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Sammanfattning

Markberedning utförs för att skapa en gynnsam växtplats för plantor eller frön. Den 
här studien undersöker prestationen av och kostnaden för fläckmarkberedning med 
traktorgrävare. Studien utfördes på tre föryngringsytor i Östra Höreda 25 km nordost 
om Jönköping med en Lännen traktorgrävare. Beroende på terrängförhållandena 
varierade prestationen mellan 0,08 och 0,1 ha/G15h och, med en maskinkostnad på 
366 kr/tim, varierade kostnaden för markberedning mellan 3 330 och 4 750 kr/ha. 

. 
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Summary

Scarification is used to create favourable growing conditions for plants or seeds. This 
study investigated the performance and cost of spot scarification with a tractor 
mounted excavator. The study was conducted on three stands in Östra Höreda 25 km 
northeast of Jönköping with a Lännen tractor-mounted excavator. Due to variations 
in terrain conditions the performance varied between 0.08 and 0.11 ha/E15h and, with 
a machine cost of 366 SEK/h, the cost of scarification varied between 3 330 and 
4 750 SEK/ha. 

IV



Abstract

This study investigated the performance and cost of scarification with a tractor 
mounted excavator. Due to variations in terrain conditions the performance varied 
between 0.08 and 0.11 ha/E15h and, with a machine cost of 366 SEK/h, the cost of 
scarification varied between 3 330 and 4 750 SEK/ha.

Keyword: scarification, tractor mounted excavator, performance, cost
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Förord
Detta är ett examensarbete på högskoleprogrammet i skogs- och träteknik vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. 

Anledningen till ämnesvalet är att det är frågeställningar jag själv ställt mig och 
intresserar mig som självverksam skogsägare och det var en aktuell arbetsuppgift  i 
eget skogsbruk.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Markberedning utförs för att skapa en gynnsam växtplats för plantor 
eller grobädd för frön. Mekanisk markberedning innebär att humuslager 
och vegetation vänds eller avlägsnas och att mineraljord friläggs. 
Därmed gynnas frö- och plantetableringen genom att marktemperaturen 
höjs, syre- och näringstillgången ökar och att konkurrensen från 
vegetation och skadegörare minskar.

Mekanisk markberedning kan antingen utföras maskinellt med 
grävskopa, traktorgrävare eller med markberedningsaggregat uppbyggda 
på skogsmaskinchassi eller manuellt med t ex en hacka. Två 
huvudmetoder är intermittent markberedning, som innebär att marken 
bearbetas i intervaller och kontinuerlig markberedning, som innebär att 
marken bearbetas i sammanhängande stråk, t ex. genom harvning, 
plöjning, schaktning eller fräsning (Anon., 2000).

Valet av markberedningsmetod bestäms vanligen av ståndorts- 
förhållandena, storleken på föryngringsytan och terrängförhållandena. 
Om föryngringsytan är liten som vid hjälpplantering i luckor eller om 
terrängförhållandena är dåliga kan manuell markberedning vara ett bra 
alternativ, men om föryngringsytan är större och terrängförhållandena är 
goda kan maskinell markberedning vara lämplig. Enligt Skogforsk 
(2012a) kostar en traditionell maskinell markberedning mellan 1200-
2000 kr/ha. 

År 2010 markbereddes 158 000 ha för skogsodling i Sverige. Ungefär 
hälften av denna areal ägdes av enskilda fastighetsägare, men bara 89 % 
av den areal på enskilda fastigheter som skulle föryngras markbereddes . 
År 2011 var medelarealen för anmälda föryngringsavverkningar hos 
enskilda fastighetsägare 4,2 ha. I Jönköpings län var medelarealen 2,3 
ha. I praktiken är medelarealen än mindre eftersom 
föryngringsavverkningar med mindre areal än 0,5 ha inte ingår i 
statistiken (Anon., 2011). 
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Traktorgrävare kan användas vid intermittent markberedning för att 
skapa högar eller fläckar. Den är lämplig på mark som samtidigt skall 
skyddsdikas  för att utnyttja maskinen till flera arbeten (Anon., 2000).

För fastighetsägare med små föryngringsytor kan markberedning med 
traktorgrävare vara ett intressant alternativ till vanlig maskinell 
markberedning eftersom flyttkostnaderna blir relativt sett höga vid små 
objekt. Om maskinen kan användas till flera uppgifter på samma objekt 
minskar flyttkostnader från två maskiner till en maskin (von Hofsen & 
Norden, 2002) .  

   

1.2 Syfte och mål

Syftet med den här studien var att uppskatta prestationen av och 
kostnaden för markberedning med traktorgrävare. De frågeställningar 
studien avsåg besvara var:

-Vad är prestationen uttryckt i ha/timme, timmar/ha och 
planteringspunkter/timme?

-Vad är kostnaden uttryckt i kr/ha och kr/planteringspunkt?

1.3 Avgränsningar

Studien begränsades till små föryngringsytor i Jönköpings län. 
Markberedningsmetoden var en intermittent fläckmarkberedning, som 
utfördes med samma traktorgrävare och förare. Studien omfattar ett 
begränsat antal terrängförhållanden. 
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2. Teori

2.1 Prestation

Prestation mäts genom att utföra ett arbete med en bestämd standard och 
göra en tidstudie på detta arbete. Tidstudie eller arbetstudie innebär att 
man delar upp ett arbete i moment och mäter tidsåtgången med stoppur 
(Anon., 2012). 

De faktorer som påverkar prestationen av en fläckmarkberedning är

 -Antalet markberedningspunkter per ha eftersom varje 
markberedningspunkt kräver en aktiv handling och tar en viss tid att 
utföra. Antalet bestäms av traktdirektivet (Södra, 2010).

 -Kvaliteten på varje punkt påverkar prestationen eftersom storleken på 
punkten och andelen mineraljord och eller humusinblandad mineraljord 
påverkar tidsåtgången för att utföra en punkt. Kvaliteten på 
markberedningspunkten bestäms av ståndorten och möjligheten att få en 
bra planteringspunkt för plantan (Södra, 2010).

-Terrängförhållandet påverkar möjligheten att köra och utföra 
grävningsarbetet. Terrängförhållandena klassificeras med hjälp av ett 
terrängtypschema (Malmberg & Granström, 1981). De faktorer som 
påverkar klassificeringen är jordart, bärighet, ytstruktur och lutning. 
Faktorerna beskrivs genom användande av 5 klasser för var och en av 
de fyra egenskaperna. Ett lågt värde betyder lättare eller goda 
förhållande medan högt värde betyder svårare förhållande. Schemat ger 
en sifferkod som beskriver jordart, bärighet, ytstruktur och lutning. 

2.2 Kostnad

Utifrån prestationen kan en kostnad för markberedningen beräknas och 
uttryckas i t ex kr/ha eller kr/planteringspunkt. Förutom prestationen 
påverkas kostanden av timpriset för den maskin som utför 
markberedningsarbetet. För att beräkna timpriset för maskinen används 
en maskinkalkyl (Cardoso m fl., 2009) .    
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3. Material och Metod

3.1 Föryngringsytorna

Studien genomfördes som en tidstudie på markberedningsarbetet på tre 
föryngringsytor (Figur 1) inom fastigheten Östra Höreda 8:2, belägen 25 
km nordost om Jönköping (Bilaga1-3).

Föryngringsytornas nettoarealer varierade mellan 0,4 och 1,1 ha  (Tabell 
1). Nettoarealerna beräknades med hjälp av digitala kartor på 
karttjänsten Mina Sidor (Skogsstyrelsen, 2012). Nettoarealerna var 
föryngringsytornas totala areal minus arealerna för hänsynsytor och 
blöta partier (Tabell 1). Hänsynsarealer och blöta partier markbereddes 
inte.

 

    Figur 1. Föryngringsyta 1.
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Ståndortsindexet på de olika ytorna beräknades med hjälp av 
skogsbruksplan (Arnesson2000) och bestod av bördig mark med något 
högre SI på yta 2 (Tabell1).

Tabell 1. Föryngringsytornas arealer (ha)
Yta nr Total areal Hänsynsytor och 

blöta partier
Netto areal Ståndortsindex SI

1 1,7 0,6 1,1 G28

2 0,9 0,4 0,5 G30

3 0,4 0 0,4 G28

Föryngringsytornas terrängförhållanden klassificerades med hjälp av 
Malmberg & Granströms (1978) terrängtypschema. Klassificeringen 
gjordes för varje ytas nettoareal. Medelvärden för jordart, bärighet, 
ytstruktur och lutning bedömdes via okulär besiktning och mätning av 
hinder och lutningar:

Jordart. Okulär besiktning. Yta 1 och 3 var moränmark av sandig-, moig 
typ klass 3. Yta 2 bestod av  moränmark med finare inblandning av 
mjäla och lera klass 4 (Tabell 2)

Bärighet. Okulär besiktning. Yta 1 och 3 bedömdes ha god bärighet 
klass 3. Yta 2 bedömdes ha sämre bärighet klass 4 (Tabell 2).

Ytstruktur. Mätning av förekomst och storlek av hinder. Förhållandena 
var likartade på alla tre ytorna med måttlig förekomst av små hinder och 
enstaka förekomst av större hinder, vilket gav klass 3 (Tabell 2)

Lutning. Mätningen för lutning utfördes med vattenpass och meterstock. 
Yta 1 klassificerades som klass 1, (närmast plan mark) med en lutning 
mellan 0-10% och en medellutning på 4 %. Yta 2 klassificerades som 
klass 3, (måttlig lutning) med en lutning mellan 0–40 %. Yta 3 
klassificerades  som klass 2 (mellanklass). Lutningen varierade mellan 
0-25 % medelvärdet var15 % .
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Tabell 2. Föryngringsytornas terrängförhållanden.
Yta nr Jordart 

klass
Bärighet 

klass
Ytstruktur 

klass
Lutning 
klass 

1 3 3 3 1

2 4 4 3 3

3 3 3 3 2

 

3.2 Markberedningen

Föryngringsytorna avverkades under vintern 2010-2011och en 
fläckmarkberedning utfördes under vecka 13 2011 med en 9 tons 
traktorgrävare av märket Lännen C10-4 av 1986 års modell utrustad 
med fyrhjulsdrift, 6 meters räckvidd och 70 cm bred tandad skopa 
(Figur 2). Alla föryngringsytor markbereddes av samma traktorförare.

Figur 2. Traktorgrävare Lännen C 10-4, som användes för markberedning.
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Föraren följde Södras markberedningsstandard (Södra 2010), vilken 
innebär att antalet och kvaliteten på markberedningsfläcken bestäms av 
ståndorten. Antalet markberedningspunkter bestämdes till 2 500 per ha.  

Tidsstudien genomfördes genom mätning av tidsåtgången med hjälp av 
traktorns timräknare som mäter driftstid i klocktimmar när motorn är 
påslagen. Tidstudien grundar sig på mätning av de tre 
markberedningsområdena. Tidsåtgång mättes från arbetets början vid 
hyggeskant till färdigt arbete för varje område. Maskinens tim mätare 
användes enligt G15 tid vilket innebär att alla stopp i arbetet kortare än 
15 min medräknas. Vid stopp längre än 15 min stängdes maskinen av 
för att sedan startas vid återupptagande av arbetet. 

3.3 Godkända planteringspunkter

Antalet godkända planteringspunkter uppskattades med hjälp av Södras 
mall för egenuppföljning efter markberedning (Södra, 2010). 
Uppföljningen gjordes genom en inventering av sex provytor på 
föryngringsyta 1 och tre provytor på föryngringsytorna 2 respektive 3 
(Bilaga 1-3). Provytorna lades ut med 60 m förband med början 30 m 
från hyggeskant. Varje provyta utmärktes med en käpp i centrum av 
provytan och 25 m² granskades efter cirkelytan av ett 2,82 m långt 
mätspö. För att få räknas som godkänd planteringspunkt skulle fläcken 
vara minst 40x40 cm och bestå av mineraljord eller humusblandad 
mineraljord och med möjlighet att kunna plantera en planta på en för 
ståndorten lämplig plats (Figur 3). Dessa registrerades på provytorna 
och medeltalet multiplicerades med 400 för att beräkna antalet/ha 
(Södra, 2010).
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Figur 3. Exempel på en godkänd markberedningspunkt.

3.4 Prestationsberäkning

Prestationen beräknades med hjälp av den insamlade datan över 
nettoarealen-, antalet planteringspunkter- och tidsåtgången (G15  tiden) 
för de  tre bestånden. För att beräkna prestationen i ha/tim används 
formeln

. Areal ha /G15tid tim =Prestation ha / tim 

. 
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För att beräkna tidsåtgången för att markbereda 1 ha används formeln.

1 /Prestationen ha / tim =Tidsåtgång  tim /ha 

 

För att beräkna prestationen i antalet planteringspunkter/tim används 
formeln.

Antal per ha  st /ha / Prestation ha /tim 

3.5 Kostnadsberäkning 

Kostnaderna beräknades med hjälp av Cardoso m fl., (2009) 
maskinkalkyl.  Kalkylen bygger på beräkningar av programmet genom 
införande av de olika faktorer som påverkar timpriset på maskinen dels 
fasta kostnaderna (avskrivning, ränta, förvaring, skatt och försäkring) 
fördelat på antal timmar /år och de rörliga kostnader/ tim (arbetskostnad, 
underhåll och diesel) (Tabell 3). Underhållskostnader och 
förvaringskostnader antogs vara enligt schablonberäkning i programmet.
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Tabell 3. Kalkylförutsättningar 

Avskrivningstid år 10

Kalkylränta %  4
Inköpsvärde kr 150000

Restvärde år10 kr 120000
Försäkring kr/år 1200

Användningstid tim/år 200
Arbetslön kr/tim 200
Dieselpris kr/l 12

Bränsleförbrukning l/tim 5

                     
                            
     

Kostnaden för markberedningen/ha för de olika föryngringsytorna 
beräknades med formeln:

Tidsåtgångentim /ha ∗Timpris  kr / tim 

Kostnaden/planteringspunkt beräknades genom:

Timpris kr /tim /Antal per tim  st / tim   
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3.6 Kompletterande studie

En fristående tidstudie genomfördes för att undersöka sambandet mellan 
antalet planteringspunkter/timma och arbetsfördelningen mellan 
grävarbete och förflyttning. Studien utfördes med samma traktorgrävare, 
traktorförare och instruktioner på en annan föryngringsyta med liknande 
terrängförhållanden. Studien genomfördes den 13 april 2012 med 
filmning av arbetsmomenten under markberedning , inventering av 
antalet markberedningspunkter och uppdelning av andelen 
grävningsmoment och förflyttningsmoment i % av arbetstiden som 
mättes enligt G0 tid med början och slut för de olika momenten när 
stödbenen sätts ner respektive tas upp ur marken.
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4. Resultat och analys

4.1 Godkända planteringspunkter

Antalet godkända planteringspunkter för de tre föryngringsytorna 
presenteras i Tabell 4. Antalet provytor bestämdes av storleken på området, 
antalet godkända planteringspunkter/ha beräknades till 2320 st på 
föryngringsyta 1, 2000 st på yta 2 och  2400 st på yta 3.
Tabell 4. Godkända planteringspunkter. 

Yta 1   
provyta nr

Godkända markberedningspunkter

1 6
2 7
3 6
4 7
5 5
6 4

summa 35
medeltal/yta (summan/antal ytor) 5,8

punkter/ha (medeltal*400) 2320

Yta 2
provyta nr

Godkända markberedningspunkter

1 6
2 5
3 4

summa 15
medeltal/yta (summan/antal ytor) 5

 punkter/ha (medeltal*400) 2000
Yta 3

provyta nr
Godkända markberedningspunkter

1 6
2 6
3 6

summa 18
medeltal/yta (summan/antal ytor) 6

 punkter/ha (medeltal*400) 2400
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4.2 Prestation

Tidsåtgången för yta1 var 10,7 G15-timmar och motsvarande för yta 2, 6 
tim och för yta 3, 3,8 tim (Tabell 5).

Tabell 5 . Tidsåtgång
Yta Timräknare före

Tim
Timräknare efter

Tim
G15  tid timmar

Tim/yta  
1 6270,1 6280,8 10,7
2 6281,1 6287,1 6
3 6287,3 6291,1 3,8

Prestationen beräknades till mellan 0,08-0,11 ha/tim och mellan 160-
264 planteringspunkter/tim. Den var högst på yta 3 och lägst på yta 2. 
medelprestationen på alla ytorna var 0,97 ha/tim och 219 
planteringspunkter/tim (Tabell 6).  

Tabell 6. Prestation
Yta  ha/tim tim/ha Planterings 

punkter /tim
1 0,1 10 232
2 0,08 12,5 160
3 0,11 9,1 264

Medel 0,97 10,5 219
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4.3 Kostnad 

Maskinkalkylen ger en timkostnad på 366 kr/tim för grävaren (Tabell 
7). Den största kostnadsposten är arbetslön som är 67% och bränsle som 
är 17% av timpriset.

Tabell 7  Maskinkalkyl 
Kostnadsposter kronor/år % kr/tim

Värdeminskning 3000 4 15

Ränta 5400 6 27

Reperation 2500 3 13

Bränsle och smörjmedel 12600 17 63

Förvaring 480 1 2

Skatt och försäkring 1200 2 6

Arbete 48000 67 240

Summa 73200 100 366

Fördelade kostnader Enbart maskin Maskin + 
bränsle

Maskin+ bränsle+ 
arbete

kostnad/timme kr/tim 60 126 366

Kostnaden för markberedningen varierade mellan 3330-4575 kr/ha med en 
medelkostnad på 3855 kr/ha och mellan 1,45-2,19 kr/punkt med 1,73 
kr/punkt i medel. (Tabell 8).  

Tabell 8. Kostnad
Område Tim/ha Kr/tim  Kr/ha Plant 

Punkter/tim
Kr/plant 

punkt
1 10 366 3660 238 1,54
2 12,5 366 4575 167 2,19
3 9,1 366 3330 252 1,45

Medel 10,5 366 3855 219 1,73
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4.4 Komplettering 

I Tabell 9 kan utläsas att resultatet på film 1 och 2 blev 84% grävning 
och 16% förflyttning och mellan 247 och 250 punkter/timma medan 
film 3 hade 70% grävning, 30% förflyttning och 200 punkter/timma 

Tabell 9. klockning av arbetsmoment
film Punkter 

st  
Grävning 

%
Förflyttning 

% 
Total tid 

tim 
Punkter / tim

1 40 84 16 0,16 250
2 37 84 16 0,15 247
3 30 70 30 0,15 200

summa 107 79 21 0,46 232
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5. Diskussion och slutsatser

5.1 Prestation 

Eftersom studien består av ett fåtal relativt små områden med likartade 
markförhållanden skall man vara försiktig med tolka resultatet. För att 
kunna säkerställa ett  resultat  krävs det både ett större antal provytor 
och markförhållanden som skiljer sig mer från varandra än fallet är i 
denna undersökningen, men det var dessa områden som fanns att tillgå 
och som rymdes i den tidsperiod som var avsatt till detta arbete.

Genom att studera tabell 6 och jämföra prestationerna på de olika ytorna 
ser man att yta1 och 3 har högst prestation med 0,1 och 0,11 ha/G15 tim 
medan prestationen på yta 2 var 0,08 ha/G15 tim eller 27% lägre än i yta 
3. Studerar man antalet fläckar/timma är skillnaden 39% mellan yta 2 
med 160 st/tim och yta 3 med 264 st/tim. Anledningen till att den 
procentuella skillnaden är större är att antalet fläckar/ha är lägre på yta 2 
än på yta 3 se tabell 4. 

De faktorer som påverkar prestationen i denna undersökning är 
terrängfaktorerna eftersom det är  samma maskin, förare och 
instruktioner  i hela studien. Om man undersöker de olika 
terrängfaktorerna i tabell 2 ser man att jordart,bärighet och ytstruktur är 
likartad på de olika ytorna förutom att yta 2 som har något sämre 
bärighet än de övriga.

Däremot skiljer sig lutningsförhållandena åt, se tabell 2. yta 1 hamnar i 
klass 1 , yta 2 i klass 3 och yta 3 i klass 2. Variationerna på yta 2 är stora 
från plan mark till 40% lutning, vid vilken körbarheten är mycket 
begränsad. Prestationen i yta 2 påverkas säkert av den sämre bärigheten 
och den större lutningen vilket gör att framkomligheten blir sämre vilket 
säkerligen påverkar prestationen.

 Att  prestationen på yta 3 inte påvekas av lutningen kan bero på att 
lutningen inte är tillräcklig för att påverkar körstråkens utformning och 
därigenom prestationen. 

Den kompletterande tidstudien i tabell 9 visar att prestationen är 
avhängigt % andelen grävning vilket jag tycker visar att så länge 
maskinen kan framflyttas i det närmaste kontinuerligt under grävning 
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hålls prestationen uppe medan när maskinen måste förflyttas mellan 
stråk , upp i slänter eller runt hinder sjunker prestationen betydligt.

Prestationen i denna studie är lägre än jämförande studier. I Westerberg 
& von Hofsten (1996) uppmättes en prestation på markberedning med 
en ”Huddig” traktorgrävare av 0,14 ha/G0 tim vilket är 27% högre än yta 
3 och hela 75% högre än yta 2 

 
5.2 Kostnader

Maskinkostnaden i denna studie är enligt tabell 8, 366 kr/tim och den 
största delen kostnadsposten är arbetskraft som är 67% av timpriset. 
Kostnaderna för värdeminskning och ränta är inte stora eftersom det är 
en äldre maskin med ett lägre värde.

Kostnaden för att markbereda med traktorgrävare blev i denna studien 
mellan 3330 kr/ha till 4575 kr/ha. Att markbereda en planteringsfläck 
kostar på yta 1. 1,54 kr/st, yta 2. 2,19 kr/st och yta 3. 1,45 kr/st. Den 
lägre prestationen i yta 2 avspeglar sig även här med den högre ha 
kostnaden se tabell 8 och framförallt kr/planteringsfläck.

I Sundblad (2009) redovisas en kostnad på 2600 kr/ha vid användande 
av inversaggregat monterat på grävmaskin för att fläckmarkbereda. I 
denna undersökning anges också en normalkostnad för körning med 
kontinuerligt framryckande harv på runt 2000 kr/ha i södra Sverige. 

I Westerberg (1996) beräknades kostnaden till 2975 kr/ha vid en 
maskinkostnad på 425 kr/tim för traktorgrävaren. 

Vid jämförelse med dessa studierna är den aktuella studien betydligt 
dyrare än både ”skärmmarkberedningen”, ”inversaggregat” och ”vanlig 
markberedning”.

Eftersom studien är begränsad och bygger på några få objekt, samma 
förare och maskin är osäkerheten över resultatet större än om det varit 
en större undersökning. Andra felkällor kan vara eventuella 
inventerings-, räkne- och mätfel. 
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5.3 Slutsats   

Prestationen vid markberedning med traktorgrävare varierade beroende 
på terräng på mellan 0,08-0,11 ha/G15 tim. Jämfört med andra 
undersökningar är prestationen lägre, kanske beroende på terräng, 
maskin och förare

Kostnaden för att markbereda med traktorgrävare varierar mellan 3330 
och 4575 kr/ ha beroende på prestationen. Detta är betydligt dyrare än 
traditionell maskinell markberedning som kostar mellan 1200-2000 
kr/ha (Skogforsk, 2012 b). Eftersom metoden blir dyrare, är ”vanlig” 
markberedning  lämpligare på större föryngringsytor. 

För mindre ytor och för självverksamma med egen grävare kan det 
däremot vara lönsamt eftersom en inhyrd markberedare oftast tar ut 
framkörningsavgift. Om området skall skyddsdikas eller vägar skall 
rättas till gör det mer lönsamt eftersom flyttkostnaderna reduseras till en 
maskin istället för två (von Hofsten & Norden 2002.)

Att terrängen påverkar prestationen och kostnaden är klart men hur och 
hur mycket kräver noggrannare och större undersökningar.
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