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Sammanfattning 

Idag är produktion av björktimmer marginellt förekommande i Halland. 

Under de senaste decennierna har gran varit det dominerande trädslaget i 

länet. För hundra år sedan tillhörde Halland de mest virkesfattiga regionerna 

i landet. Lövträd och tall var då de vanligaste trädslagen, och stora områden 

med ljunghedar dominerade landskapet. 

Förutsättningar för produktion av björktimmer torde finnas i denna del av 

landet. Hög bonitet, milt klimat och riklig nederbörd, är kännetecknande för 

Halland. Det finns idag ett flertal motiv för en ökad björkskogsandel i den 

sydsvenska skogsmarken. Ökad efterfrågan på inhemsk björkråvara, ger en 

möjlighet för skogsägaren att sprida sina risker. Miljömässiga fördelar, som 

högre pH-värde och större biodiversitet, talar för ett ökat inslag av björk. 

Den positiva bilden från samhälle och allmänhet, som finns kring lövskog, 

bör ses som ett starkt argument i den fortsatta debatten om skogsbrukets 

miljöhänsyn.  

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka beståndsfaktorer som 

gynnar björkens förmåga att producera bra kvalitet, och främjar en hög 

tillväxt. Målet var att genom ett urval av bestånd, efter utförda fält- 

inventeringar, påvisa vilka faktorer som förklarar hög kvalitet och 

produktion. 

De rapporter som ligger till grund för den rådgivning som idag dominerar 

för produktion av björk, är främst baserade på självföryngrad björk. I denna 

studie har 24 vårtbjörksbestånd i åldern 20-30 år inventerats. För att skapa 

ett jämförbart material har den slutliga jämförelsen baserats på de 500 

stammar som bedömts stå kvar till en tänkt slutavverkning.  

Uppskattningar av medeltillväxt, kvalitetsklasser och ekonomisk värdering 

av medelstammen som gjorts i varje bestånd, visar på tydliga skillnader 

mellan bestånden. De bestånd som visade en högre medeltillväxt, bättre 

kvalitetsklassning och högre ekonomiskt värde än medel, var till större del 

planterade på åkermark, och en högre andel av dem var maskingallrade två 

gånger, än genomsnittet. Dessa bestånd växte även i större utsträckning hos 

skogsägare som var positivt inställda till sin björkskog, och uppgav ett stort 

intresse för den. Resultaten visade att planterat material, högt SI, och en 

förstagallring med maskin, gav högre andel A-klassade stammar, och en 

högre diametertillväxt.  

Slutsatsen är att björkproduktion i Halland kan ge stammar av god timmer -

kvalitet. För att uppnå ett bra ekonomiskt netto i björkproduktion, fordras 

kunskap och engagemang. Därför är skogsägarens intresse en viktig faktor. 

Studien är utförd på förhållandevis få bestånd, som har ca halva 

omloppstiden kvar. Det ger utrymme för stora förändringar i bestånden, 

innan slutavverkning, klassning och inmätning.  
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Summary 

Today, production of birch logs is marginally occurring in Halland. During 

the past few decades, Norway spruce has been the dominant tree species in 

this county. A hundred years ago, Halland belonged to the most timber poor 

regions in the country. Broadleaves and pine were then the most common 

tree species and large areas of heath lands dominated the landscape.  

Conditions for production of birch logs are favorable, in this part of the 

country. High site quality, mild climate and abundant rainfall, belong to the 

characteristics of Halland. There are currently a number of reasons for an 

increased share of deciduous forest, in southern Sweden. Higher demand for 

domestic birch raw material, and an opportunity for forest owners to spread 

their risks, speaks for the advantage of birch. Environmental benefits, such 

as higher soil-pH and a larger biodiversity, are also arguments that could 

justify an increased share of birch forests. There is also a clear positive 

image from community concerning broadleaves, which is a strong argument 

in the continuing environmental debate about forestry.  

The aim of this work was to investigate stand factors that favors the ability 

of birch to produce good timber quality, and promote a high growth. The 

goal was to use a selection of stands, and after performed field surveys, 

demonstrate the factors that explain high quality and production. 

Estimates of the mean growth, quality classification of stems, and the 

economic evaluation of the mean stem that were made in each stand, reveals 

clear differences between them. Stands that showed a higher average 

growth, better classification and higher economic value than average, was to 

a larger proportion planted on former farmland, and a higher proportion of 

them was machine thinned twice, than in the average stand. These stands 

also grew by forests owners, which to a larger part were positive to their 

birch forests, and indicated a keen interest in it. 

The results also showed that planting materials, high SI, and a first 

mechanized thinning, resulted in higher proportion of A-rated stems, and a 

higher diameter growth. 

The conclusion is that birch production in Halland can give stems of good 

timber quality. To achieve a good economic result, the production of birch 

requires knowledge and commitment. Therefore, the forest owner's interest 

is an important factor. The study was conducted in relatively few stands, 

which have about half of their growing cycle left. This could give large 

changes in the stands, before final cutting, classification and measuring. 
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Abstract 

Idag utgör björk en marginell del av skogsmarken i Halland. Rådgivningen 

om denna produktion, baseras idag främst på studier av självföryngrad 

björk. Generellt uppfattas björk som ett svårodlat trädslag i södra Sverige. 

Målet med rapporten är att påvisa vilka faktorer som förklarar hög 

timmerkvalitet och volymproduktion.  

Totalt har 24 produktionsbestånd inventerats. De 500 potentiellt bästa 

framtidsstammarna har valts ut för beräkningar och jämförelser.  

Resultatet visar att god timmerkvalitet av björk är möjlig att producera i 

denna del av landet. Bra stamrakhet, lite kvistar och hög andel A-klassade 

stammar enligt VMR (2000) fanns i många av bestånden. 

De bestånd som visade en högre medeltillväxt, bättre kvalitetsklassning och 

högre ekonomiskt värde än medel, var till större del planterade på åkermark, 

och en högre andel av dem var maskingallrade, än genomsnittet. De växte 

också i högre grad hos skogsägare med ett stort intresse för, och en positiv 

bild av sin björkskog. 

Nyckelord: Björkproduktion, stamkvalitet, medeltillväxt, gallring, 

ståndortsfaktorer. 
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1. Introduktion 

Idag utgör produktion av björktimmer en liten andel av skogsproduktionen 

i Halland. Under de senaste decennierna har gran varit den dominerande 

andelen i den produktiva skogsmarken. Rådgivningen inom skogsbruket 

har således främst inriktats på timmerproduktion av gran. En vanligt 

förekommande synpunkt gällande produktion av björk i södra Sverige 

generellt, och i synnerhet i Halland, är att det är ett trädslag som fungerar 

dåligt att skogsodla. Kvaliteten anses enligt Ekö et al. (2008) bli dålig, 

tillväxten vara alltför låg, och därmed blir även den ekonomiska 

avkastningen svag. 

Finska studier (Hynynen et al., 2010) visar däremot att i trädslagsrena och 

välskötta bestånd med vårtbjörk, kan övre höjden vid en ålder av 50 år 

vara upp till 30 m. Björken når kulmen på höjdtillväxt vid 10 - 20 år och 

volym- tillväxt 5 år senare. Tillväxten är god fram till 40 - 50 år.  

1.1 Björken i Sveriges skogar 

Andelen trädslagsren björkskog i landet är enligt Riksskogstaxeringen 

(2013) 6 % av den produktiva skogsmarken. Virkesförrådet för björk 

motsvarar ca 12 % av den totala volymen. Det innebär att av Sveriges ca 

3 000 miljoner m
3
sk totalt är 363 miljoner m

3
sk björk.  

Skogsindustrins ökade efterfrågan på björkråvara är ett argument som talar 

för en ökad produktion av björk. De svenska sågverkens förbrukning av 

björktimmer är ca 80 000 m
3
 fub årligen. Tillväxten av björk i de svenska 

skogarna är 16 miljoner m
3
sk per år (Palm et al., 2010). En stor andel 

hamnar i massavedshögarna eller blir bränsleved istället för högkvalitativt 

timmer. Björk är också ett eftertraktat trädslag till massaved. Fibern är 

kortare än granfibern, vilket innebär att drag- och rivhållfastheten är lägre 

hos björk massan. Däremot har björkmassan högre opacitet (ogenom- 

synlighet), vilket ger mycket goda tryckegenskaper.  

Det högsta utbytet av kubb och timmer kan förväntas i trädslagsrena 

vårtbjörksbestånd som planterats med förädlat material (Kilpeläinen et al., 

2011). Utbytet av kubb och timmer är klart högre vid första och andra 

gallringen i trädslagsrena planterade bestånd (mellan 12 och 19 %) än i 

blandbestånd med björk och gran samt i naturligt föryngrade björkbestånd 

(mellan 7 och 14 %), enligt dessa finska studier. Intresset för att satsa mer 

på löv- och blandskogar i södra Sverige har ökat på senare år, inte minst 

efter den debatt som orsakats av de två stormarna 2005 och 2007, där stora 

mängder skog i södra Sverige skadades, se figur 1. 
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Figur 1. Volym stormskadad skog per hektar i januari 2005. Bildkälla: SMHI. 

Samtidigt finns enligt Almgren et al. (2005) en önskan från samhället att 

öka andelen lövträd. I miljömålet “levande skogar”, som fastslogs av 

regeringen år 1999, finns som ett delmål en ökad areal lövföryngring.  

Att producera björk innebär en miljömässig fördel, då flertalet hotade arter 

är knutna till ett högt inslag av lövträd (Gustavsson et al., 1995; Almgren 

et al., 2005). Hynynen et al. (2010) påpekar att effekten av björk på 

skogsmarkens sammansättning skiljer sig från barrträd. Björklöv 

förmultnar fortare än barr, och björkens förna är mindre sur. I björkbestånd 

är näringens omsättning snabbare än i rena barrträdsskogar. Mer ljus når 

ner till marken, därmed gynnas utvecklingen av markens vegetation. 

Rotsystemen hos björkar är ofta djupa och stora. Nedbrytningen av döda 

rötter är snabb, vilket är gynnsamt för markens porositet. Sänkningen av 

pH-värdet i marken är också mindre vid björkproduktion är vid odling av 

barrträd (Nilsson et al., 2007; Karlsson, 2006). 

Framtidens klimatförändringar, med stora temperatur- och nederbörds- 

svängningar talar enligt Almgren et al. (2005) för en ökad andel lövträd i 

skogsmarken. Lövträdens positiva påverkan på markens närings- 

omsättning, minskad risk för rotröta (Stenlid et al., 1995), och därigenom 

framtida ekonomisk riskspridning för skogsägaren, är ytterligare motiv till 

ökad produktion av björk. 

Även allmänhetens i regel positiva syn på lövskog och björk kan sägas 

vara av vikt, inför den fortsatta debatt om skogsbrukets miljöhänsyn som 

kan förväntas (Johansson et al., 2011).  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=0F6SPUIknqCf5M&tbnid=46X2wAYQSwFZdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skogsskador-efter-gudrun-1.5292&ei=2F4LU7aaAuXOygPl7oCQBw&bvm=bv.61725948,d.bGQ&psig=AFQjCNGqz0JoHYXQTUs9ufj-SWk8R463PA&ust=1393340472742758
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1.2 Kvalitetsklasser och ekonomiska förutsättningar 

Det björkvirke som apteras som timmer, delas upp i faner- och sågtimmer 

- beroende av hur det vidareförädlas. Fanertimret är oftast grövre än 

sågtimret, och kraven på rakhet och kviststruktur högre än för sågtimmer. 

Kraven på form (rakhet), dimension, skadefrihet och kvistegenskaper är 

betydligt högre för sågtimmer än för massaved (Ståhl et al., 2007). 

Enligt Rytter et. al (2008) har björktimmer liksom björkfanér betalats bra, 

vilket har varit viktigt för att få lönsamhet i björkskogsbruket. Kvalitets -

klassningen av sågstock av björk sker till stor del utifrån förekomst av röta 

och torra kvistar. I en finsk studie klassades 90 % av stockarna med 

utgångspunkt ifrån kvistighet (Loustarinen et al., 2000). 

I bestämmelserna enligt Virkesmätningsrådet (VMR) från år 2000 för 

timmersortimentet av asp, al och björk definieras kvalitetskrav som tillåtna 

kvisttyper och antal tillåtna kvistar, krokighet och andel rödkärna. Här 

anges 5 % som maximal båghöjd (eg. stamrakhet) för klass A-stockar. 

Detta innebär att för en 3 m lång stock är gränsen 15 cm i båghöjd. Kvistar 

anges som rå eller torrkvistar. Toleransen för klass A-stockar är här 

maximalt en råkvist ≤ 5 cm i diameter/ m, men ingen torrkvist accepteras. 

Enstaka rötkvistar ger nerklassning till klass C, vid talrika rötkvistar 

klassas stocken som massaved. 

Enligt prislista för Södra skogsägarna (2014) finns två kvalitetsklasser 

angivna (klass 1 och 2). Skillnaden mellan dessa är 510 kr/m
3
to för klass 

1, och 450 kr/m
3
to för klass 2 vid stockmätning. Massavedspriset för ren 

björkved är 295 kr/ m
3
fub. Utifrån dessa fakta framgår vikten av en hög 

andel timmerklassade stockar tydligt, för att erhålla en bra produktions-

ekonomi.  

Att få en så hög tillväxt, och en så kort omloppstid som möjligt, är även 

det viktiga faktorer för ekonomin i björkproduktionen. Ströporiga trädslag 

som björk påverkas relativt lite av tillväxthastigheten, avseende virkes -

egenskaper som densitet, fiberegenskaper och förekomst av reaktionsved. 

Därför kan björktimmer av bra kvalitet produceras med snabb diameter -

tillväxt i glesare förband så snart grenarna på rotstocken dött. Om 

omloppstiden förkortas genom snabbare diametertillväxt minskar risken 

för röta som är vanligt förekommande i äldre björkbestånd (Ståhl et al., 

2007).  

Hynynen et al. (2010) betonar att i bestånd med uteslutande vårtbjörk, där 

målet är att producera högkvalitativt sågtimmer, ska skötseln inriktas på 

produktion av raka och felfria stammar, med grova dimensioner. 

Vedkvaliteten försämras emellertid inte av snabb tillväxt, enligt Johansson 

et al., (2013). Loustarinen et al. (2000) menar också att defekter som 

medför att virket inte kan användas som sågtimmer är vanligare i äldre, 

ogallrade bestånd. 
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1.3 Ståndortskrav och produktionsförmåga 

Skogforsk (2011) anger som lägsta lämpliga ståndortsindex för vårtbjörk 

(Betula pendula) bör ståndortsindex (SI) uttryckt som H50 (övre höjden 

vid 50 års ålder i brösthöjd) vara lägst 22 m (B22). Det motsvarar en 

bonitet på knappt 5 m
3
sk/ ha och år. Markkraven är god näringsstatus och 

friska marker, gärna med rörligt markvatten. Björken är ett pionjärträdslag, 

som inte vill växa i skugga. Den växer fort i ungdomen, och når sin 

slutliga höjd, oftast drygt 25 m, före 80 års ålder. Björkar kräver mycket 

utrymme om de ska utvecklas snabbt och till fullo, menar Rytter et al. 

(2008). 

Koski & Rousi (2005) anger att vårtbjörk växer snabbt under gynnsamma 

förhållanden. Under ungdomsperioden, kan höjdtillväxten vara över en 

meter per år i småskaliga försöksodlingar, efter det att rotsystemet är fullt 

etablerat. I kommersiella odlingar är tillväxttakten dock sällan så hög. 

Vidare är björk känslig för många miljöfaktorer. Tung jord, hög 

grundvattennivå eller undertryckande konkurrens av gräs och buskar, kan 

sänka tillväxten betydligt och förstöra stamformen helt.  

Enligt Hynynen et al. (2010) är den viktigaste markfaktorn för en kraftig 

tillväxt av vårtbjörk är tillräcklig fukt- och luftinnehåll. Den bästa 

skogsmarken för björk är sandig och porös mark och fin- eller sandjordar. 

På magra jordar är tillväxten dålig. Ler- och silt jordar är ofta alltför 

kompakta för björkproduktion. Vårtbjörk är även känslig för stillastående 

vatten. Raulo (1987) anser att sluttningar är särskilt lämpliga, och att 

marktypen bör vara av bra blåbärstyp eller bättre. 

Avseende produktionsförmåga visar Hynynen et al. (2010) att den 

ackumulerade volymavkastningen i finska försök av naturligt föryngrad, 

trädslagsren och opåverkad vårtbjörk upp till en ålder av 80 år varierar 

mellan 320 och 540 m
3
/ha, beroende på boniteten, vilket motsvarar en 

genomsnittlig årlig tillväxt på mellan 4 och 6,75 m
3
/ha och år. På 

motsvarande sätt är den totala volymavkastningen i välskötta, planterade 

vårtbjörkbestånd upp till en ålder av 60 år mellan 360 och 560 m
3
/ha, alltså 

6-9,3 m
3
sk/ha och år. I södra Sverige anges vårtbjörk uppnå ca 10 m

3
sk, 

med omloppstider mellan 30-60 år, på bra boniteter, enligt samma rapport. 

Ekö et al. (2008) har uppmätt en genomsnittlig årsproduktion av björk på 

mellan 3-8 m
3
sk/ ha och år i sina jämförelser mellan gran, tall och björk. 

Ett påpekande är dock att detta har skett med icke förädlat plantmaterial, 

och således inte är direkt jämförbart med planterade bestånd av björk.  

Även Karlsson (2006) har självföryngrad björk som jämförelse med 

planterad gran, men nämner även han, att förädlad björk har en betydligt 

högre potential. Ett jämförelsemått som används här, är att granens 

avkastning i volym överstiger den självföryngrade björkens med 3-7 

m
3
sk/ha och år. Bördigare mark ökar skillnaden till granens fördel. 
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1.4 Proveniens och plantförädling  

I Finland finns en lång tradition av förädlingsarbete av björk. Koski & 

Rousi (2005) beskriver hur fälttester etablerades från år 1965. Antalet 

föräldraträd i avkommeförsöken var 25st. och posterna bestod av 375 

familjer antingen från kontrollerade korsningar, eller från öppen 

pollinering. Resultaten analyserades när försöken var omkring 10 år gamla 

och träden var 8-10 meter höga. Detta relativt begränsade urval visade att 

huvuddelen av variationen i tillväxttakt och stamform låg bland familjer, 

medan variationen bland lokalerna var försumbar. De bästa familjerna 

översteg medelvärdet för varje provyta med 20 till 30 %. Tre av dessa 

studier mättes även 1994, vid en ålder av 32 år, då var höjden 20 till 22m 

och brösthöjdsdiametern (DBH) 18 - 22 cm. De relativa skillnaderna från 

försökets medelvärde (efter tre eller fyra gallringar) i tillväxt var i samma 

storleksordning som vid första analysen.  

Malcolm & Worrel (2001) visar på tydliga skillnader mellan olika 

provenienser i sin undersökning. För egenskaper som höjd, diameter, 

stamform, kvist, samt i kombinerade indexmätningar för dessa 

egenskapers ekonomiska värde (DI- desirability index), fanns en 

signifikant positiv ärftlig korrelation. Stener & Karlsson (2005) anger att 

arvbarheten för tillväxt är tydlig, men det visade sig svårare att hitta ett 

tydligt samband mellan tillväxt och bra stamkvalitet. För plantöverlevnad 

var arvbarheten låg.  

År 1988 startade ett projekt med syfte att genetiskt förbättra vårtbjörkens 

produktion, stamkvalitet och vitalitet i Sverige (Rytter et al., 2008). Totalt 

valdes ca 1 300 plusträd ut, med ursprung från Sverige, Finland, Baltikum, 

Polen och Tyskland (Stener & Jansson, 2006). Plusträd kallas träd som har 

vuxit bättre än omgivande träd i beståndet. De skall dessutom vara vitala 

och ha bra stam- kvalitet, avseende rakhet och grenighet. 

Ett praktiskt resultat från detta svenska projekt är urvalet av genetiskt 

testade plusträd till växthusfröplantagen i Ekebo, Svalöv. Vid förädlingen 

skiljs de genetiskt bästa träden ut, från dem som påverkats kraftigt av 

miljön genom fälttester. Dessa plusträd testas då antingen genom sina 

avkommor (man skördar frö från varje träd), eller genom kloning (man gör 

genetiskt identiska kopior av varje plusträd). Testmaterialet planteras i 

flera fältförsök inom det tänkta användningsområdet. På basis av resultaten 

avseende höjd, diameter, skador och stamkvalitet, kan man därefter skatta 

plusträdens genetiska egenskaper. Sedan väljs de träd ut, som kombinerar 

hög tillväxt, med bra vitalitet och stamkvalitet (Rytter et al., 2008).  

Fröplantor från Ekebo-odlingen förväntas ge 15 % högre värdeproduktion 

än oförädlat material. Idag rekommenderas enligt Rytter et al. (2008) den 

nya generationen Ekebo-4 som plantmaterial vid plantering av björk i hela 

södra Sverige. 
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1.5 Beståndsetablering  

1.5.1 Plantering/självföryngring 

Cameron (1996) förordar en naturlig föryngring genom en skärm, för 

självföryngring av björk. Låga kostnader och bra skydd för grodda plantor 

är fördelarna. Ca 20-40 fröträd bör lämnas per hektar. Bra markberedning 

och kontroll av betestrycket är viktiga faktorer för att lyckas. Den stora 

majoriteten av plantor etableras under det första året, därför bör hjälp-

plantering övervägas om uppkomsten är dålig. Direktsådd är också en 

framgångsrik metod för föryngring. 

Enligt Skogforsk (2011) kan föryngring av björk kan antingen ske genom 

plantering, sådd eller naturlig föryngring i form av frö. Naturlig föryngring 

av björk är en vanlig då björken kombinerar stor fröproduktion med ett 

lättspritt frö, och arten är ett pionjärträdslag. På blöt och fuktig mark själv-

föryngras glasbjörk (Betula pubescens) spontant, och är också att föredra 

på sådana ståndorter. Vårtbjörk är att föredra på de flesta andra marker.  

Vid plantering bör man först markbereda och sedan plantera 1 800–2 000 

plantor/ha. Planteringen bör ske tidigt på våren. I sommartorra områden 

sätts barrotsplantor 5–10 cm djupare än de stått i plantskolan. Plantering av 

björk kan vara lämplig på nedlagd åkermark (Skogforsk, 2011). 

1.5.2 Röjning 

En relativt hög stamtäthet tidigt i björkens omloppstid är betydelsefull för 

stamformen och för reduktion av kvistarnas storlek och antal, enligt 

Cameron (1996).  

Kvistrensningen kan bli hygglig även vid låga stamantal, tack vare de höga 

ljuskraven. Kronandelen av stammens höjd ska inte understiga 50 % innan 

beståndet når 20-30 år. I täta bestånd bör röjningen utföras vid cirka 2 

meters höjd. Jämna och medeltäta bestånd kan röjas vid högre höjd. Om 

målet är volymproduktion med grova träd lämnas 2 000 st/ha vid 2–3 

meters höjd. Om målet är kvalitetsproduktion lämnas 2 500 st/ha vid 4–6 

meters höjd. Detta förutsätter ett bestånd utan allt för tätt utgångsförband 

och stora höjdvariationer (Skogforsk, 2011).  

Rytter et al. (2008) anser att i planterade björkbestånd är röjningsbehovet 

oftast ganska litet, om man lyckats med planteringen. Under första åren är 

björkplantorna känsliga för vegetationskonkurrens, framför allt från gräs, 

och eventuella självföryngrade plantor bör röjas bort, ifall de riskerar att 

konkurrera ut de planterade plantorna. Beroende på stamantalet i det 

nyplanterade beståndet kan det bli aktuellt med en svag röjning. På grund 

av björkarnas stora ljuskrav och snabba ungdomstillväxt bör antalet 

björkar inte vara fler än 1 500–2 000 per hektar när träden nått 6-7 meters 

höjd. 
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1.6 Gallringsstrategier för björk  

En ändamålsenlig björkskogsskötsel innebär kortare intervaller mellan 

skötselåtgärderna och betydligt lägre grundytor än vid skötsel av granskog 

(Almgren, 1990). För att produktion av björktimmer ska bli lönsam krävs 

därför intensiva, kraftiga gallringsinsatser, enligt Hynynen et al. (2010). 

Vid ca 10 meters höjd ska gallringen starta anser Cameron (1996). Vid 

denna tidpunkt bör åtminstone hälften av antalet träd tas bort med tonvikt 

på att behålla dominanta träd, med god form. Sedan krävs ytterligare 

gallringar men intervall på 5 till 7 år och sista gallring bör lämna runt 300-

500 stammar. En omloppstid på 40-50 år är möjlig på bra platser och 

omkring 50-55 år på något sämre mark. Gallringen inriktas på att spara 

raka stammar och ta bort klykiga, grovgreniga, skadade och undertryckta 

träd, som en kombinerad låg- och kvalitetsgallring. Gallringsstyrkan bör 

vara omkring 30–40 % av volymen, den lägre styrkan vid tre gallringar.  

Gallringsintervallen kan ofta ligga så att första gallringen görs vid 15-25 år 

(den lägre åldern i oröjda bestånd, eller på god bonitet) och stamantal efter 

ingreppet bör vara 700–900 st/ha. Normalt krävs 2–3 gallringar (tre 

rekommenderas). Vid sista gallringen lämnas vanligtvis 400–500 stammar/ 

ha. Slutavverkning sker vid 40–60 års ålder (Skogforsk, 2011; Rytter et al., 

2008). 

En schematisk översikt av två alternativa gallringsstrategier med 

ungefärliga beräknade gallringsuttag enligt Rytter et al.(2008) visas i tabell 

1 och 2. 

Tabell 1. Gallringsschema för björk efter Rytter et al. (2008). Alternativ 1, 

kraftig andra gallring till slutbestånd på 450 stammar/ha.  

Ålder 

år 

Höjd 

meter 

Stammar/ha 

före gallring 

Stammar/ha 

efter gallring 

Ca uttag  

m3sk/ha 

15-20 10-12 1 600 1 000 15 

20-30 15-17 1 000 450 50 

Tabell 2. Gallringsschema för björk efter Rytter et al. (2008). Alternativ 2, en 

svagare andra gallring, samt en tredje gallring, till slutbestånd på 400 

stammar/ha ca 10 år senare. 

Ålder 

år 

Höjd 

meter 

Stammar/ha 

 före gallring 

Stammar/ha 

efter gallring 

Ca uttag  

m3sk/ha 

15-20 10-12 1 600 1 000 15 

20-30 15-17 1 000 700 30 

30-40 ca 20 700 400 50 

Alternativ 1 kan förväntas ge en högre diametertillväxt, men i gengäld en 

sämre volymproduktion totalt per ha än alternativ 2. 
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1.7 Hallands skogsmark 

Volymen björk var år 2008-2012 enligt Riksskogstaxeringen (2013) 11 %, 

motsvarande 6,3 miljoner m
3
sk av totalt 56,8 miljoner m

3
sk i hela länet. 

Av totalt 296 000 ha produktiv skogsmark i Halland, var 45 % gran och 17 

% tall. Blandbestånd av löv eller löv/barr blandbestånd motsvarade 14 %. 

Resterande areal fördelades på björk (inkl. i övrigt löv)12 %, ädellöv 9 % 

och kalmark 3 %. Huvuddelen av skogsmarken är koncentrerad till de 

östra delarna av länet, vilket figur 2 visar. 

 

Figur 2. Hallands kommuner och marktyper. Grön färg avser skogsmark, 

gul/beige är öppen mark eller inägor, och brun färg visar 

tätortsområden.  

Halland har, trots sin egenskap av kustlandskap, ett förhållandevis högt 

innehåll av skog räknat i m
3
sk/ha, ca 192 m

3
sk per ha produktiv 

skogsmark, jämfört med landets 134 m
3
sk per ha (Skogsstyrelsen, 2014). 

För hundra år sedan tillhörde Halland de mest virkesfattiga regionerna i 

landet (Larsson & Simonsson, 2003). Lövträd och tall var de vanligaste 

trädslagen. Idag är situationen den omvända, här finns landets mest 

högproduktiva skogsmark (tillsammans med Skåne) och granen har ensam 

en mycket större virkesvolym än alla andra trädslag tillsammans i länets 

skogar. 

I ett historiskt perspektiv (Niklasson, 2005) framgår minskningen av löv- 

skogarnas utbredning i Hallands skogar tydligt. Som illustreras i figur 3, 

skedde förändringen snabbt under det senaste århundradet. Från stor andel 

öppen mark och hedskogar, som är ljusgröna fält, till allt mörkare gröna 

områden. Dessa mörkgröna fält illustrerar gran/barrskogsmarker. 
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Figur 3. Förändringen från hedskog till granskog i Halland år1928 till 2008. 

Ljusgröna/beiga fält är hedar och öppen mark, mörkgrönt visar 

granskogens utbredning. Bildkälla: SLU/Historiska 

data/Skogshistorier. 

I 1800-talets Halland fanns enligt Larsson & Simonsson (2003) stora 

ljunghedar i vissa trakter, men här fanns också betydligt mer ädellövskog 

och gamla lövträd, än i dagens landskap. Störst utbredning hade hedarna i 

sydost, där landets största sammanhängande ljunghedsområde “Ryorna”, 

bredde ut sig. I slutet av 1800-talet fanns det 45 000 ha öppna hedar och 

myrar, men det fanns samtidigt också en skogsareal på 28 000 hektar, 

främst lövskogar av bok, björk och ek. Idag domineras “Ryorna” av 

planterade barrskogar. 

Enligt SLU (2014) hade skogen i Halland nått sin lägsta utbredning kring 

år 1850, då en tredjedel av länets yta täcktes av ljunghedar. Därefter ökar 

skogens utbredning. År 1928 var 38 % av Hallands areal skogsmark, idag 

täcks 57 % av länet av skog enligt Riksskogstaxeringen (2013). 

Halland tillhör naturlig sett den södra lövskogsregionen (Skogforsk, 2014). 

Granens naturliga utbredningsområde, ligger därmed utanför länets 

gränser. Den idag etablerade stora andelen gran är helt och hållet ett 

resultat av människans påverkan, och är till stor del en följd av skogs -

industriella och ekonomiska råd angående trädslagsval vid plantering och 

skogsföryngring. 

1.8 Klimat och produktionsförutsättningar i Halland 

Södra Sveriges kustområden tillhör den varmtempererade zonen, med 

lövskogar som naturlig dominerande naturtyp. Karakteristiskt för Hallands 

klimat är den rikliga årsnederbörden, vilket figur 4 visar. Längs större 

delen av kusten stannar medelnederbörden vid 700 mm. I ett smalt stråk i 

landskapets östra del, där terrängen sluttar som brantast upp mot syd- 

svenska höglandet, får man dock lokalt upp mot 1200 mm regn årligen. 
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Medeltemperaturen varierar i januari från omkring -1° vid kusten, till 

mellan -2 och -3° vid gränsen mot Småland och Västergötland i öster. I juli 

är den +15 till +16° i hela landskapet, med de lägsta värdena vid gränsen 

mot Småland. I Sverige blåser det i huvudsak från väster, och genom att 

det fläktar från havet blir det då inte lika varmt i Halland som i östra 

Småland (SMHI, 2014). 

 

Figur 4. Årlig medelnederbörd i Sverige per år under åren 1961-1990. Källa: 

SMHI/klimatdata. 

Halland tillhör den sydvästsvenska gnejsregionen. Nästan hela länets 

bergrund består av gnejs, förutom allra längst i norr där granit dominerar. 

Den vanligaste jordarten anger SGU (2014) vara medel- till grovkorniga 

moräner. Boniteten i länet är bland de högsta i landet. Riksskogstaxeringen 

(2013) anger att för åren 2003-2009, var produktionspotentialen i Hallands 

skogar 9,5 m
3
sk per ha och år, i jämförelse med rikets medel på 5,5 m

3
sk 

per ha och år. 

Det årliga nedfallet av kväve har under åren 2010 och 2011 varierat mellan 

6 och 22 kg N/ha. Kväveupplagring har under många år enligt Phil 

Karlsson et al. (2012) lett till kväveöverskott i marken, vilket syns i form 

av förhöjd nitrat -urlakning på flertalet platser i Halland. Detta innebär 

negativa miljöeffekter, både i form av övergödning, och försurning av 

mark- och grundvatten.  
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2. Syfte och mål 

Rapporten har som utgångspunkt att undersöka om förutsättningar finns 

för virkesproduktion av björktimmer i Halland. Genom att hitta exempel 

på bestånd som visat en god tillväxt, och med potential för stor andel 

timmer med hög kvalitetsklass, ifrågasätta den gängse synen på björkens 

produktionsförmåga i länet.  

Arbetet syftar till att utreda vilka beståndsfaktorer (ståndorts- och/eller 

skötselrelaterade) som gynnar björkens förmåga att producera bra 

virkeskvalitet och främjar hög tillväxt.  

Målet är att genom ett urval av bestånd, efter utförda fältmätningar påvisa 

de faktorer som förklarar hög kvalitet och produktion. 

2.1 Frågeställningar 

i Vilka kriterier kännetecknar ett bra björkbestånd i Halland? 

      ii Finns det gemensamma produktionsfaktorer som förenar de utvalda 

         bestånden, och i så fall vilka? 

2.2 Avgränsningar  

Kvalitetsmätningar i detta arbete är inriktade på stammens rakhet och 

mängden kvistar. Mätningarna av rakhet utförs på första och andra stocken 

(0-3 och 3-6 m.), och antalet kvistar mäts endast på första stocken. På 

andra stocken bedöms endast kvalitetsklasser A-C enligt instruktioner från 

VMR (2000).  

Antalet bestånd som ingår i arbetet är 30, fördelade i fem av de sex 

kommuner som finns i länet. Samtliga objekt är bevuxna med vårtbjörk (B. 

pendula).  

De ekonomiska beräkningarna av beståndens medelträd syftar till att 

jämföra bestånden sinsemellan. De ska därför inte betraktas som en form 

av kalkylverktyg, utan enbart som ett sätt att tillföra en ekonomisk 

dimension i undersökningen. 

De bestånd i Tönnersjöhedens försökspark, som ingår som jämförelse -

material i undersökningen är endast inventerade, avseende stamrakhet och 

kvistförekomst. Övriga uppgifter om beståndens mätdata är hämtade från 

försöksinventeringar utförda mellan åren 2006- 2012.  
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3. Material och metod 

3.1 Metodik 

För att möta rapportens syfte gjordes efter utförda litteraturstudier en 

empirisk undersökning, bestående av fältinventeringar i ett antal utvalda 

bestånd. Inventeringarna är utförda under perioden mars- april 2014. 

Samtliga skogsägare kontaktades innan inventeringarna, och i samband 

med denna kontakt, eller vid besöket i skogen, ställdes frågor angående 

skogens skötsel, samt om skogsägarnas inställning till, och upplevelse av 

bestånden. 

Volymen uppskattades med mätningar av övre -höjden och grundytan på 

ett antal provytor i varje produktionsbestånd. För att erhålla en total 

tillväxt i bestånden gjordes en uppskattning av gallringsuttag baserat på 

stamantal och antal utförda gallringar. Denna totala tillväxt kunde sedan 

relateras till de uppmätta volymerna i bestånden på Tönnersjöheden. 

Stamantal och diameter i brösthöjd på samtliga träd, registrerades på 

provytorna i produktionsbestånden. Kvaliteten bedömdes på varje träd 

inom alla provytor, avseende kvistförekomst och båghöjd (stamrakhet). 

Varje träd klassades i A-C enligt enligt VMR (2000), utifrån kvalitets- 

bedömningen. För att jämställa beståndens framtida timmerpotential, 

gjordes en fiktiv utgallring i varje provyta.  

Det empiriska materialet bearbetades på två sätt. Dels genom jämförande 

medeltalsberäkningar på beståndsnivå, dels genom jämförelser av 

medeldiametertillväxt och fördelning av klasser (A-C enligt ovan) per 

stock. En jämförelse, där ett indexerat värde baserat på både tillväxt och 

kvalitets- parametrar räknades fram, användes för att värdera beståndens 

ekonomiska potential sinsemellan. 

3.2 Beståndsurval  

För studien utvaldes totalt 24 bestånd. Ur material som tillhandahållits av 

Skogsstyrelsens kontor i Ullared, valdes arton bestånd som var planterade 

under perioden 1986 -1994. Ursprunget till dessa var antingen från det av 

regeringen initierade “Omställning 90”- programmet, eller resultat av en 

fond som bildats för att stödja planteringar av löv i Halland, den s.k. 

“Lidellska” fonden.  

Övriga sex bestånd var självföryngrade. Dessa har valts ut genom 

kontakter via skogsägare. Totalålder på bestånden är mellan 20 och 30 år. 

Urvalet av bestånd gjordes för att erhålla en så stor spridning som möjligt 

inom länet. Det blev emellertid en viss koncentration av bestånd i 

Falkenbergs och Varbergs kommuner. Detta är ett resultat av den stora 
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övervikt av bestånd som erhållits från det material som tillhandahållits 

inför urvalet av objekt, vilka till stor del dominerats av bestånd inom dessa 

områden. Urval har även skett i form av en minsta areal på 0,5 ha/bestånd. 

Medelareal för bestånden var 2,1 ha. Geografiskt läge och grundläggande 

beståndsinformation, enligt Skogsstyrelsen (2014) visas i tabell 3.  

Tabell 3. De 24 produktionsbeståndens kartkoordinater, totalålder och 

arealuppgifter. 

Bestånd  

nr 
Kart-koordinat 

Total 

Ålder, år 

Areal, 

ha 

1. 
56°59'49.31"N 

12°28'4.37"O 
25 1,3 

2. 
56°58'15.63"N 

12°33'14.43"O 
21 3,0 

3. 
56°59'22.06"N 

12°33'14.43"O 
24 2,5 

4. 
56°57'2.38"N 

12°40'55.02"O 
24 4,0 

5. 
56°53'20.76"N 

12°46'20.47"O 
22 0,8 

6. 
56°52'34.40"N 

12°47'53.79"O 
25 2,5 

7. 
56°52'47.80"N 

12°47'36.62"O 
24 3,0 

8. 
56°59'11.40"N 

12°45'37.96"O 
24 3,5 

9. 
57° 8'36.42"N 

12°57'37.30"O 
29 1,6 

10. 
56°32'2.45"N 

13°20'39.74"O 
29 2,7 

11. 
57° 8'54.08"N 

12°36'44.39"O 
27 0,8 

12. 
57° 8'51.77"N 

12°36'49.73"O 
28 1,0 

13. 
57° 9'19.09"N 

12°40'26.27"O 
25 0,7 

14. 
57° 9'53.79"N 

12°42'50.55"O 
28 1,5 

15. 
57°14'4.08"N 

12°21'57.92"O 
25 1,2 

16. 
57°14'11.07"N 

12°22'3.99"O 
26 1,7 

17. 
57°17'24.21"N 

12°33'58.14"O 
27 2,6 

18. 
57°17'27.37"N 

12°34'21.14"O 
27 3,0 
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19. 
56°31'11.80"N 

13° 5'19.66"O 
20 4,0 

20. 
56°31'11.79"N 

13° 5'37.05"O 
25 1,0 

21. 
56°48'1.56"N 

12°41'41.44"O 
26 4,0 

22. 
57° 8'49.05"N 

12°36'10.19"O 
23 3,0 

23. 
56°56'31.48"N 

13° 2'44.69"O 
25 0,6 

24. 
56°56'36.32"N 

13° 2'53.76"O 
30 0,8 

Som jämförelsematerial till detta urval, ingår sex bestånd som utgörs av 

försöksytor inom Tönnersjöhedens Försökspark, SLU. I dessa varierar 

totalåldern mellan 18- 52 år. De bestånd som ingår i jämförelsematerialet 

från Tönnersjöheden har enligt tidigare utförda inventeringar bestånds- 

uppgifter enligt tabell 4. 

Tabell 4. Medelvärden av beståndsdata från provytor på Tönnersjöhedens 

försökspark. Ålder vid senaste inventering, stamantal, grundyta 

(m
2
/ha), brösthöjds- diameter (DBH), övre höjd (m). Källa: Johansson 

(2014).  

Bestånd 
Ålder, 

år 

DBH, 

cm 

medel 

Stammar/ha 

antal i medel 

Grundyta 

m2/ha 

medel 

Övre-höjd 

m. 

T190 22 12,5 848 10,2 15,6 

T158 30 16,0 491 9,9 17,7 

1226: 1 36 18,1 937 23,7 20,6 

1286 22 12,1 1050 12,1 16,1 

1164 30 16,8 524 12,5 17,5 

1401 52 20,6 422 14 18,2 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Fältinventering  

Insamlingen av mätdata har gjorts genom subjektiv cirkelyteinventering, 

med radien 5,64 meter (100 m
2
/provyta). Provytorna fördelades slump- 

mässigt vid utläggning. Jämn rumslig fördelning, samt hänsyn till 

beståndens beskaffenhet eftersträvades.  

Antalet provytor per bestånd varierade mellan 2 och 4 st., beroende på 

objektens storlek. Olika gallringsfrekvens i bestånden, genererade stor 

variation i antal uppmätta träd per ha (tabell 5). 
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Tabell 5. Antal provytor och mätträd per ha i förhållande till beståndsstorlek. 

Bestånds 

storlek 

Antal  

bestånd 

Antal 

ytor/ 

bestånd 

Min mätträd 

antal/ha 

Max 

mätträd 

antal/ha 

Medel 

mätträd 

antal/ha 

≤1 ha 7 2 10 41 19 

1,1-2 ha 5 3 12 35 19 

≥ 2,1 ha 12 4 7 17 11 

I varje provyta markerades provytecentrum med ett jordankare av järn, där 

ett 15 meter långt måttband var fäst. Samtliga träd inom provytans radie 

mättes avseende brösthöjdsdiameter (DBH) med en klave. Exempel på 

fältblankett vid mätningarna, se bilaga 1.  

På varje träd inom provytans radie, kontrollerades krokighet (båghöjden = 

det högsta måttet mellan trädstam och mätkäpp) med hjälp av en mätkäpp 

(3+3 meter), samt ett skjutmått (mm), och båghöjden i cm registrerades. 

Utifrån denna båghöjd gjordes en indelning i stamformsklasser mellan 1-5 

på första och andra stocken (0-3 och 3-6 meter), där följande gränser 

användes vid klassificeringen: 

1 = utan böj 

2 = max 5 cm båghöjd 

3 = max 10 cm båghöjd 

4 = max 15 cm båghöjd 

5 => 15cm båghöjd 

Kvistförekomsten på första stocken räknades; antal torra kvistar >1 cm i 

diameter/ meter. Torrkvistar ≤ 1cm räknades inte, då de antas ha en 

mycket begränsad påverkan på kvaliteten i det slutliga beståndet.  

För att uppskatta virkesinnehåll i bestånden, användes ett relaskop för att 

bedöma grundytan (m
2
) på varje provyta, därefter mättes höjden på de två 

grövsta träden i ytan (övre- höjdsmätning), med en höjdmätare (Haglöf 

ECII). 

I samband med fältinventeringen observerades och klassificerades de 

ståndortsfaktorer som förväntades påverka de uppmätta resultaten: 

 Marktyp (skogsmark/åkermark) 

 Markvegetationstyp (smalbladigt gräs/bredbladigt gräs) 

 Lutning (plant/svag/sluttande) 

 Fuktighetsklass (blöt/fuktig/frisk/torr) 
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3.3.2 Frågor till skogsägarna 

Vid kontakten med berörda markägare, via telefon eller vid besöket på 

fastigheten, genomfördes en enkel enkät bestående av tre frågor:  

 Plantetableringen; uppstod några problem? Var området skyddat med 

vilthägn, och i så fall, hur länge? 

 Röjningar och gallringar; om och när är dessa åtgärder utförda? 

Vilken gallringmetod användes, och vilket var det ungefärliga uttaget?  

 Hur upplever du som markägare kvaliteten och tillväxt hittills i 

beståndet?  

Skogsägarna kategoriserades därefter in i grupper som delades in i: stort, 

medel eller lågt intresse, samt positiv, neutral eller negativ inställning till 

björkbeståndet. Samtliga skogsägare har angett om och när bestånden 

gallrades, samt ungefärligt gallringsuttag. Detta gallringuttag har sedan 

uppskattats i kap 3.4, för att erhålla total volymproduktion per bestånd och 

år i jämförelsen.  

3.3.3 Kvalitetsklassning  

Utifrån mätningar av kvist förekomst och indelningen i stamformsklasser, 

kunde första stocken (0-3 meter) bedömas i kvalitetsklasserna A, B och C - 

enligt VMR:s mätningsinstruktioner för rundvirkessortiment (VMR, 2000) 

på varje mätträd enligt tabell 6. En översiktlig bedömning gjordes direkt av 

andra stockens (3 - 6 meter) förväntade kvalitetsklassning.  

Tabell 6. Kvalitetsklassning av stockar (utdrag ur tabell, VMR, 2000).  

Kvist/fel Klass A Klass B Klass C 

Råkvist Maximalt en kvist per 

stockmeter mindre än 

20 % av toppdiameter, 

dock max 5 cm 

Maximalt en kvist per 

stockmeter mindre än 

30 % av toppdiameter, 

dock max 8 cm. Kvist 

>5 cm max 2st./ meter. 

Maximalt en kvist per 

stockmeter mindre än 

40 % av toppdiameter, 

dock max 10 cm. Är 

kvistarna fler görs 

skäligt avdrag.  

Torrkvist Tillåts ej Maximalt en kvist per 

stockmeter, max 2,5 cm 

Maximalt en kvist per 

stockmeter med mindre 

än 15 % av stockens 

toppdiameter, dock max 

10 cm. Högst två om 

mindre diameter. Vid 

flera görs skäligt 

avdrag. 

Rötkvist Tillåts ej Tillåts ej Enstaka mindre 

rötkvistar. Avdrag för 

rötskadad volym. 

Krök i en led Båghöjden får vara max 

5 % av stockängden. 

Båghöjden får vara max 

10 % av stocklängden 

Båghöjden får vara max 

10 % av stocklängden. 

Större avvikelse ger 

skäligt avdrag. 
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3.4 Bearbetning av data och beräkningar  

Sammanställning av de inventerade beståndens data har redovisats i 

tabellform, bilaga 2. Därefter har medelvärden beräknats för varje bestånd 

avseende stamantal, medeltillväxt, diameter, övre-höjd, antal kvistar 0-3 

m. samt stamformsklasser (1-5 enligt kap. 3.3.1) och procentuell 

fördelning av klasser enligt VMR (2000). 

Spridningen anges som min och max- värden för varje variabel som ingår i 

beräkningarna. 

För att erhålla en jämförbar trädkvalitet för samtliga bestånd vid en 

framtida slutavverkning, gjordes en fiktiv utgallring av samtliga bestånd 

ned till 500 stammar/ha. De potentiellt bästa 500 framtidstammarna (max 

5 träd från varje provyta) valdes ut, genom granskning av DBH och 

kvalitetsparametrar. Dessa framtidsstammar användes sedan för de 

fortsatta beräkningarna, avseende kvalitet, tillväxt och ekonomiskt värde.  

Volymen m
3
sk per ha hämtades ur en kuberingstabell för björk (Hägglund 

& Lundmark, 2014).  

Med utgångspunkt från vad Rytter et al., (2008) beräknar som förväntade 

gallringsvolymer, egna bedömningar efter tester i dataprogrammet ”Prod- 

Mod”(Ekö, 1985), samt uppgifter från markägarna, baserades det totala 

gallringsguttaget på det uppmätta antalet kvarvarande stammar enligt 

nedan:  

400-  600 stammar=75m
3
sk/ha totalt gallringsuttag 

601-  900 stammar=50 m
3
sk/ha totalt gallringsuttag  

901-1400 stammar= 25m
3
sk/ha totalt gallringsuttag (alt. ogallrat)  

Aktuell volym i bestånden plus det generellt förmodade gallringsuttaget= 

Total beräknad tillväxt som dividerades med antalet år i totalålder, därmed 

erhölls produktionen i m
3
sk/ha och år, som användes för beräkning och 

jämförelser av medelproduktionen i bestånden.  

När varje bestånds medelvärden (baserat på de 500 framtidstammarna) 

beräknats, har dessa medelvärden sammanvägts, till ett totalt 

genomsnittligt typträd. För att värdera detta typträds ekonomiska värde har 

följande beräkningar använts: D (toppdiameter) 2 x 3,14/ 4 x L (stockens 

längd) = volym m
3
sk. 

Avsmalningen beräknades till 10mm/meter, vilket i första stocken (3,0 – 

1,3 m) gav 1,7 m x 10 mm/m= 1,7 cm totalt. I andra stocken var 

avsmalningen 3 m x 10 mm= 3 cm.  



 

 

18 

Volymen i första stock + volymen i andra stock x pris i aktuell prislista 

från Södra skogsägarna (2014) = totalt pris på typträdets värde i dagens 

prisläge. 

De inventerade kvalitetsparametrarna (stamformklasser och kvistar), och 

volymuppskattningen (medel- DBH och höjd) användes därefter i en 

formel för jämförelse, som Malcolm & Worrel (2001) utvecklat: 

DI (desirability index) = höjd(m)*dimeter(cm
2
)/ stamform(1-5)+ antal 

grenar/ kvistar upp till 3 m. 

Först beräknades det totala typträdet enligt formeln ovan, sedan varje 

bestånds medelträd. Det värde (DI) som typträdet erhöll, tilldelades ett 

ekonomiskt indexvärde på 1,0. 

Utifrån typträdets värde, värderades sedan varje bestånds medelträd, 

jämfört med det genomsnittliga typträdet. Medelträdets DI för varje 

bestånd dividerades med det genomsnittliga typträdets DI, varje bestånd 

erhöll därmed ett procentuellt värde (ekonomiskt index), som relaterades 

till det ekonomiska värdet på typträdet ovan. För att få ett jämförande 

värde per bestånd multiplicerades varje bestånds värde med 500 (antal 

stammar till framtida slutavverkning). 

De bestånd som överstiger medelresultaten för egenskaperna medeltillväxt, 

andel A-klassade stockar totalt, och har ett ekonomiskt index över 1,0, 

anses vara de bestånd, som kombinerar hög volymproduktion och hög 

virkeskvalitet i denna undersökning. 

En sammanställning av ståndorts- och skötselrelaterade faktorer gjordes 

för att utläsa eventuella samband mellan beståndens resultat.  

Jämförelser av stockarnas medeldiametertillväxt per år, och fördelning av 

klasser A-C per stock enligt VMR (2000), i förhållande till ståndorts- och 

skötselrelaterade faktorer gjordes med hjälp av bearbetningar i 

kalkylverktyget i Excel.  
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4. Resultat och Analys 

      Den genomsnittliga brösthöjdsdiametern (DBH) i de 24 bestånden  

      varierade mellan 12 och 20 cm. Övre-höjden var mellan 12,5 och 19,5  

      meter i genomsnitt. Grundytan varierade från 9,5 till 22 m
2
/ha, och stam-  

      antalet mellan 400 och 1400 stammar per ha. Ståndortsindex (SI) i  

      bestånden varierade mellan B22-B30 (tabell 7).  

 

      I Tönnersjöbestånden varierade DBH mellan 12,2 och 22,1 cm. Grund-                

      ytan var mellan 9,9 och 12,5 m
2
/ha, och stamantalet 422-1050 stammar/ha. 

      Övre-höjden var som mest 20,6 m och som lägst 15,6 m (tabell 8). 

4.1 Produktion 

4.1.1 Medeltillväxt 

I genomsnitt var medeltillväxten per ha och år 6,89 m
3
sk i de 24 

inventerade produktionsbestånden, och varierade mellan 2,5 och 9,2 m
3
sk/ 

ha och år. De bestånd som uppmättes med en medeltillväxt ≥ 7 m
3
sk/ ha 

och år var nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18 (planterade) och nr. 21 (själv 

föryngrat) (tabell 7). 

 På Tönnersjöhedens ytor var medeltillväxten 5,5 m
3
sk/ha och år, där var 

variationen mellan 3,3 och 6,86 m
3
sk/ha och år (tabell 8). 

Tabell 7. Samtliga 24 inventerade bestånds uppmätta produktionsdata fördelat 

per bestånd. Brösthöjdsdiameter (DBH), stamantal/ha (St/ha), 

grundyta/ha (G-yta), övre-höjd (ÖH), volym (V), beräknat gallrings-

uttag (Gallr.), total ålder, medeltillväxt och ståndortindex (SI). 

Bestånd 

nr 

DBH 

cm 

medel 

St/ha 

medel 

G- yta 

m2/ha 

ÖH 

m. 

V 

m3sk/ha 

Gallr. 

m3sk/
ha 

Total 

ålder 

år 

Medeltillväxt 

m3sk/ha-år- 

inkl. uttag 

SI 

H50,

m 

1 16 866 22 17 166 50 25 8,6 B26 

2 17 525 15 17 118 75 21 9,2 B28 

3 16,5 650 19 17 143 75 24 9,1 B26 

4 18 825 17 18,25 140 50 24 7,9 B26 

5 17 550 13 14,25 84 75 23 6,9 B22 

6 19,5 475 15 15,5 106 75 25 7,2 B24 

7 19 650 17,5 15,75 128 75 24 8,5 B24 

8 17 750 16,5 16,5 121 50 24 7,1 B26 

9 16,5 600 16 16,25 114 75 29 6,5 B22 

10 14,5 1175 20 15 138 25 29 5,2 B24 

11 17,5 400 9,5 15,5 67 75 27 5,3 B22 

12 19 600 15,5 17,5 120 75 28 7 B28 
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13 16 750 13 17,75 100 75 25 7 B26 

14 13 960 12 14,5 70 0 28 2,5 B22 

15 18 1400 23 18,25 183 0 25 7,3 B26 

16 18 933 17 17,25 129 50 26 6,9 B24 

17 18 600 14,5 17,5 108 75 27 6,8 B24 

18 18,5 700 17,5 19 148 75 27 8,3 B26 

19 12 725 13,5 12,5 87 50 20 6,9 B24 

20 16 650 12,5 15 97 75 25 6,9 B24 

21 20 775 17,5 19,5 144 75 26 8,4 B28 

22 14 1175 15,5 15 104 25 23 5,6 B24 

23 15,5 1250 17,5 14,5 112 25 25 5,5 B24 

24 16 850 16 15 90 50 30 4,7 B22 

Medel 16,8 778 16 16,3 117,4 56,25 25,5 6,89 B24 

 

Tabell 8. Tönnersjöhedens provytors produktionsdata fördelat per bestånd. 

Brösthöjdsdiameter (DBH), stamantal/ha (St/ha), grundyta/ha (G- 

yta), övre-höjd (ÖH), volym (V), total produktion, total ålder, 

medeltillväxt och ståndortindex (SI). ( Kursiv text: inventerat innan 

stormskada, uppgifter enligt författaren 2014 angivna överst). Källa: 

Johansson (2014). 

Bestånd 

id 

DBH 

cm 

medel 

St/ha 

medel 

G- yta 

m2/ha 

ÖH 

m. 

V 

m3sk/ha 

Total 

produktion 

m3sk/ha 

Total 

Ålder 

(inv. 

år) 

Medeltillväxt 

m3sk/ha-år- 

inkl. uttag 

SI 

H50,m 

T190 12,5 848 10,2 15,6 70 128 
22 

(2012) 
5,81 B24 

T158 16 491 9,9 17,7 73 132 
30 

(2012) 
4,4 B24 

1226:1 
22,1 

18,1 

450 

937 

11,5 

23,7 
20,6 191 220 

36 

(2009) 
6,1 B26 

1286 12,1 1050 12,1 16,1 82 151 
22 

(2011) 
6,86 B24 

1164 16,8 524 12,5 17,5 92,5 117,5 
18 

(2006) 
6,5 B28 

1401 20,6 422 14 18,2 110 172 
52 

(2011) 
3,3 B18 

Medel 14,2 630 11,7 17,6 103 153,4 30 5,5 B24 
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4.1.2 Diametermedeltillväxt 

DBH- medeltillväxten skiljde sig mellan beståndstyper, marktyper, 

gallrings- typer, SI, lutningsklasser, och fuktklasser. Planterade bestånd 

hade högre diametermedeltillväxt än självföryngrade (≈0,68 resp. ≈ 0,64 

cm/år). På åker kontra skogsmark var skillnaden ≈ 0,69 resp. ≈ 0,61 cm/år. 

Torrt hade den högsta dimetertillväxten av fuktklasserna, och sluttande 

mark av lutningsklasserna (tabell 9).  

Tabell 9. Diametermedeltillväxten och skillnader mellan beståndstyper 

(självföryngrat/planterat), marktyper (skogsmark/åkermark), 

lutningsklasser (plant/svag/sluttande), och fuktighetsklasser 

                  (torr/frisk/fuktig/blöt).  

 

Diametermedeltillväxten ökade med stigande SI, från ≈0,48 cm/år på SI 22 

till ≈ 0,8 cm/år på SI 30. Även gallringsmetoden visade på samband med 

hög diameterutveckling, då bestånd som var maskingallrade vid första 

gallringen, i medel hade en diametermedeltillväxt på ≈ 0,71 cm/ år, 

manuellt gallrade hade ≈ 0,65 cm/år, och ogallrade ≈ 0,56 cm/år (tabell 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal 

stammar 

Medeltillväxt 

DBH cm/år 

Standard-

avvikelse 

Min tillväxt 

DBH cm/år 

Max tillväxt 

DBH cm/år 

Självföryngrat 79 0,6380 0,1307 0,4400 1,1154 

Planterat 296 0,6754 0,1400 0,3214 1,1250 

Skogsmark 104 0,6099 0,1380 0,3214 1,1154 

Åkermark 271 0,6896 0,1328 0,3448 1,1250 

Plant 213 0,6834 0,1225 0,4400 1,0869 

Svag  142 0,6276 0,1504 0,3214 1,1250 

Sluttande 20 0,7817 0,1240 0,6154 1,1154 

Torr 26 0,7572 0,1034 0,5185 0,9524 

Frisk 249 0,6664 0,1361 0,3214 1,1154 

Fuktig 90 0,6432 0,1508 0,3448 1,1250 

Blöt 10 0,6821 0,0775 0,5357 0,7857 
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Tabell 10. Diametermedeltillväxten och skillnader mellan gallringstyp 

                   (maskin/manuell/ogallrat), samt SI 22-30. 

 

 

 

4.2 Ståndorts- och skötselfaktorer  

Av de totalt 30 bestånden var 10 st. (33,3%) etablerade på skogsmark, och 

66,7% på åker eller f.d. betesmark. Samtliga bestånd växte på marker av 

smal- eller bredbladig grästyp. Alla utom ett (nr 13) av de18 produktions- 

bestånd som planterats, hade varit föremål för någon typ av mark 

bearbetning innan plantering. Samma förhållande gäller för viltstängsel 

(nät).  

Asarum var den vanligaste kända proveniensen (33,3%), medan 9 av 30 

(30 %) bestånd hade okänt plantursprung. Revinge var planterat i 2 

bestånd och Visingsö endast i ett Tönnersjöbestånd. Samtliga bestånd som 

var planterade hade ett utgångsförband på 2 x 2 meter utom ett.  

Markfuktighetsklassen i bestånden var 63,3% frisk (19 st.), fuktig 26,7% 

(8 st.), torr 6,7 % (2 st.) och blöt 3,3 % (1st.) (tabell 11).  

 

 

 

 

 

 

 Antal 

stammar 

Medeltillväxt 

DBH cm/år 

Standard-

avvikelse 

Min tillväxt 

DBH cm/år 

Max tillväxt 

DBH cm/år 

Gallr. 1 Maskin 

 

175 0,7149 0,1274 0,4444 1,1250 

Gallr. 1 Manuellt 150 0,6486 0,1208 0,3793 1,0000 

Ogallrat 50 0,5584 0,1538 0,3214 0,9200 

SI 22 29 0,4823 0,0958 0,3214 0,6896 

SI 24 74 0,6389 0,1451 0,3448 1,0869 

SI 25 5 0,5400 0,0748 0,4400 0,6400 

SI 26 106 0,6651 0,1256 0,3793 1,1250 

SI 27 10 0,6620 0,0914 0,5500 0,8400 

SI 28 109 0,7135 0,1136 0,4800 1,0000 

SI 29 16 0,6713 0,0885 0,4444 0,7778 

SI 30 26 0,7970 0,1161 0,5600 1,1154 
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Tabell 11. Ståndortsrelaterade faktorer för samtliga inventerade bestånd. 

(Smbl.gr= smalbladig grästyp, Bredbl.gr= bredbladig grästyp). 

Bestånd 

nr 

Marktyp Mark-

vegetation 

Fukt- 

klass 

Lutning Mark- 

beh. 

Nät Proveniens Anm. 

1 Åker/bete Smbl.gr Frisk Plant Plöjt Ja Okänd  

 

2 Åker/bete Bredbl.gr Torr Plant Plöjt, 

sprutat 

Ja Asarum  

3 Åker/bete 

 

Smbl.gr Fuktig Svag Plöjt, 

sprutat 

Ja Asarum  

4 Åker/bete Smbl.gr Frisk Svag Plöjt, 

sprutat 

Ja Asarum  

5 Åker/bete Smbl.gr Frisk Plant Plöjt Ja Okänd Luckigt 

 

6 Åker/bete Bredbl.gr Frisk Plant Plöjt 

 

Ja Asarum  

7 Åker/bete Smbl.gr Fuktig Svag Plöjt Ja Okänd  

 

8 Åker/bete Smbl.gr Frisk Plant Plöjt Ja Asarum Sjukdom 

efter etabl. 

9 Skog Smbl.gr Frisk Svag Markberett Ja Asarum  

 

10 Åker/bete Smbl.gr Fuktig Svag Plöjt Ja Okänd Felaktiga 

plantor? 

11 Åker/bete Smbl.gr Torr Svag Plöjt Ja Asarum Mkt hårt 

gallrat 

12 Åker/bete Vass Blöt Plant Plöjt Ja Asarum  

 

13 Åker/bete Smbl.gr Frisk Plant Plöjt Ja Revinge  

 

14 Skog Smbl.gr Frisk Svag Nej Nej Asarum 3m. förb. 

 

15 Åker/bete Smbl.gr Frisk Svag Plöjt Ja Okänd Ogallrat 

 

16 Åker/bete Smbl.gr Frisk Plant Plöjt Ja Okänd  

 

17 Åker/bete Smbl.gr Fuktig Plant Plöjt Ja Okänd 

 

 

18 Åker/bete Smbl.gr Frisk Plant Plöjt Ja Okänd  

 

19 Skog Smbl.gr Frisk Plant Nej Nej Lokal Nygallrat 

 

20 Skog Smbl.gr Frisk Plant Nej Nej Lokal  
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21 Skog Smbl.gr Frisk Sluttande Nej Nej Lokal  

 

22 Skog Smbl.gr Frisk Svag Nej Nej Lokal Svagt 

gallrat 

23 Åker/bete Smbl.gr Fuktigt Plant Plöjt Nej Lokal Ogallrat 

 

24 Åker/bete Smbl.gr Fuktigt Plant Plöjt Nej Lokal Misslyckad 

plantering 

T190 Skog Smbl.gr Frisk Plant ? ? Asarum  

 

T158 Skog Smbl.gr Frisk Plant ? ? Visingsö  

 

1226:1 Skog Smbl.gr Frisk Plant Nej Nej Lokal Gödslings-

försök 

1286 Åker/bete Smbl.gr Fuktigt Plant Okänt Ja Revinge Ogallrat 

 

1164 Åker/bete Bredbl.gr Frisk Plant Okänt Ja 4 olika Sortförsök 

Hjuleberg 

1401 Skog Smbl.gr Fuktigt Plant Nej Nej Lokal Hög ålder 

 

 

15 av de 24 produktionsbestånden var gallrade två gånger, vilket 

motsvarar 62,5%. 6 (25 %) var endast gallrade en gång, medan 3 var helt 

ogallrade (12,5%). 38,8% av gallringarna var manuellt utförda, 61,2% var 

maskin- gallrade. Stamantalet hos de bestånd som gallrats minst en gång 

med maskin var igenomsnitt 611,5 stammar/ha, i de manuellt gallrade var 

antalet 915,5 stammar/ha. 46 % av skogsägarna uppgav ett stort intresse 

för sin björkskog, medan 54 % angav ett medelstort intresse. Upplevelsen 

av bestånden vara positiv för 25 % av skogsägarna, 54 % var neutralt 

inställda, och 21 % var negativa till björkbestånden (tabell 12).  

Tabell 12. Gallringsålder (år), gallringuttag (% av stamantal), gallringstyp 

(manuell/ maskingallrat), stamantal (antal/ha), samt skogsägarnas 

intresse för, och inställning till de 24 produktionsbestånden. 

Bestånd 

nr 

Gallring1 

Ålder, år 

Gallring1 

Uttag, del 

av 

stamantal 

Gallring1 

Manuellt/ 

maskin 

Gallring2 

Ålder, år 

Gallring2 

Uttag, del 

av 

stamantal 

Gallring2 

Manuellt/ 

maskin 

Stam- 

antal/ 

 ha 

Skogsägarens 

Intresse/ 

Inställning 

1 23 50 % Manuellt - - - 866 Medel/Neutral 

2 19 60 % Maskin - - - 525 Medel/Positiv 

3 17 30 % Manuellt 23 40 % Maskin 650 Stort/Positiv 

4 13 30 % Manuellt 20 35 % Manuellt 825 Stort/Positiv 

5 12 35 % Maskin 19 40 % Maskin 550 Medel/Negativ 

6 14 35 % Maskin 21 40 % Maskin 475 Medel/Negativ 
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7 13 35 % Maskin 20 40 % Maskin 650 Medel/Negativ 

8 16 30 % Manuellt 23 35 % Manuellt 750 Medel/Neutral 

9 20 30 % Manuellt 27 45 % Maskin 650 Medel/Positiv 

10 25 25 % Manuellt - - - 1175 Stort/Negativ 

11 17 50 % Maskin 24 40 % Maskin 400 Stort/Neutral 

12 18 40 % Maskin 25 45 % Maskin 600 Stort/Neutral 

13 14 30 % Manuellt 21 35 % Manuellt 750 Stort/Positiv 

14 - - - - - - 960 Medel/Neutral 

15 - - - - - - 1400 Medel/Neutral 

16 23 35 % Manuellt - - - 933 Medel/Neutral 

17 18 35 % Maskin 25 40 % Maskin 600 Stort/Neutral 

18 18 35 % Maskin 25 35 % Maskin 700 Stort/Neutral 

19 20 45 % Maskin - - - 725 Stort/Positiv 

20 17 40 % Maskin 23 35 % Maskin 650 Medel/Neutral 

21 14 35 % Maskin 25 40 % Maskin 775 Stort/Positiv 

22 21 25 % Manuellt - - - 1175 Medel/Neutral 

23 22 20 % Manuellt - - - 1250 Stort/Neutral 

24 20 20 % Manuellt 28 25 % Manuellt 850 Stort/Neutral 

 

 

4.3 Kvalitet 

       Den genomsnittliga stamformsklassen var totalt i samtliga produktions-  

       bestånd 2,53, beräknat på 0-6 m (första och andra stock). Genomsnittet var  

       i de planterade 2,59, och i självföryngrade 2,41. I Tönnersjö var medel  

       2,40. Stamrakheten varierade med mellan 1,5 och 3,4 per medelstock.  

 

       Antalet kvistar (torrkvist) i genomsnitt på första stocken (0-3m.) varierade  

       mellan 0,0st. – 1,9st./m. Friska kvistar fanns inte på något inventerat träd  

       upp till 6 meters höjd. Medeltal i samtliga 24 produktionsbestånd var  

       0,70st./m. Fördelat mellan planterade och självföryngrade bestånd, var  

       resultatet 0,48 resp. 0,88st./ m. Medel i Tönnersjöbestånden var 0,46st./m.  

      

       I medeltal var andelen A-klassade stockar 39,6% i produktionsbestånden.   

       Kvalitetsklassningen varierade mycket mellan olika bestånd. De bestånd   

       som hade den största andelen A-stockar (65 %) var nr. 18 och 1401. Det  

       lägst klassade, nr T158, hade endast 12 % A-klass.  

        

       Bestånd som hade ≥ 40 % A-klassade stockar var nr. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13,  

       17, 18 (planterade), samt nr. 21(självföryngrat). I Tönnersjö (TÖ) var det  

       de självföryngrade bestånden nr. 1226:1 och 1401 som hade den högsta  

       andelen A-klassade stockar (tabell 13).  
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Tabell 13. Inventerade kvalitetsparametrar per bestånd. Stamformsklasser på 1:a 

och 2:a stock i genomsnitt. Fördelning av kvalitetsklasser A-C totalt (%), antal 

kvistar på 1:a stocken (0-3 m) per meter i genomsnitt.  

Bestånd 

nr 

Plant/ 

självf 

Stamform 

klass 1:a 

stock 

Stamform 

klass 2:a 

stock 

Kvalitet% 

A- stock 

Kvalitet% 

B-stock 

Kvalitet% 

C-stock 

Kvist 0-

3 meter 

1 PL 2,5 2,6 53 37 10 0,8 

2 PL 2,5 2,9 53 42 5 0,26 

3 PL 2,3 2,4 58 38 4 0,3 

4 PL 2,7 2,5 57 38 5 0,2 

5 PL 3 3,3 25 40 35 0,5 

6 PL 3 2,8 39 45 16 0,25 

7 PL 2,6 3 33 45 22 0,3 

8 PL 2,3 2,4 22 45 33 1,2 

9 PL 2,1 2,9 42 40 18 0,4 

10 PL 2,6 2,5 32 48 20 0,6 

11 PL 2,7 2,6 38 24 38 0,3 

12 PL 2,7 2,5 40 45 15 0,2 

13 PL 2 3 40 15 45 0,2 

14 PL 2,8 2,3 13 47 40 1,9 

15 PL 2,2 2,5 37 50 13 0,6 

16 PL 2,7 3 37 50 13 0,5 

17 PL 2,7 2,9 45 50 5 0 

18 PL 2,1 2,4 65 28 7 0,1 

19 SJ 2,2 2,7 25 50 25 0,85 

20 SJ 2,4 2,5 25 45 30 1,6 

21 SJ 2,3 2 55 38 7 0 

22 SJ 2,4 2,9 15 38 47 1,6 

23 SJ 2,6 2,2 20 40 40 1,2 

24 SJ 2,6 2,2 25 45 30 0,7 

T 190 PL 2,6 2,3 35 53 12 0,75 

T158 PL 3,4 2,8 12 53 35 0,45 

1226:1 SJ 2 2,4 72 17 11 0,05 

1286 PL 2,4 1,5 40 60 0 1,1 

1164 PL 2,3 2,4 50 16 34 0,4 

1401 SJ 2,5 2,3 65 30 5 0 

De planterade bestånden uppvisade den lägsta andelen raka stammar (utan 

böj) (5,6 %), de självföryngrade och Tönnersjöbestånden hade mer än 

dubbelt så hög andel. I max 5 cm-klassen hade de självföryngrade 
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bestånden den lägsta andelen (28 %) medan planterade och 

Tönnersjöbestånden hade knappt hälften av sina stockar i den klassen.  

I max 10 cm-klassen hade de självföryngrade bestånden sin högsta andel 

(45 %) medan planterade och Tönnersjö låg lägre (36 resp. 27 %). I 

klasserna max 15 respektive >15 cm fanns bara små skillnader (tabell 14).  

Tabell 14. Fördelning av beståndens stammar i stamformsklasser per stock (antal 

och %). 

 Planterade Självföryngrade Tönnersjö 

Stamforms klass Antal % Antal % Antal % 

1 (utan böj) 3 5,6 20 11,1 26 13,8 

2 (max 5 cm) 268 45,6 51 28,4 85 45,3 

3 (max 10 cm) 210 35,7 85 47,2 50 26,6 

4 (max 15 cm) 56 9,5 18 10,0 17 9,0 

5 (>15 cm)  21 3,6 6 3,3 10 5,3 

Total 558 100,0 180 100,0 188 100,0 

 

Av antalet kvistar fanns i medeltal 88,8% av de planterade bestånden i 

grupperna mellan 0,3- 0,9 kvistar per meter. I dessa grupper fanns 50 % av 

de självföryngrade och 83,4% av Tönnersjöbestånden (tabell 15).  

Tabell 15. Kvistförekomst per meter på första stocken, i de 24 

produktionsbestånden och i Tönnersjö. Antal bestånd och fördelning 

(%) totalt.  

 Planterade Självföryngrade Tönnersjö 

Antal kvist per 

meter 

Antal % Antal % Antal % 

≤ 0,3 8 44,4 1 16,65 2 33,4 

0, 31- 0,50 5 27,8 0 0,0 2 33,4 

0, 51- 0,70 3 16,6 1 16,65 0 0,00 

0, 71- 0,90 0 0,00 1 16,65 1 16,6 

0, 91- 1,10 0 0,00 0 0,00 1 16,6 

1, 11- 1,30 1 5,6 1 16,65 0 0,00 

1, 31- 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1, 51- 1,70 0 0,00 2 33,4 0 0,00 

1, 71- 1,90 1 5,6 0 0,00 0 0,00 

Totalt 18 100,0 6 100,0 6 100,0 
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Andelen A- stockar var 59,4% av det totala antalet förstastockar i 

produktionsbestånden, och 56,4% i Tönnersjö. Andelen B-stockar var 28,1 

respektive 33 %. C-stockarna motsvarade 12,5% av förstastockarna i 

produktionsbestånden och 10,6% i Tönnersjö. 

 Resultatet visar inte någon tydlig skillnad i fördelningen av den 

genomsnittliga kvalitetsklassningen, mellan produktionsbestånden och 

Tönnersjöbestånd (tabell 16 och 17). 

Tabell 16. Fördelning av klassificerade stammar enligt VMR (2000) i de 24 

produktionsbestånden (antal och %).  

Klass Första 

stocken, 

antal 

stammar 

% av samtliga 

förstastockar 

Andra 

stocken, 

antal 

stammar 

% av  

samtliga 

andrastockar 

Total 

andel% 

A 228 59,4 76 19,8 39,6 

B 108 28,1 205 53,4 40,8 

C 48 12,5 103 26,8 19,6 

Totalt 348 100,0 348 100,0 100,0 

 

Tabell 17. Fördelning av klassificerade stammar enligt VMR (2000) i Tönnersjö- 

bestånden (antal och %). 

Klass Första 

stocken, 

antal 

stammar 

% av samtliga 

förstastockar 

Andra 

stocken, 

antal 

stammar 

% av samtliga 

andrastockar 

Total 

Andel 

% 

A 53 56,4 28 29,8 43,1 

B 31 33,0 42 44,7 38,8 

C 10 10,6 24 25,5 18,1 

Totalt 94 100,0 94 100,0 100,0 

 

Tydliga samband kunde utläsas mellan ståndorts- och skötselfaktorer och 

andelen A-klassade stockar. De bestånd som maskingallrats vid första 

gallringen, hade 65,1 % A-klassade stockar, manuellt gallrade 61,4 %, och 

ogallrade 48 %. Marktypen hade också en tydligt påvisbar betydelse, där 

65 % av stockarna på åkermark var i klass A, men bara 52 % på 

skogsmark. 

Högt SI visade också en högre andel A-klass, där ≈76 % av stockarna var 

av A-klassning på SI 28-30, medan SI 25-27 och 22-24 hade 57,1%, 

resp.53 % A-klassade stockar. Planterade bestånd uppvisade ≈64 % A-

klass, medan själv- föryngrade hade ≈52 % (tabell 18).  
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Tabell 18. Samband mellan ståndorts-och skötselfaktorer och hög andel A-

klassade stockar. 

Skötsel/ståndort A-klass% B-klass% C-klass% Totalt 

1:a gallring maskin 65,1 25,7 9,2 100,0 

1:a gallring manuellt 61,4 25,3 13,3 100,0 

Ogallrat 48,0 32,0 20,0 100,0 

Åkermark 65,0 28,0 7,0 100,0 

Skogsmark 52,0 22,0 26,0 100,0 

SI 28-30 75,9 17,5 6,6 100,0 

SI 25-27 57,1 22,5 20,4 100,0 

SI 22-24 53,0 28,7 18,3 100,0 

Planterat  63,8 27,4 8,8 100,0 

Självföryngrat 51,9 22,8 25,3 100,0 

 

4.4 Ekonomisk värdering av bestånden  

När samtliga bestånd sammanställts har följande typträd framräknats enligt 

Malcolm & Worrel (2001): DI= (medel övre-höjd m)16,3 x (medel DBH 

cm
2
) 282,2/ (medel stamrakhet) 2,53+ (medel antal kvist 1:a stock) 0,70= 

1424, 30 (ekonomiskt indexvärde 1,0). Spridningen av ekonomiskt index 

på medelträden i produktionsbestånden varierade mellan 0,50 och 2,55, 

vilket genererar stora skillnader i det beräknade ekonomiska värdet/ ha.  

Typträdets toppdiameter i första stocken= 16,3cm-1,7cm (avsmalning) 

=14,62 cm i toppdiameter. 

(D)14,62 x 3,14/ 4 x (stocklängd)3m= 0,05m
3
to i första stocken. 

Andra stocken 14,6 cm – 3 cm (avsmalning)= 11,62 cm i toppdiameter. 

(D)11,62 x 3,14/4 x (stocklängd)3m=0,03m
3
to i andra stocken.  

Total volym i typträdet: 0,05+0,03=0,08m
3
to. Aktuellt pris enligt Södra 

(2014) 450kr/m
3
to.  

Typträdets värde är därför 450 kr x 0,08 = 36 kr. 36 kr x 500 stammar/ha 

=18000 kr/ha. Baserat på sitt ekonomiska index har varje bestånds 

medelträd fått ett beräknat ekonomiskt värde, och ett totalt värde per ha.  

De bestånd som erhöll ett ekonomiskt index > 1,0 var nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 15, 16, 17,18 (planterade), och nr. 21(självföryngrat), som även 

fick det högsta ekonomiska värdet (tabell 19).  

Det ekonomiska indexet på medelträden på Tönnersjö varierade kraftigt, 

mellan 0,53 och 2,56. Beräknat som ekonomiskt värde varierade ytorna 

var variationen mellan 9 540 och 46080 kr per hektar (tabell 20). 
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Tabell 19. Medelträdens DI, ekonomiskt index, medelträdets beräknade 

ekonomiska värden per bestånd, och beståndens ekonomiska värde 

(kr/ha) totalt/ha (500 stammar). 

Bestånd nr     DI Ekonomiskt index Medelträdets värde(kr) Ekonomiskt värde(kr/ha) 

1 1 299,1 0,91 32,76 16 380 

2 1 659,8 1,16 41,76 20 880 

3 1 744,9 1,22 43,92 21 960 

4 2 111,8 1,48 53,28 26 640 

5 1 128,3 0,79 28,44 14 220 

6 1 869,8 1,31 47,16 23 580 

7 1 834,1 1,29 46,44 23 220 

8 1 343,2 0,94 33,84 16 920 

9 1 524,1 1,07 38,52 19 260 

10 1 001,2 0,70 25,20 12 600 

11 1 607,8 1,13 40,68 20 340 

12 2 256,8 1,58 56,88 28 440 

13 1 683,0 1,18 42,48 21 240 

14  550,6 0,38 13,68 6 840 

15 2 004,4 1,40 50,40 25 200 

16 1 688,4 1,17 42,12 21 420 

17 2 025,0 1,42 51,12 25 560 

18 2 765,1 1,94 69,84 34 920 

19 545,45 0,38 13,68 6 840 

20 948,15 0,66 23,76 11 880 

21 3 627,9 2,55 91,80 45 900 

22 691,76 0,48 17,28 8 640 

23 966,67 0,68 24,48 12 240 

24 1 238,8 0,87 31,32 15 660 
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         Tabell 20. Medelträdens DI, ekonomiskt index, medelträdens värde och     

         beräknat ekonomiskt värde (kr/ha) för Tönnersjö.      

 

 

Bestånd 

 nr 

DI Ekonomiskt 

index 

Medelträdets  

värde (kr) 

Ekonomiskt värde 

(kr/ha) 

T190    760,5 0,53 19,08   9 540 

T158 1 276,4 0,89 32,04 16 020 

1226:1 2 993,8 2,10 75,60 37 800 

1286    770,7 0,54 19,44   9 720 

1164 1 794,5 1,26 45,36 22 680 

1401 3 215,3 2,26 81,36 40 680 
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 5. Diskussion och slutsatser 

Den uppmätta kvaliteten i produktionsbestånden var över lag god. 

Tillväxten som beräknats, var i de bestånd som hade en högre 

medeltillväxt än genomsnittet 7,97 m
3
sk/ha och år, och medel i samtliga 

produktionsbestånd var 6,89 m
3
sk/ha och år. Medeltillväxten är därmed i 

samma storleksordning på mellan 6-9,3 m
3
sk/ha och år, som Hynynen et 

al. (2010) indikerat för planterade bestånd. Det bör tilläggas att 

inventeringarna är gjorda i bestånd som hittills varit i sin högsta period av 

tillväxt, vilket gör att en lägre tillväxttakt är rimlig att förvänta framöver.  

Beräkningarna av medeltillväxten i bestånden är att betrakta som generella 

uppskattningar. Metoden med provytevis datainsamling, där övre höjd och 

grundyta är parametrar, ger inte det exakta mått som en totalinventering 

skulle kunnat ge. Det föreligger en tämligen stor skillnad gentemot det i 

Tönnersjö- bestånden uppmätta värdena (5,5 m
3
sk/ha). För att få fram mer 

exakta tillväxtvolymer, hade en större insats krävts vid mätningen. Flera 

provytor per bestånd och höjd på samtliga provträd, hade gjort volymerna i 

m
3
sk/ha mer exakta. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är gallringsuttaget. 

Endast ett nyligen gallrat bestånd hade exakta siffror på den avverkade 

volymen. En generell uppskattning har gjorts, baserat på stamantalet per 

hektar som fanns kvar i bestånden, med stöd av Rytter et al. (2008). (kap 

3.4, sid 17) samt egna bedömningar gjorda utifrån tester i kalkylverktyget 

Prod-Mod.  

Det som däremot framträder tydligt ur resultaten av medeltillväxt-

beräkningarna, är de skillnader, som finns mellan bestånden. Avseende 

ståndortsfaktorer är sambandet inte entydigt, men tillväxten tenderar att 

vara något bättre på sluttande mark, vilket även Raulo (1987) hävdar. Alla 

markfuktighetsklasser förekommer bland de bestånd, som uppmätts med 

den högsta medeltillväxten. Då samtliga undersökta bestånd är etablerade 

på marktyper med smalbladig gräsvegetation eller bättre, och SI som lägst 

är B22, tycks björkens ståndortskrav vara tillgodosett, enligt Skogforsk 

(2011). Medeltillväxten (m
3
sk/ha och år) var högst på åker/ betesmark, då 

91,6% av de bestånd som hade en tillväxt över medel återfanns här. Även i 

Tönnersjö uppmättes den högsta tillväxten på f.d. betesmark (se tabell 7, 8 

och 11).  

Medeldiametertillväxten varierade tydligt beroende på ståndorts- och 

skötselfaktorer. Även här gav åkermark högre tillväxt än skogsmark, och 

sluttande mark hade den högsta tillväxten av lutningsklasserna. Planterade 

bestånd gav högre tillväxt än självföryngrade, och bestånd som 

förstagallrats med maskin hade en klart högre DBH- medeltillväxt än 

manuellt gallrade eller ogallrade. Likaså fanns det ett säkerställt samband 

mellan ökande SI och högre medeldiametertillväxt. Variationen av 

medeldiametertillväxt beroende av fuktklasser är tydlig, men en 

osäkerhetsfaktor var det låga antalet träd i klasserna torr och blöt. 
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Bedömningen av de olika klasserna kan också vara något osäker, då f.d. 

åker/betesmark ter sig annorlunda gentemot skogsmark vid 

klassificeringen. 

De signifikanta skillnader i proveniensens betydelse för stamrakhet som 

Malcolm & Worrel (2001) och Koski & Rousi (2005) påvisat, har inte 

kunnat utläsas, i denna undersökning. De utvalda framtidsstammarna har 

inte visat någon tydlig skillnad i stamrakhet i medeltal, mellan bestånd av 

planterat och självföryngrat ursprung. Hälften av de tio bestånd som 

bedömdes ha den bästa stam rakheten i medeltal var självföryngrade.  

Rakheten var överlag mycket god i bestånden. I samtliga bestånd var 

rakheten på stammarna i genomsnitt så god att den kan klassas som A-

stock enligt VMR (2000). Den skillnad som kan utläsas är att andelen 

stammar i stamformsklass 3 var något högre i de självföryngrade 

bestånden än hos de planterade, men också andelen i klass 1. Totalt sett 

ger det en genomsnittlig stamformsklass som varierar mycket lite mellan 

beståndstyperna. I de planterade bestånden ingick endast två provenienser, 

och vilken av dessa två som planterats i produktionsbestånden är i flera fall 

inte känt, vilket gör jämförelser mellan dessa osäker. Även i Tönnersjö var 

stamformsklasserna jämna, och ingen tydlig skillnad mellan ursprung gick 

att påvisa utifrån inventeringen, vare sig mellan självföryngrade bestånd 

jämfört med planterade, eller mellan de olika provenienser som fanns. 

Stora variationer mellan bestånden kunde däremot konstateras vid 

mätningarna avseende kvistförekomst. Här förelåg olikheter mellan både 

olika gallringsstrategier, och en klart övervägande del av låg kvist-

förekomst fanns hos de planterade bestånden. Det tyder på att skillnader 

går att utläsa i ståndorts- och skötsel och/eller proviniensfaktorer. 

Planterade bestånd som maskingallrats en eller två gånger uppvisade 

samtliga maximalt 0,5 kvist per meter på första stocken, 0-3 m, i 

förhållande till medeltalet som var på 0,7 kvist per meter på förstastocken 

(se tabell 12 och 13).  

Klassningen enligt VMR (2000) varierade kraftigt mellan bestånden (se 

tabell 13) och ett tydligt samband finns att utläsa mellan andelen A-

klassade stockar och kvistförekomst. Bestånd med hög andel kvist på 

första stocken hade betydligt lägre andel A-klassade stockar i både första 

och andra stock. Stamrakheten var, som nämns ovan, mycket jämn och 

bra, vilket gjorde antalet kvistar per meter till stor del avgörande för 

klassningen av stockarna enligt VMR (2000).  

Fördelningen av klasser A-C enligt VMR (2000) uppvisade tydliga 

skillnader i jämförelsen med ståndorts-och skötselrelaterade faktorer. 

Bestånd som var planterade hade en högre andel A-klassade stockar i 

jämförelse med självföryngrade, de som växte på åkermark hade en högre 

andel A-klass än på skogsmark. Bestånd som maskingallrades vid första 

gallringen, hade fler i A- klassen, än manuellt gallrade eller ogallrade 
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bestånd. Andelen A-klass blev också tydligt högre med stigande SI, vilket 

understryker vikten av att plantera vårtbjörk på goda marker (se tabell 18).  

Den beräkning som gjort av Desirability Index (DI) enligt Malcolm & 

Worrel (2001) ( se tabell 19 och 20) har i denna typ av undersökning visat 

sig vara en något missvisande formel för att mäta värdet på stammarna i 

bestånden. Då de ingående variablerna är diameter, övre höjd, stamrakhet 

och kvist, tenderar resultatet att missgynna de något yngre bestånden i 

jämförelsen. Detta gör att en sådan beräkning lämpar sig främst som metod 

vid jämförelser mellan bestånd med exakt samma totalålder.  

Det som däremot tydligt framkommer i resultatet av DI och ekonomiskt 

index, är den kraftiga variationen av ekonomiskt värde, på den 

genomsnittliga stammen per bestånd. Skillnaderna mellan den lägsta 

(13,70 kr/stam) och högst (92,16 kr/ stam) värderade stammen var drygt 

78 kr. I ett fingerat framtidsbestånd på 500 stammar skulle det alltså 

generera upp till som mest 39 000 kr/ ha i skillnad mellan de olika 

bestånden, i dagens penningvärde. Tar man dessutom i beaktande den 

dimensionsutveckling som förväntas fram till slutavverkning, ökar den 

ekonomiska variationen troligen än mer.  

De bestånd som kombinerar högt DI, stor andel A-klassade stammar och 

hög tillväxt är nr. 2, 3, 4, 12, 13, 18, och 21 (se tabell 7, 13 och 19). Dessa 

kan enligt denna rapport sägas vara de som kännetecknar ett bra 

björkbestånd i Halland. Tillväxten är i medeltal ≥ 7 m
3
sk/ ha och år hos 

samtliga, och en låg andel kvist, har tillsammans med en stamformsklass 

motsvarande kraven för A-klass enligt VMR (2000), resulterat i en andel 

A-klassade stockar ≥ 50 %.  

Jämförelse mellan de bästa bestånden och övriga, har inte kunnat påvisa 

något entydigt samband avseende ståndorts-och skötselfakorer. Alla utom 

ett av de planterade produktionsbestånden, har förberetts innan plantering 

genom någon form av gräs- bekämpning, antingen genom Round-up 

behandling och plöjning eller tallriksharvning, eller endast genom 

mekanisk jordbearbetning (se tabell 11). Även viltskyddande stängsel 

tycks vara en framgångsfaktor, men det bör påpekas att flertalet av de 

inventerade bestånden stängslats, mycket på grund av bidragen till 

lövplanteringar, som är grunden till de flesta av dem. 

Konstateras kan dock att bestånden som nämn ovan, i högre grad än i 

medel var etablerade på åkermark, och även i större utsträckning var 

gallrade två gånger. I båda fallen var det 85,7% (6 st. av 7) av dem, i 

jämförelse med genomsnittet, där andelen var 70 resp. 62,5%. En högre 

andel, 71,4%, mot i medeltal 61,2%, var också maskingallrade. De hade i 

medeltal 689 stammar/ha kvar i nuläget. Det är ett optimalt utgångsläge 

inför 3:e gallring (se tabell 2), enligt Rytter et. al (2008).  
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Även skogsägarnas intresse och inställning skilde sig åt, för de bestånd 

som sammantaget var bättre än genomsnittet. De hade i högre grad ett stort 

intresse för sin björkskog (85,7% mot 46 % i medel), och upplevelsen av 

det egna björkbeståndet var i högre grad positivt (57 % mot 25 % i medel) 

(se tabell 12).  

Sammantaget kan resultaten tolkas som att maskingallrade bestånd 

generellt tenderar att gallras hårdare (fler stammar/ha) än manuellt, och 

därmed uppnår en högre tillväxt. Vidare tycks detta högre gallringsuttag 

påverka kvaliteten i bestånden positivt, genom högre andel A-klassade 

stockar. Det understryker betydelsen av att ha kunskap om björkens 

ståndortskrav och skötselbehov, för att skapa ett bra etablerat 

björkbestånd, som gallras hårt (≥ 35 % av stamantalet/ gallring) minst två 

gånger under omloppstiden. Detta skapar förutsättningar för ett bra 

produktionsnetto.  

Metoden att inventera ett relativt stort antal bestånd kan ifrågasättas. Det 

finns risk att de subjektiva, och till antalet begränsade provytorna, ger 

utrymme för systematiska mätfel. Det är dock den metod som befanns 

tillämplig i de trädslagsrena, likåldriga och jämna bestånd som ingår i 

denna studie. Ett begränsat antal ytor per hektar är resultatet av ett val att 

mäta ett relativt stort antal bestånd, av något mindre storlek, för att få fram 

större variation i resultatet, och därmed kunna välja ut de bestånd som 

uppnår högst resultat avseende kvalitet och tillväxt. Målet med 

inventeringarna har varit att påvisa likheter mellan de bestånden, och de 

resultat som går att utläsa visar tydliga skillnader i flera de undersöka 

kvalitets- och produktionsvariablerna.  

Även beslutet att jämställa bestånden sinsemellan, genom att sortera ut de 

500 potentiellt bästa stammarna, kan ge anledning till diskussion. Att 

använda endast dessa för jämförelser av kvalitet och diameter- 

medeltillväxt kan ha gett en positivare bild av bestånden än verklighetens, 

men var att ett beslut grundat på en önskan om ge en så realistisk 

framtidsbild av bestånden som var möjlig. De bestånd som hade många 

stammar, har ju rimligtvis både sämre och bättre stammar kvar, och 

medelstammen bör förbättras vid utgallringen.  

Den största andelen undersökta bestånd är av planterat ursprung. Vid 

tidpunkten för planteringen fanns det två olika provenienser som var 

dominerande, Asarum och Visingsö. I denna sammanställning har 

ursprunget på plantorna varit svår att härleda fullt ut, varför inga slutsatser 

kan finnas i plantvalet. Inför framtiden är ju det i egentlig mening också 

mindre intressant, då plantmaterialet idag är förädlat på ett annat sätt.  

Sedan slutet av 80-talet pågår det utvecklingsarbete som idag resulterat i 

Ekebo- 4-plantorna. Det finns idag möjlighet att använda ett plant- 

material som är överlägset bättre, avseende tillväxt och kvalitet. Det ger i 

sin tur ännu större förutsättning att etablera björkbestånd av god kvalitet, 
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med en hög tillväxt. Ekebo-4 är idag enligt Skogforsk (2014) och Rytter et 

al. (2008) det rekommenderade plantvalet vid plantering av björk, för hela 

södra Sverige upp till Mälardalen.  

Det finns med utgångspunkt från naturliga förutsättningar, historisk 

perspektiv och miljöhänsyn, flera anledningar att ifrågasätta den 

grandominans som präglar skogsmarken i Halland i dag. Lövträdens 

betydelse för artbevarande av lövträds- levande fåglar och insekter, 

motiverar ett ökat inslag av lövträd i den Halländska skogsmarken. Den 

ökade försurningen i marken och vattendragen, till följd av ökat nedfall av 

kväve, som Phil Karlsson et al. (2012) nämner, kan motverkas genom ett 

större inslag av lövträd med basisk lövförna, såsom björk. 

Skogsindustrins ensidiga efterfrågan på grantimmer och barrmassaved, har 

till stor del styrt trädslagsvalen i denna del av landet, de senaste 

decennierna. Ekonomiskt sett är granen det träd som i dagsläget, och så 

vitt vad som kan ses framöver, mest konkurrenskraftigt (Ekö et al., 2008, 

Karlsson, 2006). 

Denna undersökning visar dock att för den skogsägare som vill uppnå en 

större diversitet i sin skogsmark, kan björken vara ett alternativt trädslag 

för timmerproduktion. Lägre tillväxt per år än för gran, kan till viss del 

kompenseras av en kortare omloppstid. Med bra plantmaterial, och 

kraftiga gallringar, utförda vid rätt tidpunkt, är enligt Stener & Karlsson 

(2005) 40-45 års omloppstid realistiskt.  

Karlsson (2006) har angett 300-1400 kr mer i årligt nettoöverskott/ha till 

granproduktionens fördel, större skillnad ju bättre ståndort som jämförts. 

De analyserna baseras avkastningen på självföryngrad björk, och 

omloppstider på 55- 65 år. Ekö et al. (2008) menar att björken har en 

produktionspotential som motsvarar 85 % av granens. Om man beaktar 

den effektivitetsökning på 15 % som Ekebo-4 plantor av björk förväntas 

ha, kan skillnaderna utjämnas väsentligt.  

Förhoppningen är, att björken i framtiden ges mer utrymme i forskningen 

kring skogens produktionsförmåga. Nya försök behövs, där nya 

plantmaterial jämförs med varandra, och med barrträd. Aktuella 

ekonomiska beräkningar, för att skapa en mer rättvisande och nyanserad 

bild av björken, och dess förmåga ett etablera vitala och högproducerande 

bestånd med god timmerkvalitet i södra Sverige. De undersökningar som 

ligger till grund för en stor del av den rådgivning som finns tillgänglig idag 

(Ekö et al., 2008 & Karlsson, 2006) bör kunna revideras. För den 

skogsägare som vill ha råd och stöd angående björkskogsodling, måste 

aktuell kunskap användas, och en mer öppen attityd kring björk som 

trädslag för timmerproduktion bör möjliggöras.  
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Sammanfattande slutsatser som kan dras från denna studie är att 

björkproduktion Halland kan ge stammar av god timmerklass. För att 

uppnå ett bra ekonomiskt produktionsnetto, fordras dock kunskap och 

känsla för denna produktionsform. Noggrann plantetablering av det bästa 

tillgängliga plantmaterialet, på mark som tillgodoser björkens 

ståndortskrav, kombinerat med gallringar utförda i rätt tid och med 

tillräckligt uttag, kan sägas vara avgörande faktorer för framgångsrik 

björktimmerproduktion. Här spelar skogsägarens intresse och engagemang 

en betydande roll.  

Studien är utförd på förhållandevis få bestånd, som har ca halva 

omloppstiden kvar. Det ger utrymme för stora förändringar i bestånden, 

innan slutavverkning, klassning och inmätning.  
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BILAGA 1-Blankett för fältinventering 

Bestånd nr:    Yta nr:          Ö –höjd:             G-yta:              Stamantal:_____         

                                                                                         
                                                                  Stamformsklass        Kvalitetsklass 
Trädnr  DBH  Kvist 1m  Kvist 2 m  Kvist 3m    1:a stock      2:a stock       1:a stock      2:a stock 
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1. BILAGA 2- Exempel på tabeller med provytor 

och inventerade fältdata per träd för varje bestånd. 

PLANTERADE 
Bestånd 1: SO Yta:1 Stamantal/ha: 800st. Ö-höjd:17m. Grundyta:22 m2.  Volym: 164m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock 

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 11 - - 1 3 2 B B  

2 13 - - - 2 1 A A  

3 15 - - - 3 4 A B  

4 18 - - - 5 2 C A  

5 14 - 1 - 2 2 B A  

6 15 - - - 3 3 A B  

7 12 - - - 2 4 A C  

8 12 - - 1 3 2 B B  

Medel:    14(14)           2,9(2,6)           2,5(2,4)  

                                       

Bestånd 1: SO Yta:2 Stamantal/ha: 900st. Ö-höjd:18m. Grundyta:21 m
2
. Volym: 165 m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock 

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 21 - - - 2 3 A C  

2 14 - - - 3 4 A C  

3 16 - - 1 3 3 B B  

4 14 - - - 3 3 A B  

5 15 - - - 2 5 A C  

6 15 - - - 5 3 C B  

7 18 - 1 - 5 2 C C rötkvist 

8 23 - - - 2 4 A C  

9 17 - - - 5 5 C C  

Medel:    17(18)           3,3(2,4)            3,5( 3,6)                    

 

Bestånd 1: SO Yta:3 Stamantal/ha: 900st. Ö-höjd:16,5m. Grundyta:23 m
2
. Volym:170 m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 13 - 1 - 5 2 C B rötkvist 

2 17 - - - 2 2 A A  
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3 18 - - - 5 2 C C kvistig 

2.a 

4 21 - - - 5 1 C A  

5 15 - 1 - 4 4 B C  

6 16 - - 1 4 1 B A  

7 17 - - - 3 2 A B  

8 15 - - - 2 1 A A  

9 16 - - - 3 3 A B  

Medel:    15(16)          3,6(2,6)            2,0(1,8) 

Total areal: 1,3 ha. Totalt antal uppmätta träd: 26st Mätträd/ha:20st. Medelvolym: 166m3sk/ha. 

         Medel för beståndet: DBH: 15cm. Antal kvist 1: a stock: 0,3st. Stamform 1:a 3,2 2:a 2,7. 

Medel för topp-5: DBH: 16 cm. Antal kvist 1:a stock: 0,8st. Stamform 1:a 2,5 2:a 2,6. 

Kvalitetsklasser fördelning, %  A53 B37 C10. Totalt av 30 stammar: 16, 11,3st. 

Bestånd 2: HÄ Yta:1 Stamantal/ha: 400st. Ö-höjd:17m. Grundyta:13m2. Volym:96,5m3sk/ha 
Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 17 - - - 2 3 A B  

2 17 - 1 - 2 2 B A  

3 16,5 - - - 3 4 A C klyka 

4 16,5 - - - 3 3 A B  

Medel:       17              2,5                    3,0 

 

Bestånd: HÄ Yta:2 Stamantal/ha: 400st. Ö-höjd:17m. Grundyta:15m
2
. Volym: 111,5m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 17 - - 1 3 4 B B  

2 14,5 - - - 3 3 A B  

3 20 - - - 3 3 A B  

4 16 - - - 2 3 A B  

Medel:       17              2,8                   3,2 

 

Bestånd: HÄ Yta:3 Stamantal/ha: 600st. Ö-höjd:16,5m. Grundyta: 18m2. Volym: 131m3sk/ha 
Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 16 - - 1 2 4 B C krök 

2 16 - - - 2 2 A A  

3 15,5 - - - 2 3 A A  

4 16,5 - 1 - 2 4 B B  
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5 13 - - - 4 2 B B  

6 16 - - 1 2 2 B A  

Medel:     15(16)          2,3(2,0)             2,8(3,0) 

 

 

Bestånd: HÄ Yta:4 Stamantal/ha: 700st. Ö-höjd: 18m. Grundyta: 15m2. Volym: 118 m3sk/ha 
Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 18 - - 1 3 2 B C Kvist 

2.a 

2 18 - - - 3 2 A B  

3 17 - - - 3 2 A A  

4 17,5 - - - 2 3 A B  

5 18 - - - 2 2 A A  

6 16,5 - 1 1 3 3 B B  

7 18 - 1 - 3 2 B A Spröt 

1.a 

Medel: 17,5(18)          2,7(2,6)           2,3(2,2) 

Total areal: 3 ha Totalt antal uppmätta träd:21st. Mätträd / ha 7st. Medelvolym: 

118,5m
3
sk/ha.  

Medel för beståndet: DBH:17cm. Antal kvist 1: a stock: 0,4st. Stamform 1:a2,5 2:a2,8. 

Medel för topp-5: DBH: 17 cm. Antal kvist 1: a stock: 0,26st. Stamform 1:a 2,5 2:a 2,9. 

Kvalitetsklasser fördelning, %  A53 B42 C5. Totalt av 36 stammar: 19,15, 2. 
 

Bestånd 3: LL Yta:1 Stamantal/ha: 900st. Ö-höjd: 17m. Grundyta: 19m
2
. Volym: 141,5m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 16,5 - 1 - 2 2 B A  

2 14 - - - 3 2 A B  

3 16 - - 1 4 4 B B  

4 17 - - - 4 5 B C  

5 14 - 1 - 3 3 B B  

6 14 - - - 2 4 A B  

7 13,5 - - - 1 2 A A  

8 14 - - - 3 3 A B  

9 12,5 - - - 3 2 A C 2.a 

spröt 

Medel: 14,5(14,5)          2,8(2,2)            3,0(2,6) 
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Bestånd: LL Yta:2 Stamantal/ha: 600st. Ö-höjd: 18m. Grundyta: 15m
2
. Volym: 118m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 16 - - - 3 3 A B  

2 16 - - 1 1 1 B A  

3 14,5 - - - 2 2 A B  

4 20,5 - - - 2 2 A A  

5 17,5 -  - 3 2 A B  

6 18 - - 1 5 5 B C krök 

Medel: 17(17)         2,6(2,2)              2,5(2,0) 

 

Bestånd: LL Yta:3 Stamantal/ha: 600st. Ö-höjd: 16,5m. Grundyta:20 m
2
. Volym: 146 m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 18 - 1 - 3 2 B C? spröt 

2 16 - - - 3 2 A B  

3 18,5 - - - 3 3 A B  

4 12 - - - 2 2 A A  

5 18 - - 1 2 3 B A  

6 19 - - - 2 2 A B  

Medel:  17(17)          2,5(2,4)           2,3(2,4) 

 

Bestånd: LL Yta:4 Stamantal/ha:500st. Ö-höjd: 16,5m. Grundyta: 23 m
2
. Volym: 168 m3sk/ha 

Träd 

nr 

DBH Kvist 1 

m 

Kvist 2 

m 

Kvist 3 

m 

Stamform 1.a 

stock 

Stamform 2.a 

stock  

Kvalitet 

1.a 

stock 

Kvalitet 

2.a 

stock 

Anm. 

1 18 - - - 2 2 A C spröt 

2 20 - - - 3 2 A A  

3 14,5 - - - 2 2 A B  

4 16 - - - 2 3 A A  

5 18 - 1 - 2 3 B C spröt 

Medel      17,5              2,2                    2,4 

Total areal:2,5ha. Totalt antal uppmätta träd: 26st. Mätträd/ha:10,4st.  Medelvolym: 143m3sk. 

Medel för beståndet: DBH:16,5 cm .Antal kvist 1:a stock:0,3st. Stamform 1:a 2, 5 2:a 2,6.  

Medel för topp-5: DBH: 16,5 cm. Antal kvist 1: a stock: 0,26 st. Stamform 1:a 2,3 2:a 2,4. 

Kvalitetsklasser fördelning, %  A 60 B35 C5. Totalt av 40 stammar: 24,14, 2. 
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