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Inledning 

 
Boniteten definieras som en ståndorts naturliga förmåga att producera virke mätt i m3sk 
per ha och år och anges som medeltillväxt när den kulminerar. Ståndorten i sin tur 
definieras som en avgränsad enhetlig livsmiljö för växterna (Enström 1996) Man 
boniterar skogsmarker av olika skäl, bl.a. för att få fram ett kommersiellt värde på 
marken eller för att kunna göra relevant planering för olika skogsåtgärder eller för att ta 
fram mera heltäckande skogsbrukplaner. Det är viktigt att man får fram pålitlig 
uppskattning av skogens produktionsförmåga eftersom stora värden står på spel vid t.ex. 
försäljning av skog eller vid planering av åtgärder såsom val av trädslag eller andra 
skötskelåtgärder. 
  
Att uppskatta skogens produktivitet är komplicerat eftersom flera faktorer måste 
sammanställas till ett enda index. Den mest exakta metoden är att man mäter varje träds 
volym i ett bestånd och upprepar detta med jämna mellanrum t.ex. fem års intervaller. 
Den metoden är dock inte praktisk eller ens möjlig att använda som verktyg i vanligt 
skogsbruk. Man använder i stället olika indirekta och mer summariska metoder för att 
skatta skogens tillväxt t.ex. olika i förväg framtagna tabeller för höjdutveckling eller 
metoder att uppskatta tillväxten efter vegetationen på växtplatsen. (Vanclay, J.K. 1994) 
 
I Sverige har skogshögskolan tagit fram uppgifter och anvisningar för praktisk 
bonitering som presenteras i tre böcker i serien ”Handledning i Bonitering med 
skogshögskolans boniteringssystem” (Hägglund 2003, 2004, 2005). Jag kommer i 
fortsättningen kalla dessa böcker för ”handboken”. För att få fram ett noggrant resultat 
bör alla komponenter användas i boniteringssystemet (tabell 1).  
 
Tabell 1. Komponenter i boniteringssystemet enligt Hägglund (2005) 

Instruktioner för provyteläggning,  
Regler för val av metod för bestämning av ståndortsindex. 
Diagram och tabeller för bestämning av ståndortsindex dels 

via övre höjd och ålder 
via intercept  
ståndortsegenskaper 

Diagram för byte av bonitetsvisande trädslag 
Samband mellan ståndortsindex och bonitet  
Metoder att skatta medelfel i ståndortsindex och bonitet 
 
 
Det finns tre olika metoder att bestämma boniteten; via övre höjd och ålder, via 
intercept och slutligen via ståndortsegenskaper. Nedan en kort genomgång av de tre 
metoderna: 
 
Bonitering med höjdutvecklingskurvor 
Vid bonitering med höjdutvecklingskurvor uppskattar man de grövsta trädens höjd och 
ålder. På en provyta med 10 m radie mäts de två grövsta träden. Sedan kan man 
bestämma ståndortindex med hjälp av höjdutvecklingskurvor, vilka beskriver 
sambandet mellan beståndets övre höjd och ålder. 
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Bonitering med intercept 

Vid bonitering med intercept i unga bestånd i gott skick räknas den sammanlagda 
längden av de fem årsskott som följer närmast över 2,5 m höjd. För en provyta på 10 m 
radie räknas interceptet som medel för de två övre höjdträden. Ståndortsegenskaper som 
skall vara kända vid interceptbonitering framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2. Ståndortsegenskaper vi interceptbonitering 

Breddgrad 
Höjd över havet  
Markvegetationstyp  
Förekomsten av rörligt vatten 
 
 
Bonitering med ståndortsegenskaper 
När man boniterar med ståndortsegenskaper använder man olika typarter för att dela in 
vegetationen i markvegetationstyper. Olika växter kräver olika mycket näringsämnen 
för att klara sig i konkurrensen på växtplatsen, vissa klarar sig i karga näringsfattiga 
miljöer medan andra kräver mycket mer av sin växtplats. Med kunskap om växternas 
behov av näring är det möjligt att bedöma markvegetationstypers bördighet. Det finns 
ytterligare faktorer som påverkar växternas tillväxt och som måste tas hänsyn till vid 
ståndortsbonitering (tabell 3). 
  
Tabell 3. Faktorer vid ståndortsbonitering 

Breddgrad 
Höjd över havet  
Markvegetationstyp  
Förekomsten av rörligt markvatten 
 
 
Handledningen i hur man klassificerar markvegetationen följer i huvudsak de regler 
som Carl Malmström ställde upp redan i SOU 1947:36. Dagens rekommendationer och 
utformning av metoden härstammar från sjuttiotalet då Hägglund och Lundmark 
utformade sina handböcker om Bonitering. Nästan alla referenser i ämnet i dag återgår 
till dessa böcker. 
 
Följande regler gäller för val av metod för att bestämma ståndortsindex: I medelålders 
och i äldre skog i gott skick kan man använda höjdutvecklingskurvor. I yngre skog i gott 
skick kan interceptmetoden användas. Ståndortsegenskaper kan användas i övriga 
skogstyper. 
  
Om man väljer att använda höjdutvecklingskusrvor eller intercept skall provytan 
uppfylla ytterligare krav (tabell 4).  
 
Tabell 4. Krav på provytan för att kunna använda övre höjd eller interceptbonitering 

Beståndet skall domineras av ett bonitetsvisande trädslag (minst 50 %) 
Beståndet skall vara likåldrigt (20 % av volymen får finnas utanför ett åldersintervall 
på 20 år) 
Beståndet får inte ha huggits uppifrån 
Beståndets massaslutenhet bör vara 0,5 eller högre 
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Beståndets ålder får inte ligga utanför höjdutvecklingskurvornas tillämpningsområden 
Beståndets ungdomsutveckling får inte ha hämmats. 
Ingen gödsling får ha utförts.  
Dikning får inte vara utfört sedan beståndet nådde brösthöjdsålder 
Öh-träden får inte ha drabbats av skador som påverkar höjdutvecklingen 
Båda öh-träden skall tillhöra det bonitetsvisande trädslaget. 
I yngre bestånd skall det lösa jordlagret vara mäktigt, dvs. djupare än 70 cm. 
 
 
På ett bestånd kan det finnas provytor som klarar kraven och sådana som inte fyller 
kraven, då kan man använda olika metoder i olika provytor på samma bestånd.  
 
Det svenska systemet med ståndortsbonitering används i stort sätt bara i Sverige. Som 
jämförelse kan man nämna att i Finland används A. K. Cajanders system från 1920-talet 
och framåt (Cajander 1909, tabell 5). Det finska systemet har utvecklats genom åren, 
men använder fortfarande samma grundprincip; man klassificerar olika skogstyper. 
Landet är delat i tre huvud klimatzoner och klassificeringen görs i varje zon enligt 
följande: 
 
Tabell 1  
Tabell 5.  Skogstypschema enligt Cajander (1909) 

Lundar Skogar på fastmark 

Fuktiga eutrofa lundar Lundartade skogar på fastmark 
Friska eutrofa lundar Friska skogar på fastmark 
Torra eutrofa lundar Tämligen torra skogar på fastmark 
Fuktiga mesotrofa lundar Torra skogar på fast mark 
Friska mesotrofa lundar Karga skogar på fast mark 
Torra mesotrofa lundar  
 
Uppgifterna är hämtade ur en fälthandbok för klassificering av skogstyper utgivet av det 
finska skogsforskningsinstitutet (Metla) 2008. Tabellen ovan finns på svenska. 

 

 

Syfte och mål 
 
Syftet med detta arbete är att jämföra boniteringsresultaten enligt övrehöjd och 
ståndortsbonitering i yngre tallskog på ett skogsskifte i Dalarna. Det är även av intresse 
om/hur typarternas variation och förekomst påverkar ståndortsboniteringens resultat. 
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Metod 

Skiftet där undersökningen gjordes ligger i Mora kommun vid 61 breddgraden nord och 
nästan exakt 200 meter över havet, omfattande ca 20 ha med en huvudsaklig inriktning 
på produktion av tall. Trädslagsfördelningen var: 79 % tall, 19 % gran och 2 % björk, 
övriga trädslag förekom som enskilda träd eller smågrupper t.ex. al, asp och rönn. 
Undersökningen gjordes i två till varandra gränsande tallbestånd, bestånd A och B och i 
dem emellan liggande skyddszon (figur 1). De båda bestånden hade nästan identiska 
markförhållanden vilket gjorde jämförelsen möjlig. Boniteten i de båda bestånden var 
T22 enligt Skogshögskolans boniteringssystem med höjdutvecklingskurvor. 
Uppgifterna ovan och även resultatet av höjdbonitering hämtades från skogsbruksplanen 
från 2002 som är gjord av Skogsvårdsstyrelsen i Mora-Orsa.  
 
Bestånd A var ca 5,4 hektar stort och fanns i en svag sluttning mot sydväst, med i dag 
goda ljusförhållanden, eftersom det slutavverkades år 2001 och är idag 9 år 
(växtsäsonger). Som föryngringsmetod hade självföryngring med kvarlämnade fröträd 
använts. Markberedning utfördes inte. Föryngringen hade lyckats ganska bra, det fanns 
enstaka förvuxna granar på skiftet och en del björk hade kommit upp. Stamantalet var 
ca 6000/ha enligt mätning på provytan och okulär besiktning av skiftet. Mätningen 
gjordes på samma sätt i alla bestånden. 
 
Bestånd B låg ovanför bestånd A och gränsade direkt till detta. Bestånd B var mindre 
till ytan, ca en hektar, och bevuxen med ca 32 år gamla tallar. Ljusförhållandena var 
ganska goda för markväxter eftersom det gallrades så sent som år 2004.  Stamantalet var 
ca 1300/ha. 
 
Vid gallringen hade en ca 10-20 meter bred oröjd och ogallrad skyddszon lämnats 
mellan bestånden A och B. Eftersom inga åtgärder var vidtagna i denna zon var träden 
något klenare än i bestånd B. Beståndet var mycket tätt och ljusförhållanden var dåliga 
för ljuskrävande markvegetation. Stamantalet var ca 4500/ha 
 
Boniteringen skedde med hjälp av ståndortsegenskaperna i bestånden A, i skyddszon 
och bestånd B, samt med höjdbonitering i bestånd B. Som jämförelse hade jag redan 
tidigare utfört höjdbonitering. I bestånd B och i skyddszonen hade man kunnat även 
använda interceptmetoden, men valde bort den eftersom syftet för arbetet var att 
jämföra ståndortsbonitering med höjdbonitering.  
 
De skogsbruksåtgärder man hade gjort var föryngringsavverkning i bestånd A, röjning 
och gallring i bestånd B och slutligen ingen åtgärd alls i skyddszonen. 
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Figur 1. Karta över provytornas läge. 

 
 
 
Bonitering med höjdutvecklingskurvor 
 
Bonitering med höjdutvecklingskurvor används i medelålders och äldre bestånd. I detta 
fall var det bestånd B som var mest lämpad för höjdbonitering enligt tabell 1-4. Jag hade 
tre provytor på bestånd B med 10 meters radie, där höjden och åldern av de två grövsta 
träden mättes. Ståndortsindex togs sedan fram som medeltal av de tre ytornas 
ståndortsindex.   
 
 
Bonitering med ståndortsegenskaper 
 
Jag följde Skoghögskolans boniteringssystem i provyteläggning, bestämning av 
ståndortsindex och bonitet samt metoder att skatta medelfel i de samma. Hur många 
provytor som skulle anläggas beror på hur stor bonitetsvariationen i avdelningen är. I 
detta fall var variationen mycket liten eftersom avdelningen ligger på relativt plan mark 
med homogena jordarts- och fuktighetsförhållanden. För att undvika för höga medelfel 

Bestånd B 

Bestånd A 

Skyddszon 

Provyta 1 

Provyta 2 

Provyta 3 
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var kravet på denna avdelning minst tre provytor, enligt handboken del 1. Varje yta var 
tio meter i radie och mätte alltså 314 m2. Provytorna låg så nära varandra som möjligt, 
ungefär 20 meters avstånd, för att undvika eventuella olikheter. Här ville jag få så lika 
markförhållanden som möjligt för att eliminera andra olikheter än de som orsakades av 
utförda skogsbruksåtgärder.   
 
Breddgrad, höjd över havet, lokalklimatiskt område, markslag, markvattnets rörlighet, 
jordartens textur, markvegetationstyp och jorddjup registrerades. Bonitetsvisande 
trädslag var i detta fall tall. Efter att ha tagit fram uppgifterna ovan kunde jag sedan läsa 
av basvärdet från basvärdestabellen på sidan 68 och därefter ståndortindex från 
nomogrammet på sidan 39 och ta fram boniteten från tabellen på sidan 67 i handboken 
del 2. 
 
 

Resultat 

 
Bonitering med höjdutvecklingskurvor 
 
Medelvärden för höjd och ålder i de tre provytorna var höjd 13 meter och ålder 33. 
Höjden mättes med det enkla instrumentet Ludde och som jämförelse fälldes ett av 
träden och mättes liggande, avvikelsen var ca en meter högre med Ludde. Åldern fanns 
med i skogsbruksplanen från 2002, men tre borrningar gjordes ändå med snarlika 
resultat. Enligt tabellen från Handboken del 2 sidan 10 blev resultatet: Ståndortsindex 
T24 och bonitet 5.9 . (sidan 67) 

 

Bonitering med ståndortsegenskaper 

Provyta 1 

 
Provyta 1 (figur 2) låg i bestånd A och var bevuxen med ca 9 år gammal tallföryngring 
med en del björk. Den låg lägst av provytorna på en svag sluttning. Beaktad 
provyteareal (BPY) var ca 80 % av provytan. Två gamla stammar och tre stubbar 
bildade en yta som inte beaktades. Befintligt bottenskikt (BB) bestod av mossor bl.a. 
väggmossa och björnmossa. BB täckte mer en 1 % av BPY vilket innebar att provytan 
fanns på mossmark. Det befintliga fältskiktet (BF) täckte ca 80 % av BPY. Provytan låg 
inte på lokalklimatiskt område och inget extremt kyligt klimatläge rådde 
Befintliga fältskiktet täckte mer än 1/16 av BPY och gräset täckte mer än ¼ del av BF. 
Smalbladiga gräs täckte mer än bredbladiga (saknades helt) så provytan kunde klassas 
som smalbladig grästyp. (SMGR) 
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Figur 2. Provyta 1. 

Mycket kruståtel  
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Provyta 2 

 
Provyta 2 (figur 3 och 4) låg i bestånd B och var bevuxen med 32 år gammal 
gallringsskog. Den låg högst av provytorna på den svaga sluttningen. Beaktad 
provyteareal (BPY) var ca 90 % av provytan. Gamla rishögar från gallringen låg kvar 
och beaktades inte. Befintligt fältskikt täckte ca 70 % av BPY.  Befintligt bottenskikt 
(BB) bestod av mossor. BB täckte mer en 1 % av BPY vilket innebar att provytan fanns 
på mossmark. Provytan låg inte på lokalklimatiskt område och inget extremt kyligt 
klimatläge rådde.  
Befintliga fältskiktet täckte mer än 1/16 av BPY och blåbär täckte hälften av BF. 
Provytan kunde klassas som blåbärstyp. 
 
 

 
Figur 3. Provyta 2, mycket blåbärsris. 
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Provyta 2 

 
Figur 4. Provyta 2, välgallrad skog. 
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Provyta 3 

 
Provyta 3 (figur 5) låg i skyddszonen och var bevuxen med 32 år gammal oröjt och 
ogallrad tät skog. Den låg mittemellan de två andra provytorna nära toppen på den 
svaga sluttningen. Beaktad provyteareal (BPY) var 100 % av provytan. Befintligt 
fältskikt täckte ca 90 % av BPY. Befintligt bottenskikt (BB) bestod av mossor och 
täckte mer en 1 % av BPY vilket innebar att provytan fanns på mossmark. Provytan låg 
inte på lokalklimatiskt område och inget extremt kyligt klimatläge rådde. Befintliga 
fältskiktet täckte mer än 1/16 av BPY och blåbär täckte mer än hälften av BF. Provytan 
kunde klassas som blåbärstyp 
 
 

 
Figur 5. Provyta 3. Tät ogallrad skog. 
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Tabell 6. Provytornas variabler och värden 

Provyta 
 

1 2 3 
 

    
 Föryngringsyta Gallrad skog Oröjd och ogallrad 
Blåbär 5 % 50 %. 70 % 
Lingon 40 % 30 % 30 % 
Kruståtel  50 % Fåtal, glest Enskilda exemplar 
Blodrot*) Fåtal Saknas Saknas 
Ekorrbär*) Glest Fåtal Saknas 
Skogsstjärna Glest Fåtal Saknas 
Harsyra Saknas Fläckvis Saknas 
Ekbräken Saknas Enskilda exemplar Saknas 
    
Stamantal 6000/ha  1300/ha 4500/ha 
Markslag   Fastmark Fastmark Fastmark 
Textur  Sandig-moig, kan 

formas men ej rullas 
Sandig-moig, kan 
formas men ej 
rullas 

Sandig-moig, kan 
formas och rullas 
till ca 5 mm 

Humuslager   ca 14 cm ca 12 cm ca 15 cm 
Blekjord ca 12 cm ca 12 ca 14 cm 
Markfuktighetskl Torrmark (S) Torrmark (S) Torrmark (S) 
Markvegetationstyp Smalbladig grästyp Blåbärstyp Blåbärstyp 
    
Basvärde**) 24 24 24 
Ståndortsindex 
enligt 
ståndortsegenskaper 

T24 T24 T24 

Bonitet 5,9 m3sk/ha 5,9 m3sk/ha 5,9 m3sk/ha 
    
SI enligt 
skogsbruksplan 
(Höjdbonitering) 

T22 T22 T22 

Bonitet enligt 
skogsbruksplan 
(Höjdbonitering) 

5,1 m3sk/ha 5,1 m3sk/ha 5,1 m3sk/ha 

    
Skogsbruksåtgärd Föryngringsavverkning 

2001 
Gallring 2004 Inga åtgärder 

 
*Blodrot är lågört på torvmark vilket inte är fallet här och den skall alltså inte räknas 
med. Ekorrbär är lågört som räknas med om det finns ytterligare åtminstone en lågört 

med nummer 1-45 från handboken del 3. I detta fall fanns inte sådana örter, vilket 
innebär att den inte heller räknas med. 

**Se basvärdestabell på sidan 38, nomogram på sidan 39 och tabell för bonitet på 
sidan 67 i handboken del 2 
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Tabell 7. Bonitering enligt höjdutvecklingskurvor i bestånd B 

Höjd 13 m 
Ålder 33år 
Ståndorrtsindex T24 
Bonitet 5,9 
 
 
Ståndortsbonitering i denna undersökning gav samma ståndortsindex och bonitet som 
höjdbonitering (tabell 6-7). Resultatet är något högre än vad skogsbruksplanen från 
2002 visar. SI enligt ståndortegenskaper och höjdbonitering var T24 och bonitet 5,9 
m3sk/ha, medan skogsbruksplanen gav T22 respektive 5,1 m3sk/ha som resultat. Under 
kapitlet diskussion nedan kommer eventuella orsaker till denna avvikelse att diskuteras.  
 
Undersökningen vad gäller skogsbruksåtgärdernas påverkan på ståndortsbonitering gav 
samma resultat på alla tre provytor trots att markvegetationstyperna skiljde sig åt. 
Bestånd A kunde klassas som smalbladig grästyp och bestånd B och skyddszon som 
blåbärstyp trots att variationen på typarternas förekomst var tydlig. Nedan en kort 
beskrivning av resultaten i de olika provytorna 
  
Provyta 1.  Blåbär saknades nästan helt på provyta 1 och kruståtel fanns i stora 
mängder och täckte hälften av BPY.  Blodrot förekom bara här och ekorrbär och 
skogsstjärna förekom i större mängder än på provyta 2 (de saknades helt på provyta 3) 
  
Provyta 2 låg på en gallrad 32-årig skog. Blåbär och lingon förekom rikligt. Kruståtel 
hade minskat rejält jämfört med provyta 1. Nya arter som hade etablerat sig var harsyra 
och ekbräken, vilka är lågörter. Täckningsgraden var dock inte tillräcklig för att 
klassificera provytan som lågörttyp. 
 
Provyta 3 låg på oröjd tät skog med dåliga ljusförhållanden och saknade därmed 
ljuskrävande växter, det förekom i stort sätt bara blåbär och lingon på provytan. 
 

Diskussion 
 
Mitt syfte var att jämföra resultatet av ståndortsbonitering med resultatet av 
höjdbonitering. Resultatet var att både bonitet och ståndortsindex var samma enligt 
ståndortsbonitering och höjdbonitering Däremot var resultatet av höjdbonitering enligt 
skogsbruksplanen från 2002 något lägre. Senaste 10-årsperioden har varit varm och 
växtförhållandena har varit goda. Efter avverkningen lämnades mycket näringsrik grot 
kvar på bestånd A, så det har funnits bra med näring på markerna. Detta sammantaget 
kan vara en förklaring till det något lägre resultat från 2002. 
 
I en studie om bonitering av granbestånd i norra Sverige fick Elfving och Nyström 1996 
motsatt resultat: Granbeståndens ståndortsindex var ungefär 20 % lägre med 
ståndortsbonitering jämfört med höjdbonitering. Skillnaden var större på näringsfattiga 
marker jämfört med näringsrika marker. Elfving och Nyström har i sitt arbete jämfört 
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höjd- och ståndortsbonitering och använt i sin undersökning flera lokaler och många fler 
provytor än vad jag har gjort. Skillnaden i resultat kan bero på många olika faktorer men 
specifikt har jag undersökt tallbestånd.  
 
Ståndortsbonitering 

Ståndortsbonitering i denna undersökning gav samma resultat i alla tre bestånden trots 
olika skogsbruksåtgärder. Detta kan tolkas att systemet är ganska robust och tar hänsyn 
till olika skogsbruksåtgärder. Det finns andra faktorer så som höjd över havet, 
geografiskt läge, jorddjup, rörligt markvatten och texturklass som väger sammanlagt 
mer än variation i vegetationen. Mina slutsatser efter undersökningen är att dagens 
boniteringssystem tar hänsyn till skogsbruksåtgärder och att det är andra faktorer som 
påverkar resultatet. 
 
Svagheter i arbetet 
En svaghet med arbetet är att inte samma boniteringsmetod har använts på samma yta. 
Det var dock av olika skäl inte praktiskt genomförbart. Förhållandena är också mycket 
homogena, varför det inte finns anledning att tro att resultaten skulle avvika om semma 
ytor hade använts för ståndorts och övrehöjdsbonitering. 
 
En annan svaghet utgörs av markvegetaionsbedömningen som varierat under året. 
Denna del av arbetet utfördes dock under vegetationsperioden och borde i så mening ge 
en rättvisande bild av artasmmansättningen.  
 
Slutsats 
Syftet med detta arbete var att jämföra boniteringsresultaten enligt övrehöjd- och 
ståndortsbonitering i yngre tallskog. Resultatet var att båda metoderna gav samma 
resultat på denna ståndort. 
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