens. Den första inventeringen gjordes i tillämpliga delar under maj 2009 - bilaga 1, 
tabell 1. Vid inventeringen mättes även de lägsta och högsta plantorna med hjälp av tumstock. 
Höjden varierade mellan 5 och 40 cm. Kompletterande inventeringar kommer att ske år 3, år 
5, år 8 och år 12. Vid inventeringen år 3 kommer eventuellt behov av stödplantering att 
fastställas och genomföras. Före inventeringarna år 8 och 12 kommer röjningar att ske. 

 Utanför hägnet lades 5 referensytor, figur 2 avdelning 17. Dessa ytor valdes subjektivt 
beroende på att såväl markförhållande som växtlighet snabbt ändrar karaktär utanför stängslet. 
Inom varje referensyta planterades dessutom 2 ekar och 3 björkar för att få ett bättre 
jämförelsematerial vid framtida analyser.  

4.5  Kompletteringsplantering 

Efter den första stormen – Gudrun – planterades 100 sitkagran (Picea sitchensis) och 100 
hybridlärk (Larix x eurolepsis) på de mest stormutsatta platserna inom delområdet Åsen. Av 
dessa plantor fanns endast ett mindre antal kvar på grund av svåra körskador samt betning vad 
avser lärken.  
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Under andra halvan av april 2009 planterades delområdet Dalen med 1000 vårtbjörk och 80 
skogsek av främst naturvårdsskäl. Tanken är att här att skapa ett blandskogsbestånd med 
huvuddelen lövskog men med inslag av själföryngrad gran som kommer att få växa upp under 
lövskärm. Delområdet Dalen gränsar i norr mot inägomark. Gränsområdet har med stor 
sannolikhet tidigare nyttjats som betesmark. Strävan är att här få till stånd ett rent 
lövskogsbestånd. Därför planterades från inägomarken räknat först en rad med björk, följt av 
två rader med ek och därefter åter björk. Vid den framtida avvecklingen av björken kommer 
det att finnas ek närmast inägomarken och därefter en blandskog med björk och gran samt 
inslag av främst rönn (Sorbus aucuparia) och sälg (Salix caprea).  

Beroende på hur väl självföryngringen av tall faller ut kan det även bli aktuellt med 
stödplantering av hybridlärk. 
 

4.6 Markanalys 

Enligt Skogsstyrelsen (1997), är jordmånen ”den del av marken som utnyttjas av växtrötterna 
och som därvid är basen för växtproduktionen.” Det är därför intressant att redovisa jordmån 
och jordart som  ingående faktauppgifter i utredningsarbetet. Två av de 15 provytorna, nr 4 
och nr 11 och en av de fem referensytorna, nr 20, valdes subjektivt ut som för området 
representativa ytor. I anslutning till dessa tre ytor gjordes 50 cm djupa provgrävningar för att 
fastställa jordmån och jordart i området. Analysen av jordart skedde enligt schemat i boken 
Marken i skogslandskapet, utgiven av Skogsstyrelsen (1997) genom okulär besiktning, 
utrullningsprov samt bedömning av kornstorlek dels mellan fingrarna dels mellan tänderna. 

4.7 Markvegetationstyp 

För rapporten är det även intressant att kunna redovisa markvegetationstypen. Det praktiska 
tillvägagångssättet var följande. Med utgångspunkt från provytorna 4 och 11 samt referensyta 
20 uppmättes med hjälp av ett 10 m långt snöre provytor på 314 m2. Det kan här vara skäl att 
påpeka att endast 60% - 70% av ytornas markskikt är orörda. Resterande delar är påverkade 
av den nyligen utförda slutavverkningen – körskador och rishögar.  Med utgångspunkt från 
den beaktade provytearealen fastställdes därefter markvegetationstypen med hjälp av 
flödesschemat hos Björn Hägglund och Jan-Erik Lundmark (2004). 

En jämförelse gjordes även med Skogsbruksplanens (2007)  ståndortsindex för avdelningen. 

4.8  Ekonomi 

Ekonomin redovisas med hjälp av en nuvärdeskalkyl som sträcker sig från anläggandet av 
hägnet till beräknad slutavverkning om ca 75 år. I analysen jämförs självföryngring av ett 
blandskogsbestånd inom hägn med samma område utan hägn planterat med gran. 
Beståndsutvecklingen har simulerats fram med hjälp av ProdMod 2 Skogforsk (2007). 
Utgångsläget antogs vid 20 års ålder bestå i en trädslagssammansättning, för hela det 
inhägnade området, om 50% tall och 25% vardera gran och löv. 

Delområdet Dalen har räknats som ett rent björkbestånd med ett stamantal om 2000 per ha 
och grundytan 15 m2/ha. Delområdet Åsen har antagits ha stamantal björk 1200, gran 2000  
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och tall 2200 med respektive grundytor 20, 15, och 24 m2/ha. Se bilaga 2 för ytterligare 
precisering. 

 
Den använda formeln för nuvärdesberäkningen hämtades från kompendiet Skogsekonomisk 
teori (Malmqvist 2005): 

 e = K x (1 + p)‐n där e är nuvärdet, K det framtida beloppet, p är räntesatsen och n är 
diskonteringstiden. 

Realräntan sattes till 2%. För att visa på vald räntesats stora betydelse för kalkylen redovisas 
även räntesatserna 1% och 3%. 

Vid de ekonomiska beräkningarna användes skötselprogrammen enligt tabell 1. 
Sortimentsutfallet antogs fördela sig på massaved och timmer. Avseende björk antogs 
fördelningen vara 100%  massaved vid gallring och 40% massaved och 60% timmer vid 
slutavverkning. Beträffande gran och tall antogs fördelningen vara 100% massaved vid 
förstagallring,  75% massaved och 25% timmer vid andragallring och 25% massaved och 
75% timmer vid slutavverkning. 

Priser och kostnader hämtades från Södra skogsägarna respektive Skogforsk, Kunskap direkt 
(bilaga 2). 

För att erhålla nettovärden medtogs bidraget i kostnadsberäkningen för hägnet. 
 

Tabell 1. Skötselprogram för självföryngring inom hägn och granföryngring utom hägn. 

C:a År Självföryngring inom hägn

Åtgärd 

Granföryngring utan hägn

Åtgärd 
1 Hägn mm Plantor + plantering 
3 Plantröjning - 
8 Röjning - 
12  Röjning + avveckling hägn Röjning 
30 Gallring av björkbestånd - 
40 Gallring Gallring 
50 Slutavverkning björk - 
50 Gallring barr Gallring 
75 Slutavverkning barr Slutavverkning 
  

4.9 Prognostiserad utveckling 

En till hägnet angränsande 12-årig granplantering utan hägn utnyttjades för att göra en 
prognos för beståndsutvecklingen inom hägnet. Två ytor, om vardera 25 m2, som är 
representativa för avdelningen, valdes subjektivt ut. Dessa ytor benämns fortsättningsvis 
prognosytor för att skilja dem från referensytorna. Ståndortsindex är inom hägnet G26 och 
inom avdelning 20 där prognosytorna ligger G 30 (skogsbruksplanen 2007). 
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Inom prognosytorna är löv och tall självsådda medan granen är planterade som 3-åriga 
barrotsplantor, vilket medför att björken är yngre än granen. Antagandet verifierades genom 
att två björkar sågades ner och årsringarna räknades.  

Vid lövröjningen för 4 år sedan var det inte enbart de största björkarna som sparades, utan de 
som stod i naturliga luckor. 

Trädslagsfördelning och årlig genomsnittlig höjdtillväxt mättes inom prognosytorna. Vidare 
besiktigades betningsskadorna okulärt. Dessa uppgifter låg till grund för en bedömning av hur 
utvecklingen inom hägnet kan komma att se ut om 12 år, varvid antogs en 10 procentig 
reduktion av tillväxten av gran och en 30 procentig ökning av tillväxten av björk.  Endast de 
högsta björkarna mättes. Se diskussionskapitlet för ytterligare precisering. 

 
5. Resultat 

5.1 Långtidsstudien 

Av naturliga skäl kan det långsiktiga resultatet inte redovisas förrän efter periodens slut. 
Däremot redovisas följande under våren och försommaren 2009 genomförda ingångsstudier: 

• Plantinventering 
• Markanalys 
• Markvegetationstyp 
• Nuvärdeskalkyl 

 

5.1.1 Plantinventering 

Inventeringen visade på en mycket ojämn fördelning av plantantalet mellan de olika prov- och 
referensytorna. Se diskussionskapitlet för ytterligare precisering  samt bilaga 1.  

Tabell 2. Inventeringsresultatet från prov- och referensytorna 
Trädfakta Provytor Referensytor 
Stamantal per ha före plantering av ek och björk 6400 7600 

 
 

Trädslagsfördelning, gran – tall – löv (%) 33 –17–50 47-24-29 
Planthöjd (cm) 5 - 40 5 - 40 
Stamantal per ha efter björk- och ekplantering 6940 12600 

Av de totalt inom hägnet tidigare planterade återstående träden - ca 100 gran, ca 30 sitka och 
ca 30 lärk - bedömdes den vanliga granen och sitkan ha goda utvecklingsmöjligheter. Lärken 
hade betats ganska hårt men ca 20 träd med godtagbar kvalitet kommer troligen att finnas 
kvar efter första röjningen.  

5.1.2 Markanalys 

Provgrävningarna indikerade att hela området har en likartad jordmån och samma jordart.  
Författarens bedömning är att jordarten är en modominerad morän med begränsat inslag av 
stenar upp till 1 - 2 dm i diameter. Vad gäller jordmånen bedöms den vara en podsol även om 
horisonterna är något svagt utvecklade.  
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Tabell 3. Jordmån och jordart 
Provyta Jordmån Jordart 
4 podsol moig stenig morän 
11 podsol moig stenig morän 
20 podsol moig stenig morän 

 
5.1.3 Markvegetation 

Markvegetationen var vid inventeringstillfället av smalbladig grästyp men med ett stort inslag 
av blåbärsris främst där berggrunden ligger ytligt. Även begränsade bestånd av lågört – 
harsyra och smörblomma – observerades inom provyta 4. 

Tabell 4. Markvegetationstyp. BPY är beaktad provyteareal. 
Provyta %-andel BPY av totala provytan Vegetationstyp %-andel av BPY 
4 60 smalbladig grästyp 60 
11 70 blåbärstyp 50 
20 70 smalbladig grästyp 50 

Markvegetationstypen överensstämde väl med skogsbruksplanens (2007) ståndortsindex som 
är G26. 

5.1.4 Nuvärdeskalkyl 

Den totala virkesproduktionen under kalkylperioden – 75 år – blir enligt 
simuleringsprogrammet Prod Mod 2 omräknat till skogskubikmeter enligt Sveriges 
skogsförbunds ”Omföringstal för rundvirke” (1993)  551 m3sk i blandskogsbeståndet inom 
hägn och 911 m3sk i granbeståndet utan hägn (tabell 5). Se bilaga 2 och 3 för ytterligare 
precisering. 

Den årliga tillväxten per ha är i självföryngringen inom hägn 8,0 m3sk för björk och 7,9 m3sk 
för barr samt i granföryngringen utan hägn 12,1 m3sk för gran. 
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Tabell 5. Volymer, intäkter och kostnader för självföryngring inom hägn och granföryngring 
utan hägn.  

                                                               
År 
 

Självföryngring inom hägn per ha  Granföryngring utan hägn per ha 

  Åtgärd  Volym 
m3 fub 

Intäkt 
kr 

Kostnad
kr 

Åtgärd  Volym 
m3 fub 

Intäkt 
kr 

Kostnad 
kr 

1 
 

Hägn mm  ‐  ‐ 17092 Plantor + 
plantering

 ‐  ‐  16964

3 
 

Plantröjning  ‐  ‐ 5000 ‐ ‐  ‐  ‐

8 
 

Röjning  ‐  ‐ 5000 ‐ ‐  ‐  ‐

12 
 

Röjning 
avveckl. hägn 

‐  ‐ 5000 Röjning ‐  ‐  5000

30  Gallring av 
björkbest. 

12 björk  3647 2316 ‐ ‐  ‐  ‐

40  Gallring   14 björk 
47 barr 

4476
14053

2842
9368

Gallring 96  28737  19158

50 
 

Slutavverkning  44 björk  16181 3537 ‐ ‐  ‐  ‐

50  Gallring  59 barr   19895 11789 Gallring 118  39789 
 

23579

75   Slutavverkning  283 barr  116803 11326 Slutavverkning 545  224921 
 

43621

S:a    70 björk 
389 barr 

175055 73270 759  293447  108322

 

 

Nuvärdeskalkylen ger, trots Skogsstyrelsens återväxtstöd, en klar indikation på att det ur 
ekonomisk synvinkel är fördelaktigast att utan hägn plantera gran på den aktuella marken. 
Nuvärdet för, i huvudsak självföryngrad, blandskog inom hägn beräknades till 5088 kr per ha 
medan nuvärdet för planterad gran utan hägn beräknades till 30906 kr per ha. Beräkningarna 
framgår av bilaga 3. 

Härutöver görs i tabell 6 en jämförelse av nuvärdet per ha om realräntan sätts till 1 % 
respektive 3 %. Beräkningarna framgår av bilaga 4. Resultatet av jämförelsen visar tydligt 
vilken stor inverkan valet av realränta har på nuvärdesberäkningen.  
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 Tabell 6. Nuvärde vid olika realräntesatser 

Realränta Avdelning 

1 % 2 % 3 % 

Avd 19, Hägn 35108 5088 -10317

Avd 20, Granplantering 80998 30906 6409 

5.2 Prognos 

Med inom prognosytorna uppmätt trädslagsfördelning, höjdtillväxt och betesskador görs ett 
försök att bedöma beståndsutvecklingen inom hägnet.  

5.2.1 Trädslagsfördelning 

Inom prognosytorna fanns antalsmässigt flest björk  följt av gran och tall. Ur produktions 
synpunkt var dock gran det dominerande trädslaget. 

Tabell 7. Trädslagsfördelning (antal) per ha. I gruppen övrigt löv ingår rönn, sälg och asp. 
Prognosyta Gran Tall Björk Ek  Övr. löv Summa 

21 2400 1600 7600 400 800 12800 

22 2400 400 5600 400 1200 10000 

Medelvärde 2400 1000 6600 400 1000 11400 

Procent    21        9    58    4      9    100 

 
5.2.2 Höjdtillväxt  

Den prognostiserade årliga höjdtillväxten inom hägnet är ganska likartad för tall, gran och 
björk. Beräkningarna bygger på antagandet att tillväxten är 10 % lägre för gran och 30 % 
högre för björk jämfört med prognosytorna. Se diskussionskapitlet för ytterligare precisering. 

Tabell 8. Faktisk höjdtillväxt per år inom prognosytorna för gran och björk samt den 
prognostiserade tillväxt inom hägnet för tall, gran och björk.  
Trädslag Årlig faktisk 

höjdtillväxt 
Prognostiserad årlig 
höjdtillväxt  

Prognostiserad höjd efter 
12 år 

Tall * 3,2 dm 3,8 m 

Gran 3,3 dm 3,0 dm 3,6 m 

Björk 2,5 dm 3,3 dm 4,0 m 
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* Betningsskador omöjliggjorde meningsfull mätning 

5.2.3 Skadefrekvens 

Vid okulär besiktning av plantorna inom prognosytorna syntes inga betnings- eller 
fejningsskador på gran och björk medan samtliga tall, ek och övriga enstaka lövplantor är 
mycket hårt betade av älg och rådjur och plantorna når endast undantagsvis över 1 m höjd. 

Inom hägnet förväntas inga betnings- eller fejningsskador från rådjur och älg, vilket ger tall 
och lövplantorna helt andra möjlighet att hävda sig  jämfört med resultatet i prognosytorna. 

5.2.4 Prognostiserad beståndsutveckling 

Trädslagsfördelningen i prognosytorna tillsammans med markens naturgivna förutsättningar 
indikerar att, när betestrycket upphör uppe på Åsen med dess tunna jordskikt och delvis torra 
förhållanden som gynnar tall, det troligen kommer ett rikligt uppslag med tallplantor men med 
kraftig inblandning av gran och björk. På sluttningarna med dess bättre markförhållanden 
förväntas grandominans med undantag för Dalen där björk och ek planterats. Vidare kan 
förväntas ett relativt stort inslag av rönn och ett mer begränsat antal sälg och asp. 

En god tallföryngring ger förutsättningar att under de första 25 åren genom röjningar och 
förstagallring, inrikta trädslagssammansättningen mot den långsiktiga målsättningen 50 % 
tall, 25 % gran och 25 % löv. 

 

6. Diskussion 

6.1 Långtidsstudien 

Långtidsstudien sträcker sig över en 12-års period, vilket omöjliggör en diskussion av 
slutresultatet. Dock kan utgångsläge och prognos diskuteras. 

6.1.1 Beståndsfrågor 

Trädslagssammansättningen kan främst hänföras till tre faktorer: utfall av den naturliga 
föryngringen, kompletteringsplantering och skötselåtgärder. 

 
Vid den inledande plantinventeringen våren 2009 fanns ett relativt begränsat plantantal inom 
provytorna. Ett viktigt skäl till detta är de mycket omfattande körskadorna som finns inom 
stora delar av avdelningen, ett annat är den korta tid som gått sedan slutavverkningen, varför 
bara en begränsad självföryngring kommit igång vid inventeringstillfället. Under sommaren 
och hösten kommer med stor säkerhet fröer som redan finns i marken samt fröer från 
närstående bestånd att slå rot.  

Kottsättningen på kvarvarande 20 tallar uppe på Åsen är i år begränsad. Endast en fjärdedel 
av tallarna bär kottar och i liten omfattning. Förhoppningen är att det trots detta på sikt skall 
bli en god självföryngring av tall. Detta är den mest kritiska delen av projektet. Vid 
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diskussioner med Anders och Johannes Eriksson, Melltorps Skogsförvaltning, som satte upp 
hägnet , var de med sin breda erfarenhet helt övertygade om att det kommer att bli en bra 
självföryngring av tall. Åsen är en typisk tallmark, men tall kräver täta bestånd för att ge god 
virkeskvalitet. Eventuellt kan andra trädslag medverka till att höja kvalitén. Förutsättningarna 
för en bra självföryngring har förhoppningsvis klarnat efter de första åren. Om då - trots allt - 
den naturliga återväxten av tall är dålig kommer, som komplement, ett glest förband 4 x 4 
meter med hybridlärk att planteras på Åsen. 

Björken är planterad på förhållandevis bra mark och  förhoppningen är att kunna få ett gott 
björkbestånd på ca 0,4 ha. Om utvecklingen blir dålig, är alternativet att låta självsådd gran 
växa upp under en relativt gles björkskärm. Under första sommaren utsattes ca 10 % av 
björkplantorna för insektsgnag på undre delen av stammen. Samtliga planterade björkplantor 
behandlades därför under juli varefter angreppen upphörde och ca hälften av de angripna 
plantorna ser ut att återhämta sig. 

Beträffande eken är planteringen i första hand en miljöåtgärd, där förhoppningen är att i 
slutskedet kunna få 5 - 10 ekar i gränsområdet mot inägomark. Kvaliteten är av underordnad 
betydelse. Inom området finns även möjlighet att fågelbär skall kunna etablera sig. Fågelbär 
finns för närvarande inte inom hägnet men i en angränsande kantzon till inägomarken. 

Av resultatdelens jämförande trädslagsfördelning framgår det att andelen granplantor är 
betydligt högre inom några av referensytorna än inom provytorna. Denna skillnad beror 
främst på att dessa delvis ligger inom avdelning 17 som planterades med gran våren 2008. 

Delområdet Branten är avsatt till naturvård. Här finns redan några äldre ekar och aspar samt 
rönn och sälg. Den enda skötsel som kommer att ske inom området är röjning av gran, då 
tanken är att området i sin helhet skall bli lövdominerat, eventuellt med inslag av tall. 

För att beståndet skall kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt är en av 
grundförutsättningarna att stängslet kan hållas helt. Tillsynen kan bli problematisk, när man 
som markägare inte är bosatt på fastigheten. Som kuriosa kan nämnas att frågan i detta fall har 
lösts genom att en grannpojk en gång var tredje vecka går runt hägnet och kontrollerar att det 
är helt och att inga djur har tagit sig in. 

6.1.2 Markanalys 

Inledningsvis är det viktigt att nämna att delområdet Åsen har ett relativt tunt jordlager. 
Djupet ner till berggrunden varierar mellan någon decimeter på de högsta punkterna till 
uppskattningsvis 1 - 2 meter på vissa sluttningspartier.  

Jordanalysen indikerar att hela området har en likartad jordmån och jordart.  Uppe på Åsen är 
tallmark medan det i Dalen är betydligt bördigare, vilket den tidigare grova granskogen bar 
syn för sägen. På de partier där jordlagret är tunt är det svårt att urskilja tydliga 
markhorisonter, t ex provyta 4, medan såväl blekjords- som anrikningshorisont framträder 
tydligt på de partier som har ett större jorddjup.  

6.1.3 Markvegetation 
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Det är svårt att i detta skede göra en säker bestämning av markvegetationstypen p.g.a. att 
slutavverkningen i augusti 2008 har lämnat omfattande körskador och stora rishögar. Vidare 
är delar av marken ännu nästan utan fältskikt, eftersom så kort tid gått sedan 
slutavverkningen. Kommer fördelningen mellan smalbladigt gräs och blåbärsris att förändras 
och kommer lågörtsandelen att öka? En förnyad bestämning av markvegetationstypen 
planeras år 3. 

Markvegetationen indikerar markens bördighet. G26 är i dessa trakter ett relativt lågt 
ståndortsindex. Jordens tjocklek, jordmån och jordart spelar stor roll. Vatten är en annan 
viktig komponent som emellertid inte utgör någon bristvara i dessa trakter. Enligt SMHI:s 
nederbördskarta som bygger på mätningar under perioden1961 – 90 är årsnederbörden ca 900 
mm.  Det är också intressant att försöka förbättra markvegetationen genom att gynna lövträd 
där detta låter sig göras och kanske på mycket lång sikt i någon mån kunna påverka 
humuslager, jordbildning och växtförutsättningar. 

6.1.4 Nuvärdesanalys 

Avsikten med nuvärdesanalysen är i denna rapport främst att jämföra ekonomin mellan två 
olika brukningsalternativ. Utgångspunkt för beräkningarna har varit att plantering, röjning, 
gallring och slutavverkning köps från Södra Skogsägarna.   

Kostnaderna för röjning har värderats lika för de båda alternativen. Blir det ett mycket kraftigt 
plantuppslag i självföryngringen kan detta medföra en något högre röjningskostnad. Å andra 
sidan sker endast en röjning i granplanteringen, vilket innebär grövre stammar och en hel del 
björksly, som också påverkar kostnaden. Ur kalkylsynpunkt har det bedömts som acceptabelt 
att räkna på samma röjningskostnad per ha för de båda alternativen. 

Massaveds- och timmerpriserna är för närvarande mycket låga – september 2009. En mindre 
uppjustering av Södra Skogsägarnas prislista våren 2009 gjordes även om det ur 
jämförelsesynpunkt mellan de två alternativen har liten eller ingen betydelse. Däremot kan 
självklart lönsamheten öka eller minska väsentligt om virkespriserna kommer att kraftigt 
förändras eller ändå mer om ränteläget blir något annat, vilket tydligt framgår av den 
jämförande nuvärdesberäkningen med räntesatserna 1 % respektive 3 %.  

De i ProdMod 2 simulerade beståndsutvecklingarna visar tydligt på granens större 
produktionsförmåga på den aktuella marken. Den beräknade omloppstiden är för tall och gran 
75 år och för björk 50 år. Om man utgår från att en god självföryngring av gran kommer att 
ske under det planterade björkbeståndet och att granen utnyttjas för nästa trädgeneration, så 
kommer en ca 50 årig fin granskog att finnas vid kalkylperiodens slut. Denna skog 
representerar en inte oväsentlig tillgång men i nuvärdeskalkylen skulle beståndet bara 
medföra kostnader för röjningar och en mindre intäkt från en förstagallring. Dessa 
kostnader/intäkter skulle kalkylmässigt bli mycket små då åtgärderna ligger långt fram i tiden. 
Med utgångspunkt från detta resonemang blir den faktiska ekonomiska skillnaden mellan de 
båda brukningsalternativen mindre än vad som framgår av nuvärdesanalysen.  

Dessutom leder självföryngringen inom hägn till ökade estetiska- och miljövärden i 
jämförelse med granplanteringen utan hägn samtidigt som det stora lövinslaget medför 
markförbättring.  Även de jaktliga värdena kommer med stor säkerhet att öka efter hägnets 
avveckling till följd av den ökade biologiska mångfalden. 
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Planteringen av 80 ek har inte tagits med i kalkylen, då den är av marginell omfattning 
beroende på det låga antalet träd, svårigheten att bedöma kvalitén med åtföljande mycket 
stora prisskillnader samt den långa tiden fram till avverkningstidpunkt. Plantering av ek har 
främst setts som en miljöåtgärd där ett eventuellt ekonomiskt utfall får ses som en välkommen 
bonus. 

6.2 Prognos 

Det slutliga svaret på hägnets betydelse kan inte fås förrän efter 12 år då de faktiska resultaten 
kan mätas. Att göra en prognos för utvecklingen tvingar emellertid skogsägaren att fundera 
igenom relevanta förutsättningar för skogsodlingen. Vidare är det mycket intressant att när 
man om 12 år står med facit i hand kunna bedöma hur tillförlitlig prognosen visat sig vara. 
Kan man med fördel använda den som metod vid kommande anläggningar och vad borde man 
justera för att få den än bättre för framtiden? 

Vid mätningen av björkarnas höjdtillväxt inom prognosytorna har endast de största björkarna 
ingått i beräkningen, eftersom det är dessa som är intressanta ur jämförelsesynpunkt. Orsaken 
till höjdskillnaderna mellan björkarna är att en lövröjning skedde i beståndet för 4 år sedan, 
varvid några björkar sparades. Övriga björkar är rotskott och mycket unga plantor.  

 Prognosen beträffande den genomsnittliga årliga tillväxten inom hägnet under kommande 12-
års period bygger på en jämförelse med prognosytorna. Härvid har antagits en 10 procentig 
reduktion av tillväxten av gran och en 30 procentig ökning av tillväxten av björk inom hägnet 
i jämförelse med tillväxten inom prognosytorna. Skälen till detta är för granens del den något 
högre boniteten inom prognosytorna än i huvuddelen av hägnet – G 30 respektive G 26 enligt 
skogsbruksplan (2007) - samt att de förädlade plantorna har något högre tillväxt än de 
självföryngrade inom hägnet. När det gäller björkens höjdtillväxt inom prognosytorna, kan det 
vid en första anblick se märkligt ut att granen i genomsnitt är högre än björken. Skälet till 
detta kan bl a vara följande: 

• Björkarna är självsådda medan granarna är planterade som 3-åriga barrotsplantor, 
vilket medför att björken är yngre än granen. Antagandet verifierades genom att två 
björkar sågades ner och årsringarna räknades.  

• Vid lövröjningen för 4 år sedan var det inte enbart de största björkarna som sparades, 
utan de som stod i naturliga luckor. 

• Björken kan i plantskedet ha varit något mer betad än granen. 

Ovanstående resonemang är orsaken till justerringen av höjdutvecklingen hos björken inom 
hägnet. 

Betesskadorna är mycket tydliga inom prognosytorna. Endast gran och björk är förskonade 
från omfattande betning medan tall, rönn, ek m fl är mycket hårt betade och kommer bara i 
undantagsfall över 1,0 m höjd. Prognosen anger därför enbart jämförelserna mellan trädslagen 
gran och björk. 

Tallens tänkta höjdtillväxt när betestrycket upphör har uppskattats genom en jämförelse med 
granens tillväxt på den aktuella marken. 

En faktor som är svårbedömbar i prognosen är eventuella skador från insekter. Står de större 
behandlade barrotsplantorna i granplanteringen bättre emot insektsangrepp än de 



20 
 

självföryngrade granarna inom hägnet? Detta är ett viktigt område att observera och bedöma 
effekterna av under långtidsstudien. 

7.Slutsats 

Rapporten ger förslag till uppläggning av en 12-årig långtidsstudie, ”Naturlig föryngring inom 
hägn”. Resultatet kan därför ännu inte redovisas med undantag för hägnets ekonomi. Med 
hjälp av en nuvärdeskalkyl konstateras att hägnet inte kan ekonomiskt motiveras i en 
jämförelse med en ohägnad granplantering på samma mark. Dock medför hägnet en rad 
miljömässiga fördelar. 

Vidare indikerar rapportens prognosavsnitt följande: 

- Hägnet kommer att medföra ett ökat antal trädslag i jämförelse med ett ohägnat 
område, 

- betnings- och fejningsskador kommer att radikalt minska för tall, ek, rönn, sälg 
och asp inom hägnet vilket i sin tur påverkar höjdtillväxten för dessa trädslag i 
jämförelse med referensytorna,  

- prognosen stöder därmed de uppsatta hypoteserna. 
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Bilaga 1  
Återväxtinventering våren 2009, stamantal och trädslagsfördelning 

Tabell 1.  Provytor: 10 m2 

Provyta Gran Tall Björk Ek Övr. löv Summa 

1 2 - - - - 2 

2 - - - - - - 

3 1 - - - 2 3 

4 1 - 1 - 4 6 

5 2 1 15 - 1 19 

6 8 - - - - 8 

7 1 - - - - 1 

8 1 - 1 1 2 5 

9 7 4 - - - 11 

10 - - - - - - 

11 1 - 5 - - 6 

12 5 lärk 2 3 - - 10 

13 3 9 12 - - 24 

14 - - - - - - 

15 - - - - 1 1 

Summa 32 16 37 1 10 96 
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Tabell 2. Referensytor: 10 m2  

Ref.yta Gran Tall Björk Ek Övr.löv Summa 

16 1 - 2 - - 3 

17 7 7 - - 8 22 

18 8 - - - - 8 

19 2 2 - 1 - 5 

20 - - - - - - 

Summa 18 9 2 1 8 38 
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Bilaga 2. 

Förutsättningar för nuvärdesberäkningen 

Allmänna förutsättningar: 

Trädslagsfördelningen inom hägnet totalt har antagits bli: 50% tall, 25% gran och 25% löv. 
Dalen - 0,4 ha - har räknats som ett rent björkbestånd. Branten - 0,1 ha -ingår inte i 
beräkningarna, varför den undersökta ytan är 1,9 ha. 

Framskrivningen av beståndens utveckling har skett med hjälp av ProdMod 2.  

Självgallringen har ej medtagits i volymredovisningen. 

Markvegetationstyperna i simuleringsprogrammet är bara tre, varför ”blåbärs/lingontyp” 
bedöms ligga närmast verkligheten. Vidare utgår beräkningarna från att bestånden vid 20 års 
ålder har följande stamantal per ha, björk 1200, gran 2000, och tall 2200 samt att grundytan är 
20 m2/ha för björk, 15m2/ha för tall och 24 m2/ha för gran.  

Realränta: 2 %  Härutöver görs en jämförande kalkyler med 1% respektive 3 %.  

Kostnader och priser: 

Kostnaden för hägn och björk plantor är 68575 kr, varifrån dras bidraget från Skogsstyrelsen 
på 36100 kr för anläggande av ny skog efter stormskada. Detta ger nettokostnaden 32475 kr, 
som används i kalkylen. 

Plantkostnaderna för 5000 2-åriga snytbaggebehandlade barrotsplantor av gran avsedda för 
grönrisplantering är 21250 kr enligt Svenska skogsplantors prislista från 2009. 

Vid beräkningen av kostnaderna för skötselåtgärder används priser från Södra Skogsägarna 
och Skogforsk, Kunskap direkt: 

Plantering: 5780 kr/ha 
Röjning: 5000 kr/ha 
Gallring: 200 kr m3fub 
Slutavverkning: 80 kr m3fub                    

Priserna för timmer och massaved justeras upp något i jämförelse med Södra Skogsägarnas 
aktuella prislistor. Detta sker på grund av de under våren 2009 mycket låga virkespriserna och 
med tanke på att kalkylen sträcker sig över en 75-års period. I kalkylen används följande 
priser: Barrmassaved 300 kr/m3fub, björkmassaved 315 kr/m3fub, genomsnittspriset på 
barrtimmer 450 kr/m3fub och priset på björktimmer 400 kr/m3fub. 

Beräkningsformel för nuvärde:       e = K x (1 + p)-n 
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Bilaga 3. 

Nuvärdesuträkningar beräknade per ha 

Självföryngring inom hägn: 

År 1 Kostnad för hägn och plantor. Planteringen utfördes under våren 2009 av skogsägaren 
och någon kostnad för detta arbete har inte tagits upp i kalkylen. 

e = -17092 x 0,98 = -16750  

År 3 Plantröjning 

e = -5000 x 0,94 = -4700 

År 8 Röjning 

 e = -5000 x 0,85 = -4250 

År 12 Röjning samt nedtagning av hägn där kostnaden kvittats mot intäkten för hägnet. 

e = -5000 x 0,79 = -3950 

År 30 Gallring björk 

e = 1332 x 0,55 = 733 

År 40 Gallring björk 
‐ Volym: 14 m3fub 
‐ Intäkt: 14 x 315 = 4410  
‐ Kostnad: 14 x 200 = 2800 

e = 1610 x 0,45 = 725 

Gallring tall och gran. Beståndet på Åsen – 1,5 ha – antas bestå av 70 % tall och 30 % gran. 
Någon andel löv - ca 10 % - medräknas ej i kalkylen då påverkan är marginell. 

‐ Areal: 1,5 ha : 1,9 = 0,8 ha 
‐ Volym: 0,8 ha x 0,7 x 44 tall + 0,8 ha x 0,3 x 96 gran =  48 m 3 fub barr 
‐ Intäkt: 48 x 300 = 14400  
‐ Kostnad: 48 x 200 = 9600  
‐ e = 4800 x 0,45 = 2160 

År 50 Slutavverkning björk varav 60 % kan tas ut som timmer 

 Volym: 44 m3 fub 
‐ Intäkt: 0,6 x 44 x 400 timmer + 0,4 x 44 x 315 massa = 16104  
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‐ Kostnad: 44 x 80 = 3520 

e = 12584 x 0,37 = 4656 

Gallring av tall och gran 

 25 % kan tas ut som timmer 
‐ Volym: 0,8 ha x 0,7 x 56 tall + 0,8 x 0,3 X 118 gran = 60 m3fub barr 
‐ Intäkt: 0,25 x 60 x 450 timmer + 0,75 x 60 x 300 massa = 20250  
‐ Kostnad: 60 x 200 = 12000  

e = 8250 x 0,37 = 3053 

År 75 Slutavverkning av tall och gran, varav 75 % kan tas ut som timmer 

e = 101785 x 0,23 = 23411   

Summa: 5088               

Granplantering utan hägn 

År 1 Plantor och plantering 

e = -(11184+ 6084) x 0,98 = -17146 

År 12 Röjning 

e = -5000 x 0,79 = -3950 

År 40 Gallring 
‐ Volym: 96  m3 fub 
‐ Intäkt: 96 x 300 = 28800 
‐ Kostnad: 96 x 200 = 19200 
‐ e = 9600 x 0,45 = 4320 

År 50 Gallring, varav 25 % timmer och 75 % massaved 
‐ Volym: 118  m3 fub 
‐ Intäkt: 0,25 x 118 x 450 timmer + 0,75 x 118 x 300 massa = 39825 
‐ Kostnad: 118 x 200 = 23600 
‐ e = 16225 x 0,37 = 6003 

År 75 Slutavverkning, varav 75% timmer och 25% massaved. 
‐ Volym: 545m3 fub 
‐ Intäkt: 0,75 x 545 x 450 timmer + 0,25 x 545 x 300 massa = 224813 kr 
‐ Kostnad: 545 x 80 = 43600 
‐ e = 181213 x 0,23 = 41679                        Summa:  30906 
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Bilaga 4. 

Kompletterande nuvärdesberäkning för 1 % respektive 3 % 

 
År 1 % ; Hägn 3 %; Hägn 1%; Plant. Gran 3 %; Plant. Gran 

 Intäkt/kost. Nuvärde Intäkt/k. Nuvärde Intäkt./k. Nuvärde Intäkt/k. Nuvärd 

1 -17092 -16923 -17092 -16594 -16964 -16796 -16964 -16470

3 -5000 -4853 -5000 - 4576   

8 -5000 -4617 -5000 -3947   

12 -5000 - 4437 -5000 -3507 -5000 -4437 -5000 -3507

30 1331 987 1331 548   

40 6319 4244 6319 1937 9600 6448 9600 2943

50 20750 12617 20750 4733 16225 9865 16225 3701

75 101785 48259 101785 11089 181213 85918 181213 19742

 S:a 35108 -10317 80998  6409

 
 


