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Gran står tätt invid gran. 
De schalar sig samman. 
Håller ett barrbrätte över linneornas klockor. 
Lågt fladdrande gräsmottet framåt. 
Med ohörda vingslag. 
Här viskar skogen i Norden  
sin minsta visa. 

Harry Martinsson, (Tuvor 1934) 
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Abstract 

Results from three stands of Norway spruce in Vaestra Goetaland in Sweden. The age of the stands are 

30, 50 and 50 years old. Each sample area was 100 m2. The stands have grown without any thinning 

and fertilizer. The maintenance method is called “Hyssnametoden”. The purpose of the study was to 

describe, follow-up and evaluate the impact of an alternative silvicultural method. 

The result shows that volume growth is higher than expected in this field.  

 

Keywords: no thinning, no fertilizer, Norway spruce, Pieca abies, Vaestra Goetaland, high production, 

Hyssnametoden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Resultat från 3 olika bestånd i Västra Götaland. Åldern på bestånden är 30, 50 och 50 år. Varje provyta 

var 100 m2. Bestånden har vuxit utan gallring och gödsling och skötts enligt en metod som kallas 

Hyssnametoden. Syftet med studien var att beskriva, följa upp och utvärdera effekterna av en 

alternativ skogsskötselmetod. Resultatet av mätningarna visar att volymproduktionen är högre än vad 

som förväntas i det aktuella området. 

 

Nyckelord: gallringsfritt, gödningsfritt, gran, Picea abies, Västra Götaland, hög produktion, Hyssnametoden. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng på Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitet 

och är den avslutande delen i kandidatutbildningen. Examensarbetet syftar till att på ett självständigt 

sätt använda de kunskaper som inhämtats under utbildningens gång. 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva en skogskötselmetod. Metoden kräver varken gödsling eller 

gallring.  

 

Det har under senare år publicerats flera vetenskapliga artiklar som beskriver olika försök som syftar 

till att hitta trädslag som bättre står emot bland annat storm, röta och snö. I det här examensarbetet 

refereras till olika sådana försök. De försök som det refereras till har begränsats till gallringsmetoder, 

men även vissa tillbakablickar görs för att kasta ett ljus på de skötselmetoder och råd som getts under 

1900-talet. Dessa råd har huvudsakligen handlat om produktionshöjande åtgärder. De försök som här 

refereras beskriver vad som händer med olika trädslag i ett bestånd, om man gallrar tidigt eller sent, 

om gallringen utförs som låg- eller höggallring och vad händer om man inte gallrar alls.   

 

Det föreliggande examensarbetet kan ses som ett av de många försök som görs och har gjorts för att 

hitta skötselmetoder som både klarar miljökrav, klimatförändringar men ändå ger höga virkesvolymer. 

Dokumentationer om skötselmetoder beskriver vanligtvis inte hela omloppstiden utan sådana bygger 

på simulering. 

 

Att hitta metoder som både ger virkesrika bestånd, stormtåligare skog, höga virkesvolymer och som 

ändå garanterar skogens återväxt har varit av betydelse ända sedan tidigt 1900-tal. Det vore därför 

ytterst pretentiöst att påstå att den metod som här kommer att beskrivas lever upp till allt det. 

 

Min handledare har varit Harald Säll och min examinator Erika Olofsson vid Linnéuniversitet och de 

har bidragit med värdefull hjälp under arbetes gång. 
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1. Inledning 

För många skogsägare är drömmen stora virkesvolymer vid slutavverkningstillfället. Virkesvolymerna 

är inte alltid så stora som en skogsägare skulle önska. Att de inte blivit så stora kan bero på faktorer 

skogsägaren inte kan styra över, som till exempel stormar, insektsangrepp och annan yttre påverkan. 

Den faktor som skogsägaren kan påverka är hur beståndet sköts.  

 

Konventionella skötselrekommendationer i södra Sverige för gran på medelgod mark (G28) går i 

korthet ut på att plantera 2 500 plantor/ha och i Kunskap Direkt (2013), anges att det enligt 

skogsvårdslagen ska vara minst 1 800 plantor/ha vid SI G28. Röjning utförs när beståndet nått 2-3 m 

och kvar står då ca 2 300 stammar/ha. Den första gallringen sker när träden nått en höjd av 12-14 

meter och sista gallringen görs när höjden är 19 meter och kvar i beståndet ska då stå ca 700 

stammar/ha. Men om stammantalet skulle vara högre än vad man generellt räknar med bör första 

gallringen göras svagare för att minska produktionsförluster och skador på beståndet Södra 

Skötselhandbok (2007:100). Det här innebär att det då vanligen rekommenderas tre eller flera 

gallringar. Är så dessa rekommendationer de som skogsägare ska följa eller kan man göra på ett annat 

sätt?  

 

En skötselmetod kan vara den skogsägarna Bröderna Eriksson i Hyssna, Västra Götaland använder och 

förespråkar. I det här examensarbetet studeras och beskrivs den metoden. Metoden kallas i det här 

examensarbetet för Hyssnametoden. 
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2. Bakgrund 

Först med 1993 års Skogsvårdslag jämställs skogproduktionens produktionsmål och miljömål, vilket 

betyder att naturvårdsintressena slutligen fått en mycket högre ställning. Dessutom ger lagen större 

friheter, eftersom den nya lagen inte är detaljstyrd som tidigare lagar varit och lagen har därmed 

öppnat för möjligheter för alternativa metoder.  

 

Innan Hyssnametoden beskrivs utförligt ges en skogspolitisk tillbakablick, för att dels förstå hur hårt 

reglerat och inriktat på industrins virkesbehov skogsbruket har varit, dels för att förstå vilka 

möjligheter som den nya lagen nu har öppnat för att friare kunna välja skötselmetod. Att låta skogen 

växa utan att gallra enligt konventionella skötselmetoder kommer att påverka skogens utseende. Andra 

faktorer som kan komma att förändra skogen handlar om klimatförändringar. 

Klimatförändringsscenarior berörs under rubriken 2.2. 

2.1. Kortfattad skogspolitisk historia 

Den historiska processen att den enskilde skogsägaren friare kan styra sina skötselmetoder och att 

hänsynen till industrins virkesbehov inte längre är allenarådande har tagit många år, vilket man kan 

läsa om i Skogspolitisk historia där Ekelund m.fl. (2001) tecknar en bakgrund till olika skogspolitiska 

beslut och vilka effekter besluten fick. Ekelund m.fl. (2001) visar hur miljömålen växer fram men att 

produktionsmålen länge står i förgrunden. Rapporten behandlar åren 1903-1990.  I rapporten 

konstateras att skogsavverkning under 1900-talet och in i vår tid har fortsatt påverka hur skogen 

utvecklats.  Skogsindustrins behov, alltsedan 1700-talet och framförallt på 1900-talets början har lett 

till ”glesa sönderhuggna skogar” (Ekelund m.fl. 2001:22) framförallt i de områden som legat nära 

transportleder som flottleder och järnvägar. Att skogen ser ut som den gör idag beror på att 

skogsskötseln under den senare delen av 1900-talet har bestått i en återuppbyggnad av skogen. Skogen 

har skötts på ett sådant sätt att den i första hand ska förse industrin med virke. I rapporten konstateras 

att skogspolitiken främjat och underlättat en sådan utveckling både på ett direkt och indirekt sätt för att 

den inhemska virkesförsörjningen skulle vara tryggad. Först när importen av virke gjorde ” inhemsk 

virkesförsörjning överflödig ägde en omorientering rum mot att i [ … ] ökad grad tillgodose andra 

intressen än virkesproduktion på skogsmark.” (Ekelund m.fl. 2001:22). 
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Redan 1903 lades grunden för den skogspolitik som förs idag. År 1923 visar sig för första gången ett 

statligt intresse för skogsnäringen. I kommitténs betänkande utrycks i tvingande ordalag att jordägaren 

måste använda sin skogsmark för produktion. 

 

”Grundprincipen i den föreslagna lagen är, 

att det icke får bero på den enskilde jordägarens 

gottfinnande, om han vill utnyttja sin skogsmark 

för produktion, utan att det skall åligga honom 

skyldighet härutinnan." (Ekelund  m.fl. 2001:37). 

 

Däremot gällde skydd för gammal skog och den måste skötas så att återväxten garanterades. Samma 

villkor ställdes på skötsel, såsom gallringsåtgärder. Åtgärderna fick inte vara sådana att skogen 

skövlades och vid avverkningen gällde att säkerställa att ” en nöjaktig återväxt inom skälig tid efter 

återverkning kommer att finnas på det avverkade området” (Ekelund m.fl. 2001, s. 52). Ansvaret är nu 

flyttat till den enskilda skogsägaren och inte som tidigare hos avverkaren. Syftet bakom denna 

förändring var att man inte ville ha ”skräpskogar” (Ekelund m.fl. 2001:39). I rapporten noteras att det i 

1923 års skogspolitiska beslut även fanns en utbildningsambition uttryckt med orden ”befrämja den 

enskilda skogshushållningen genom utbredande av kunskap i skogsskötsel” (Ekelund m.fl. 2001:53). 

En departementschef uttrycker 1923 betydelsen av att kunskapen hos skogsägare måste vara stor om 

goda skötselmetoder och vikten av att skogsbruk planeras på lång sikt: 

 

” insikten hos skogsägarna om betydelsen av skogens 

rätta skötsel har efterhand ökat och bland skogsägarna finns 

nu också ett livligt intresse förskogsvården och en utbredd förståelse för vikten 

av att skogsproduktion bedrivs planmässigt och på lång sikt”. 

(Ekelund m.fl.2001:54). 

 

De långsiktiga målen om att förbättra skogsvården fick inte, konstaterar Ekelund m.fl. (2001), 

genomslag under 50- och 60-talet. Skogsbruket sköttes då på ett sådant sätt att kritik och ifrågasättande 

av den tidens metoder väcktes från naturvårdshåll. Orsaken till ett förändrat skogsbruk under 1960-

talet var den långa lågkonjunkturen under1960-talet som gav ”låga rotnetton och svag ekonomi inom 

skogsbruket” (Ekelund m.fl. 2001:56). Detta löste skogsnäringen med stora kalhyggen och ”ett 

schabloniserat skogsbruk” (Ekelund m.fl. 2001:56) och därmed klarade inte skogsvårdsmyndigheten 

att hävda skogsvårdslagens krav. Istället kom andra krav att ställas såsom planläggning, rådgivning 

och utbildning. Än idag märks resultatet av detta arbete såsom ” den omfattande 

skogsbruksplanläggningen som skogsvårdsstyrelsen genomförde under denna tidsperiod” (Ekelund 

m.fl. 2001:56). 
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Under 1970-talet blev skogsbrukets ekonomi bättre och efterfrågan på virke ökade. Därmed ökade 

också intresset för olika skogliga produktionshöjande metoder, bland annat skogsgödsling. Samtidigt 

började naturvårdsfrågorna få plats i skogsbrukspolitiken, även om mycket naturvårdsarbete 

försummades under den här tiden. Då 1979 års skogsvårdslag trädde i kraft och började användas 

möttes den inte av oförståelse utan tvärtom fick den ett gott gensvar. 

 

Ekelund m.fl. (2001) presenterar de nya tankegångar som lyfts fram i 1979 års lag där det sägs att 

skogsmarken skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att 

den ” varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning[…] Vid skötseln skall hänsyn tas till 

naturvården och andra allmänna intressen” (Ekelund m.fl. 2001:76).  

 

I 1979 års lag uttrycks också hur röjning och gallring ska göras. Där sägs att röjning och gallring ska 

göras så att utveckling i skogen gynnas och att skogen slutavverkas på ett sätt som är ”ändamålsenligt 

för anläggning av ny skog” (Ekelund m.fl. 2001:78). Även om, skriver författaren, 

naturvårdsbestämmelser skrevs in i lagen så är skogen fortfarande produktionsinriktad. 1979 års 

skogspolitiska beslut som rörde frågor om virkesproduktion och andra intressen som till exempel 

miljöhänsyn kom snart att sättas under lupp. En anledning till detta var att kunskaper om miljöfrågor 

ökat. Ekelund m.fl. (2001) avslutar med följande ord: 

 

”Sett både från ett historiskt och ett omvärldsperspektiv förefaller  

det troligt att vi kommer att behöva mer forskning om olika alternativa skogsbrukssätts effekter av 

miljömässigt, produktionsinriktad, social och ekonomisk karaktär. Vi har under ett århundrade byggt upp en 

allt bättre kunskap om förutsättningar och metoder för virkesproduktion på skogsmark. Nu behöver vi en lika 

kvalificerad kunskap för att tillgodose andra mål i våra skogar” (Ekelund m.fl. 2001:111). 

 

Skötselmetoder ska således vara i linje med miljömålen och metoderna ska verka för att skogen sköts 

långsiktigt.  

 

Det är då inte så konstigt att det finns många beskrivningar, studier och rekommendationer i den 

skogliga litteraturen på olika produktionshöjande åtgärder för skogsbruket. Ståhl m.fl. (2009) 

presenterar några sådana åtgärder för att höja tillväxten. Dessa kan vara nya trädslag, att föryngra på 

ett bättre sätt, att gödsla på ett genomtänkt sätt, att kontrollera skadegörare, att rensa diken och 

använda outnyttjad skogsmark. 
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Hur svår skogsvårdslagen är visar Zaremba sin artikelserie i Dagens Nyheter våren 2012 under 

rubriken "Skogen vi ärvde". I serien framkommer det hur svårt det är för den enskilde skogsägaren att 

verka för miljömålen. Miljömålen gäller, menar han, bara fram till avverkningen då skogsbolag och 

vinstintresse styr. Att finna en balans mellan produktionsmål och miljömål är enligt Zaremba en 

omöjlighet. I en av artiklarna (Dagens Nyheter, 2012) följer Zaremba en enskild människas kamp mot 

skogsbyråkratin.  Det blir ett slags "moment 22". Ändå är det denna balans skogsägare försöker finna 

genom att vilja prova alternativa metoder för skogsskötsel. 

2.2. Klimatscenarier 

I Skogsstyrelsen (2008) analyseras hur skogens tillväxt kan komma att förändras vid förändringar i 

klimatet. Hänsyn är tagen till miljömålsarbetet. I rapporten märks fyra olika scenarier och 

beräkningarna eller prognoserna omfattar en period av hundra år, från 2010-2110. Så här tecknas 

ambitionerna under rubriken bakgrund:  

 

”Hållbar utveckling är ett övergripande mål inom EU,  

inskrivet i Amsterdam fördraget 1999, och ett  

övergripande mål för den svenska regeringens politik,  

inskrivet i regeringsformen sedan 2003. 

Hållbar utveckling innebär bl.a. att alla politiska beslut  

skall utformas på ett sätt som balanserat beaktar de ekonomiska,  

sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. 

Ett sådant integrerat synsätt vilar på insikten att en god ekonomi  

är grunden för social rättvisa och skydd av miljön. Men även det  

omvända är giltigt; det som är bra för människan 

och miljön är långsiktigt bra också för ekonomin. 

Hållbar utveckling utgår från ett gemensamt ansvar”.  

 

I rapporten konstateras att konsekvensanalyser genomförs för att kunna studera hur skogsskötsel och 

avverkningsprogram bland annat påverkar miljön och andra sociala aspekter. Samtliga fyra scenarier 

räknar med ökad tillväxt på grund av ett förändrat klimat. Förändringarna antas också ge ökade skador 

i skogen. Konsekvenserna för skogen kan man bara spekulera i, men drabbas skogen av stormar, 

insektsangrepp och ett fuktigare klimat kan man tänka sig att viljan att hitta alternativa skötselmetoder 

ökar. 

2.3. Forskning på gallring 

Forskning att finna skötselmetoder som är produktionshöjande och tar miljöhänsyn är ett av syftena 

med många av de rapporter som står att läsa i Nilsson m.fl. (2010). Här presenteras ett gallringsprojekt 
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som pågått i sjutton år, mellan 1966 och 1983. Syftet med projektet var att se gallringens betydelse för 

produktionen av gran och tall, om man gallrar eller inte. Försöken utfördes på provytor med en 

geografisk spridning från Skåne i söder till Norrbotten i norr. De norska försöken gjordes i södra 

Norge (Nilsson m.fl. 2010:5). Försöksytorna etablerades vid den första gallringen, när trädens höjd 

uppgick till mellan 12 och 18 m (Nilsson m.fl. 2010:21). Varje försöksyta uppgick till 25x40m (0,1 ha) 

med en buffertzon på 10 m. Vissa avvikelser förekom men inget område var mindre än 0,09 ha. På 

varje försöksyta slumpades gallringsprogram som varierade avseende styrka, antal gallringar, 

gallringsform och gallringstidpunkt. Varje åtgärd som vidtogs var trädslagsspecifik och på förhand 

bestämd. Tidpunkten för gallringsingreppen avgjordes utifrån den dominerande höjden i beståndet. 

Gallringen utfördes som svag gallring där man tog ut 20-25% av stammarna och stark gallring där man 

tog ut 63-60% av stammarna. Däremellan låg ytterligare två uttag mellan 40 och 50% av stammarna. 

(Nilsson 2010:6).  

 

Resultatet man kom fram till var en högre nettoproduktion i de gallrade provytorna för gran än för 

ogallrad i kontrollytan av gran. Signifikant var en högre självgallring i den ogallrade försöksytan för 

både tall och gran. Den högre graden av självgallring ledde till högre nettoproduktion.  

Trots de omfattande försöksytorna och den långa försöksperioden ges i rapporten ingen bestämd 

rekommendation för hur stor grundyta som bör finnas kvar efter en gallring för att undvika 

produktionsförluster. Men författaren drar ändå några slutsatser som bygger på de observationer som 

gjorts nämligen att: ”grundytan efter en gallring blir större på bördiga platser än på mindre bördiga 

ståndorter, att grundytan blir större vid sen gallring än vid tidig gallring och att den blir större för gran 

än för tall ” Nilsson m.fl. (2010:21). 

 

De slutsatser Nilsson m.fl. (2010) drar av den här studien kan sammanfattas med orden att den totala 

bruttoproduktionen minskar vid alla gallringar på tall medan endast den starka gallringen minskar 

totalproduktionen på gran. Om antalet stammar är mycket högt efter en gallring visar det sig att det 

inte blir någon stor diameterutveckling hos de kvarvarande stammarna. Om man exkluderar 

självgallring och jämför produktionen med kontrollytan så ledde den svaga gallringen till ökad 

produktionen hos gran, men däremot för tall fann man inte någon signifikant produktionsskillnad 

mellan en svag gallring och den ogallrade kontrollytan. Den här studien indikerar att ogallrad skog ger 

en minskning av den säljbara timmervolymen för gran, medan det för tall blir ungefär samma 

kvalitetsvolym oberoende av gallring. 

 

I Agestam (2009) står att läsa att det inte är nödvändigt att gallra, men att gallring syftar till att på ett 

eller annat sätt förbättra skogen och att gallring är ett viktigt redskap i arbetet med bland annat 
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naturvård. Ett annat skäl att gallra fortsätter Agestam (2009) hänger ihop med skogsbrukets ekonomi. 

Om man ska gallra tidigt eller sent, göra det som låg- eller höggallring diskuteras också i rapporten. 

Agestam (2009) kommer till samma slutsats som Nilsson (2010), att den totala volymproduktionen 

minskar, mer för tall än för gran. ”För gran erhålls den högsta volymen levande virke med gallring 

men med stora gallringsuttag är produktionen levande virke lika stor eller mindre jämfört med ingen 

gallring” (Agestam 2009:17). Vidare skriver han att redovisningar av olika gallringsförsök görs innan 

omloppstiden är slut. På så sätt blir inte tillväxten på slutet av omloppstiden inräknad i resultatet. 

Således anges endast den tillväxt som sker under observationstiden. Slutsatsen Agestam (2009) drar 

är ”att relativa skillnader i tillväxt är mindre för en hel omloppstid än för den studerade perioden.” 

(Agestam 2009:30).  

 

Vad avser gran hänvisar Agestam (2009) till Carbonnier (1959) och skriver att många gallringsförsök 

har gjorts i Sverige och i andra länder på gran och att resultaten visar samma sak, nämligen att gallring 

påverkar granens totala volymproduktion endast i liten omfattning. Vidare säger han ett stort antal 

studier visar att inte ens starka och omfattande gallringar och minskningar av grundytan har gett några 

större skillnader i volymproduktion. Men skillnaden i ekonomiskt resultat är större för tall än för gran 

mellan ogallrat och gallrat. Skillnaderna förklaras med att självgallringen för gran är större för tall och 

att volymen grova träd i de gallrade avdelningarna är större för gran. Dessutom ligger granförsöken 

närmare en slutavverkning och resultaten är därmed säkrare för gran än för tall. Agestam (2009:34) 

menar att det förvisso är positivt att de flesta gallringar, tack vare mekaniseringen, ger ett netto men att 

det inte är oproblematiskt då maskinerna, dels kräver stickvägar som minskar arealen för träd, dels 

orsakar skador inte bara på marken utan även på träd och rötter.  

 

Nilsson (2012) gör i en föreläsning 7 myter om gallring (7/11 2012) upp med alla gallringsidéer och 

menar att det är en myt att gallringen ger högre tillväxt, kraftigare träd, högre avkastning. Inte heller 

har täta bestånd ett gallringsbehov. Inte ens för skogsägaren är gallring lönsam! [mitt utropstecken].  

 

Hur ska man då som enskild skogsägare veta vilken metod som följer miljömålen och samtidigt skapar 

stora virkesvolymer? 
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3. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva, följa upp och utvärdera en alternativ 

skogsskötselmetod. Metoden kallas i det här arbetet Hyssnametoden. Frågor som diskuteras i 

examensarbetet är om Hyssnametoden kan vara ett alternativ för att kunna öka produktion och 

virkesvolym. Andra frågor som diskuteras i examensarbetet är om Hyssnametoden är en miljövänlig 

och för skogen skonsam metod? Kommer skogens utseende att förändras och man använder andra 

skötselmetoder än de konventionella är också en fråga som diskuteras. 

4. Metod och material 

4.1. Metod 

Hyssnametoden är utarbetad av två privata skogsägare, bröderna Anders och Johannes Eriksson 

bosatta i Västra Götaland (bilaga 2). Metoden finns inte dokumenterad i litteraturen utan 

beskrivningen bygger på iakttagelser och dokumentation i form av anteckningar, filmer och foton 

gjorda under åren 2007-2013. 

 

Studien bygger både på en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen består av 

djupintervjuer med bröderna under samma tidsperiod. Syftet med intervjuerna var dels att få kunskap 

om Hyssnametoden, dels få insikt i deras arbetssätt. Djupintervjuerna har skett under telefonsamtal och 

fysiska möten. 

 

För att följa upp och utvärdera metoden gjordes en fältinventering och en simulering i dataprogrammet 

ProdMod. Vi har mätt träden och gemensamt besökt referensområden i närheten under ett flertal 

gånger. Under 2012 planterades i egen skog lärk med samma metod som bröderna använder sig av för 

att kunna verifiera metoden, men inte förrän sent 2012 blev den här skötselmetoden också ett ämne för 

examensarbete. 

4.2. Val av bestånd och fältmätningar 

Den kvantitativa delen består av insamlad fältdata från 11 ytor i av bröderna Erikssons tre hänvisade 

skogsbestånd. De utvalda bestånden har enligt bröderna skötts utifrån Hyssnametodens principer. 

Bestånden ligger i Västra Götaland i trakten kring Hyssna och Hajom (se figur 1). Hyssna och delar av 

Västra Götaland präglas av hög nederbörd 900 – 1 200 mm/år och markerna är tämligen kuperade. 
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Figur 1 Bilden visar beståndens lokalisering. 

Två av bestånden är cirka 50 år och det tredje är cirka 30 år. I de två som är 50 år har fem provytor 

mätts upp. I det som är 30 år har en provyta mätts upp. Provytorna hade en radie på 5,64 vilket ger 100 

m2. Inom varje yta räknades samtliga stammar och diametern mättes med en Hultafors talmeter i 

brösthöjd. Höjden mättes med Haglöfs höjdmätare - Vertex. För att få en överblick över samtliga 

provytors mätdata hänvisas till tabell 1 i bilaga 1. Där visas diameter, höjd, tillstånd och volym. 

 

Diameter och höjd mättes på samtliga träd i beståndet Nedre Långamossen. I Tostared och Lönnåsen 

gick det inte att mäta alla trädhöjder, beroende på att träden stod så tätt och att de var så höga att 

topparna inte syntes. Därför användes en egen konstruerad höjdintervallskurva.  

Den konstruerades genom att höjden och diametern på 20 träd i Tostared mättes. Höjden och 

diametern blev då känd. Utifrån relationen mellan de uppmätta diametrarna och de uppmätta 

trädhöjderna kunde en kurva konstrueras och trädens höjd kunde därmed skattas på de träd som inte 

gick att mäta. I Lönnåsen användes motsvarande relationer i höjdintervallskurva i de fall man inte 

kunde se trädets höjd. Tabell 2 nedan visar höjdintervallskurvan. 
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Tabell 2. Höjdintervall i Lönnåsen och Tostared 

Tabellen baseras på 20 träd där både diameter (Ø) och höjd (h) är mätt. 

Ø h 

(cm) (m) 

≤28 28 

28-32 30 

32-36 32 

>36 34 

 

4.2.1 Beskrivning av bestånden 

Tabell 3. Beskrivning av bestånden. 

 Bestånd Geografiskt 

läge 

Altitud 

(m) 

Berggrund Jordart Jordmån SI Antal 

provytor

Ålder

Nedre 

Långamossen 

N 57.33.48 

O 12.32.10 

130  

 

sur intrusiv 

gnejs 

Tunt  

jordlager 

Podsol G28 1 30

Lönnåsen N 57.36.00 

O 12.36.50 

180 

 

sur intrusiv 

gnejs 

Sandig 

morän 

Podsol G32 5 50

Tostared N 57.27.35 

O 12.30.35 

60  sur intrusiv 

gnejs 

Tunt 

jordlager 

Podsol G34 5 50

 

Enligt skogsbeståndens ägare och vad man kan läsa i skogsbruksplanerna är ståndortsindex, H100 för 

de tre bestånden G28, G32 och G34 (tabell 3). Ståndortsindex enligt provyteinventeringen gav dock ett 

betydligt högre ståndortsindex. Information om berggrund och jordart baserar sig på Sveriges 

Geologiska Undersökningar (SGU 2013). 

 

Nedre Långamossen ligger i en något kuperad terräng. Marken är täckt av ett förnaskikt av barr om 

cirka 3 cm. Trots att det i angränsande bestånd finns omfattande luckor efter stormarna Gudrun och 

Pär (som inträffade 2005 respektive 2007) ser man inga storm- eller vindskador i det aktuella beståndet. 

Hela området är beskogat och väl slutet (figur 2). 
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Figur 2 Bilden visar Nedre Långamossen, ett välslutet bestånd. 

Beståndet Tostared ligger vid kanten av en mindre bergsluttning. Beståndet är plant och 

markvegetationstypen är mark utan fältskikt och är i övrigt samma som bestånd Nere Långamossen. 

Stormen Gudrun och Pär vållade stora skador i närområdet. I det uppmätta området syns inga skador 

efter någon av stormarna (figur 3).  

 

 
Figur 3 Bilden visar beståndet Tostared och beståndets markvegetationstyp som är mark utan fältskikt. 

Lönnåsen ligger i en dalgång. Genom dalgången rinner en mindre bäck. På båda sidor om bäcken är 

skogen något luckig medan den skog som står längre upp i sluttningen är välsluten. Markvegetationen 

är densamma som i de båda andra bestånden. I den västra delen av beståndet finns någon enstaka 

vindfälla men i övrigt syns inga spår av sig stormarna Gudrun och Pär (figur 4). 

 

 
Figur 4 Bilden visar Lönnåsen. Beståndet är fritt från stormskador.  
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Den föryngringsmetod som använts vid föryngring av de olika bestånden är i stort sätt den samma. I de 

båda äldre bestånden var antalet plantor troligtvis 2 500 plantor/ha, proveniensen är okänd och det 

råder en viss osäkerhet om plantorna är planterade enligt ”Lilla inversmetoden”, men i samtliga 

bestånd är det stora barrotsplantor som planterats och samtliga plantor är planterade omsorgsfullt, 

enligt ägarna. Med tanke på denna något osäkra bakgrund om de två bestånden, Tostared och 

Lönnåsen, beskrivs här tillvägagångssättet i beståndet i Nedre Långamossen. 

 

Enligt bröderna Eriksson planterades 3 100 barrotsplantor/ha i Nedre Långamossen och de uppger att 

samtliga hade en fin balans mellan rot och stam. De var vid planteringstillfället cirka 50 cm höga, hade 

en kraftig rothals och ett välutvecklat nedre grenvarv. Proveniensen var andra generationens 

Kontinentgran från Ramlösas plantskola. Planteringen gjordes på våren 1983 och hygget var rensat 

innan planteringen. Planteringsmetoden som användes var ”Lilla inversmetoden”. Planteringen gjordes 

i raka förband med 1,7 – 1,8 meter mellan plantorna. Bröderna Eriksson betonar betydelsen av att 

försäkra sig om att alla plantor tar sig och kommer förbi gräsväxt och sly. När så hade skett vidtogs 

inga åtgärder. 
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5. Resultat  

5.1. Beskrivning av Hyssnametoden 

Hyssnametoden vilar på fyra mellansteg. I korthet innebär dessa steg: Först är planteringen med stora 

välutvecklade plantor, det andra är den omsorgsfulla planteringen, det tredje är efterkontrollen där man 

försäkrat sig om att plantorna tagit sig och vuxit förbi gräs och annan vegetation och det sista slutligen 

är att man slarvröjer vilket innebär att träd som konkurrerar med plantorna bryts eller röjs bort. 

Steg 1 

Under planteringsperioden lagras plantorna i en sval jordkällare. Varje dag hämtas den mängd plantor 

som ska planteras under dagen. Plantorna och de säckar de ligger i behandlas försiktigt och de utsätts 

varken för direkt eller indirekt solljus.  En annan detalj är att det inte ens vid pauser i arbetet ligger 

plantor oskyddade och oskyddade för solljus. För gran på ett området med ett SI på G28 i sydvästra 

Sverige rekommenderar Hyssnametoden 3 100 plantor/ha. 

Steg 2 

Planteringsmetoden som används är ”Lilla Inversmetoden” vilken innebär att man gör ett hål med 

planteringsborret så hela rotsystem får plats i hålet och sedan vänder ner den uppgrävda tuvan med 

förnan nedåt i planteringshålet. Vid planteringen får det inte förkomma någon rotsnurr utan rötterna 

placerats varsamt i planteringshålet. 

Steg 3 

Under det första året eller efter den första växtsäsongen för plantorna kontrolleras utfallet av förra årets 

plantering. I de områden där plantor inte tagit sig, hjälpplanteras det med stora plantor. Runt de 

planterade områdena hackas ris och gräs. I till exempel ett av de uppmätta områdena, Nedre 

Långamossen, har ingen hjälpplantering utförts. 

Steg 4 

Under de nästkommande fyra till fem åren eller tills plantorna når en höjd av 2-4 meter görs en 

efterkontroll och en lättare röjning av det planterade området.  Syftet med slarvröjningen är att dels 

kontrollera beståndets utveckling, dels att röja bort/bryta av grenar och buskar som täcker eller hänger 

över de planterade plantorna. Syftet med åtgärden är att försäkra sig om att plantorna växer förbi gräs, 

ris och buskar. Efter en slarvröjning som ska göras när bestånden är cirka 5 år görs ingen ytterligare 

åtgärd innan slutavverkning.  
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5.2. Resultat av fältinventeringen 

Nedan redovisas de resultat som de fem provytorna gav. I tabell 4 sammanställs resultaten för de tre 

bestånden. Den volymfunktion som användes för att räkna fram m3sk var r2 ×π ×h × formtal, där 

formtalet antas vara 0,5. 

 

5.2.1 Nedre Långamossen 

I Nedre Långamosssen, det 31-åriga beståndet, mättes både höjd och diameter i brösthöjd. Här  var 

stamformen i provytan synnerligen god, klenkvistigt och årsskotten uppgick till 0,8 – 0,9 m. Stam 22 

hade en total längd på 23,5 m och kronan var smal men var cirka 40 % av stamlängden. Av de totalt 29 

stammarna var två stammar döda. Av de övriga 27 var 12 stammar 20 cm och däröver i diameter. De 

12 stammarna uppgick till 41 % av de levande träden och innehöll 73 % av virkesvolymen (se bilaga 

1). 

5.2.2 Lönnåsen 

I det nu 48-åriga beståndet Lönnåsen mättes fem provytor. 61 stammar mättes och av dem var 16 döda. 

Stamformen var god och här var det också klenkvistigt. Trädkronorna var högt upphissade och mycket 

smala och påminde mycket om de övriga beståndens. I provyta 4 och 5 var det luckigt (se tabell 1 i 

bilaga 1). Luckigheten har gett en lägre virkesvolym. Provyta 4 och 5 har 986 m3sk/ha frisk ved och 

provyta 5, 1 044 m3sk/ha. I de övriga provytorna, 1-3, vilka är mer slutna uppgår den genomsnittliga 

virkesvolymen till 1 600 m3sk/ha och antalet stammar är 1 000.  

5.2.3 Tostared  

I Tostared mättes sammanlagt 75 stammar och det stod i snitt 15 stammar per provyta där spridningen 

låg mellan 13 och 17 stammar.  

 

På provyta 1 uppmättes en stam till 45 cm i diameter och höjden 34 meter. En annan stam i samma 

provyta var 27 cm i diameter och höjden 28 m. I Tostared provyta 1 står 17 stammar. Medeldiametern 

var 27,2 cm, övre höjd 34 m och den totala virkesvolymen var cirka 

1 600 m3sk/ha, stående död ved var 178 m3sk/ha och frisk ved 1 426 m3sk/ha. Av de 17 stammarna var 

5 döda, vilket ger vid handen att andelen döda vedstammar uppgår till 29 %, men den döda 

virkesvolymen uppgår till 11 % av den totala virkesvolymen. 

 

På provyta 2 mättes 14 stammar, medeldiametern var 28,8 cm och övre höjden 34 meter. Död ved 

uppgick till cirka 0,66 m3sk/ha och 5 stammar. Det innebär att 38 % av antalet stammar är döda men 

endast 4 % av virkesvolymen.  
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På provyta 3 mättes 14 stammar, medeldiametern var 24,4 cm och övre höjden var 34 meter. Total 

virkesvolym inklusive död ved var 1 098 m3 sk/ha. Volymen av den döda veden uppgick till 60 m3 

sk/ha och antal döda stammar var 5, vilket gör att andelen av virkesvolymen av död ved uppgår  till 

5% av den totala virkesvolymen, medan de döda stammarna är 36 % av den totala andelen stammar. 

 

På provyta 4 var antalet stammar 13, medeldiametern 25,8 cm och medelhöjden 34 meter. Total 

virkesvolym var 1 340 m3 sk/ha.  Antal döda stammar var 2, vilket gör att de utgör 15 % av antalet 

stammar. Virkesvolymen död ved uppgår till 0,33 m3sk/ha, vilket motsvarar 2,5 % av den totala 

virkesvolymen. 

 

I provytan 5 uppgick antalet stammar till 17, medeldiametern 24,5 cm och övre höjden 33 meter. Den 

totala virkesvolymen var 1 327 m3sk/ha. Andelen döda stammar är 3 och virkesvolymen är 35 m3sk. 

Andelen döda stammar motsvarar 35 m3sk/ha och är 2,6 % av den totala virkesvolymen.  

5.3. Sammanställning av mätresultat 

I tabell 4 redovisas de mätresultat som uppmättes i de olika bestånden.  

Samtliga resultat är redovisade per hektarsnivå. Resultatet baserar sig på en provyta vid Nedre 

Långamossen och fem provytor vid Lönnåsen respektive Tostared. Med totalålder menas trädens totala 

ålder i beståndet. Övre höjd är den genomsnittliga övre höjden från de olika provytorna. Stamantal är 

samtliga stammar inklusive döda stammar som står upp. Diametern är den samlade medeldiametern 

från samtliga provytor. Virkesvolymen och den årliga medeltillväxten är medelvärdet av de friska 

träden i samtliga provytor. Medelvolymtillväxten räknades fram genom att dividera volymen m3sk/ha 

genom totalåldern. 

 

Tabell 4. De tre olika beståndens ålder, höjd, stamantal, diameter, volym och volymtillväxt och 

medelvolymtillväxt. 

  Totalålder 

(år) 

Övre 

höjd (m)

Stamantal 

(antal/ha)

Medeldiameter 

i brösthöjd 

(cm)

Volym 

(m3 sk 

/ha) 

Medel-

volymtillväxt 

(m3 sk /ha, år)

Nedre Långamossen 30 24 2 900 17,9 876 29,2

Lönnåsen 50 34 1 220 29,2 1 429 28,6

Tostared 50 34 1 418 26,5 1 345 26,9
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5.4. Analys av mätresultat 

Om man studerar Nedre Långamossen kan man konstatera att de 12 grövsta träden av de sammanlagt  

29 på provytan motsvarar 41 % av antalet stammar och 73 % av virkesvolymen. 

Tabell 5. Nedre Långamossen – sammanställning av de 12 grövsta träden som på hektarsnivå 

uppgår till 1 200. Ø = diameter.  

Total ålder Övre höjd Stamantal Ø Virkesvolym Årlig tillväxt 

(år) (meter) (antal) (cm) (m3sk/ha) (m3sk) 

31 24 1 200 ≥ 20 638 21 

 

Slutsatsen blir att det är i de grova huvudstammarna huvuddelen av volymtillväxten sker. Om man i 

det här beståndet hade utfört en gallring, så hade med stor sannolikhet många av de grova stammarna 

gått förlorade antingen vid själva gallringen eller vid upptagandet av stickvägar. Konsekvensen hade 

blivit en minskad virkesvolym. 

 

I Nedre Långamossen syns det tydligt att vissa av de planterade träden växer snabbare, är längre och 

har en större brösthöjdsdiameter än de övriga. Resultatet visar (se avsnitt 5.2.1- 5.3 och tabell 5) också 

att det är i huvudstammarna huvuddelen av volymtillväxten sker. 

 

I Tostared provyta 2 såg man att skillnaderna var små i höjd mellan provyteträden medan den 

procentuella skillnaden var större i diametern för samma träd. Det är således beståndets höjd som är 

väsentlig och inte det enskilda trädets.   

5.5. Simulering  

För att erhålla jämförelsetal med uppmätta data i fält gjordes en simulering i ProdMod. ProdMod är ett 

datasimuleringsprogram som gör det möjligt att simulera olika skötselmetoder (Skogforsk 1997). I 

denna simulering lades inga gallringsaktiviteter in. Indata utgjordes av provytornas mätvärden. 

Resultatet av simuleringen redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6. Tabellen visar resultatet av ProdMod‐simuleringen för de olika bestånden. 

  
Totalålder

(år)

Övre höjd 

(m) 

Stamantal 

(antal/ha)

Diameter i 

brösthöjd 

(cm)

Volym

(m3sk/ha)

Medelvolym- 

tillväxt 

(m3sk/ha, år) 

Självgallring 

stamantal
Volym

(m3sk)

Nedre 

Långamossen 
34 12,5 2798 15,4 388 11,4 64 9

Lönnåsen 50 13,1 2187 18,8 496 9,9 57 13

Tostared 48 24,4 2163 20,3 699 14,5 64 21

 

Avvikelserna mellan mätvärdena i fält och ProdMod-resultaten är stora och kan bero på olika faktorer. 

Simuleringen kan vara missvisande, eftersom inmatad data bygger på ståndortsindex som kanske inte 

längre stämmer. Så höga SI och boniteter som de uppmätta ytorna gav finns inte i existerande 

boniteringsmallar. Intressant är också att virkesvolymen är avsevärt lägre i simuleringen än i de 

uppmätta bestånden, likaså övre höjd, diameter i brösthöjd och den årliga tillväxten (den årliga 

tillväxten är lika med virkesvolym dividerat med totalålder). Inte heller den döda veden och 

självgallringen är överensstämmande mellan simuleringen och de uppmätta ytorna.  
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6. Avslutande diskussion  

Hyssnametoden är en alternativ skötselmetod som kommer att påverka skogens utseende, eftersom 

ingen gallring görs. Ogallrad skog ser annorlunda ut; den är tät och estetiska synpunkter kan kanske 

komma att framföras. Hyssnametoden tillmötesgår miljökraven på så sätt att då inga gallringar utförs 

så körs inte heller maskiner i bestånden innan slutavverkningen.  

 

Det behöver inte vara fel på modellerna utan det är tillväxten som inte stämmer med modellen. Det 

kan i sin tur bero på att vi har bättre tillväxt i skogarna än vad de simuleringsdata var som användes 

vid framtagandet av modellen. Det kan också vara så att det helt enkelt växer mer idag, vilket i sin tur 

kan bero på klimatförändringar och ökat kvävenedfall (Hansen m.fl. 2013) och/eller bättre förädlat 

plantmaterial (Rosvall m.fl. 2010:6).  

 

Om man gör en jämförelse av tillväxten utifrån ståndortsperspektiv kan man läsa i Skogens Tabeller 

(Hamilton & Witte 1986) att ett bestånd, med ett ståndortsindex av G28, i södra Sverige har en årlig 

tillväxt på 9,0 m3sk/ ha, en G32 11,3 och en G34 har en tillväxt på 13,9 m3sk/ha. Om vi applicerar 

denna tillväxtformel för de olika bestånden skulle detta innebära att virkesvolymen på Nedre 

Långamossen skulle vara 270 m3sk/ha, för Lönnåsen 565 m3sk/ha och för Tostared 695 m3sk/ha. Inte 

heller här stämmer tillväxtformelns resultat med de uppmätta värdena (tabell 7).  

Tabell 7. Volymutveckling för bestånden enligt Skogens Tabeller. 

  
Totalålder 

SI
Volymtillväxt Volym

(år) (m3sk/ha/år (m3sk/ha)

Nedre 

Långamossen 
30 G28 9 270

Lönnåsen 50 G32 11,3 565

Tostared 50 G34 13,9 695

 

Påpekas bör att materialets omfattning är för litet för att våga dra för långtgående slutsatser. Vidare 

finns ytterligare osäkerhetsfaktorer vad gäller studiens metodik och genomförande. Det finns en 

osäkerhet i de av höjdintervallkurvan uppskattade trädhöjderna. Detta påverkar i sin tur uppskattningen 

av virkesförråd och virkesproduktion. Det saknades också detaljer kring föryngringsmetoden i de båda 

äldre bestånden Lönnåsen och Tostared. Fler studier föreslås, med större underlag och fler mätningar, 

för att kunna dra säkrare slutsatser.  
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6.1. Luckighet 

I Lönnåsen provyta 4 och 5, se tabell 1 i bilaga 1, har inte de glesa provytorna som beskrevs tidigare 

kompenserats av de kvarvarande stammarna, vilket kan bero på att man slarvat vid planteringen och 

med efterkontrollen och röjning. Tydligt är dock att de stammar som finns kvar inte kompenserat i 

virkesvolym för luckans bortfall av tillväxt. En reflektion man kan göra är att det ser ut som om den 

tillväxt som luckan hade gett, inte kompenserats av de kvarvarande stammarna i provytan. Materialet 

är dock för litet för att man ska våga dra en slutsats. 

6.2. Små grönkronor 

Ett annat resultat som man inte heller vågar dra för långtgående slutsatser av är grönkronans storlek. 

Den allmänna uppfattningen är att en gran växter som bäst när andelen grönkronan är ca 50 % av 

trädets höjd. Det stämmer inte här och det kan till och med vara svårt att tro att träden kan växa med så 

små kronor.  

6.3. Död ved 

Den döda veden kan ge en del att fundera över. På en av provytorna var det mycket död ved. I 

Lönnåsen, provyta nr 2, fanns 15 stammar och i Lönnåsen nr 4 var det 9 stammar. Virkesvolymen var 

ungefär 840 m3sk och i Lönnåsen 1 800 m3 sk. Den döda veden i exempelvis Lönnåsen 2, där 33 % av 

antalet stammar är döda men virkesvolymen i de döda stammarna uppgår endast till 5 % av den totala 

virkesvolymen.  

 

Man kan tycka att det procentuellt sätt är många döda stammar och även med blotta ögat är det många, 

men det är en liten volym som är död i förhållande till beståndets totala volym. Slutsatsen man kan dra 

är att man inte behöver vara så särskilt orolig för mängden död ved. Dessutom gynnas insekts- och 

fågellivet samt den biologiska mångfalden av den döda veden (Dahlberg & Stokland 2004:8).  

 

Den undersökning som beskrivits och genomförts är gjord på ett litet område och på få provytor på 

västkusten. Området har en speciell bonitet med hög nederbörd. Undersökningen får därför ses som en 

fallstudie och resultaten kan inte ses som statistiskt säkerställda. Däremot kan resultaten visa på en 

tendens som pekar åt ett visst håll. 

 

Av vad som framkommit i den här studien kan man se att det över tid har varit och fortfarande är 

viktigt att tillfredsställa industrins behov av billig råvara och krav på lönsamhet. Detta har naturligtvis 

påverkat skötselmetoderna. De stora maskinernas intåg i skogsbruket och därmed minskningen av 
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manuellt arbete i skogen är en konsekvens av skogsbrukets ökade lönsamhet. Men att tunga riskfyllda 

arbetsuppgifter försvunnit är många tacksamma över. Kritiken av ett storskaligt mekaniserat skogsbruk 

har däremot inte låtit vänta på sig och framförallt i samband med intresset för och uppvaknandet inför 

miljökonsekvenser har det sökts efter metoder som gör mindre åverkan på naturen och som strävar 

efter ett hållbart etiskt skogsbruk. I den Skogliga konsekvensanalysen (Skogsstyrelsen 2008) kan läsas 

om hur bland annat miljömålen kan komma att påverka dagens skötselmetoder.  

 

Här beskrivs att det är viktigt att studera hur skötselmetoderna påverkar miljön. Även om det här 

räknas med ökad tillväxt beroende på klimatet, ska ändå metoderna präglas av hållbar utveckling. 

Även i Skogspolitisk historia visas att skogen främst skulle garantera industrin att få vad den behövde 

och inte förrän de kraven var uppfyllda kunde andra mål tillgodoses. Samtidigt ställdes krav på 

att ”skräpskogar” skulle reduceras (Ekelund m.fl. 2001:5) och för att motverka detta gallrades dessa. I 

samma rapport uppmanas till forskning för att finna alternativa skötselmetoder. Det är en svår uppgift 

att å ena sidan vara nytänkare och å den andra alltid ha industrins intressen för ögonen. 

 

Nilsson m.fl. (2010) visar i rapporten om gran och tall att man inte kan ge några rekommendationer, 

eftersom det råder viss tveksamhet om det lönar sig att gallra, men på en föreläsning säger Nilsson att 

gallring är en myt och att det inte erhålls större slutavverkningsvolymer om man gallrar (Nilsson 2012). 

Agestam (2009) å sin sida säger att gallring är positivt, om än inte nödvändigt, och ger ett ekonomiskt 

netto, men att maskinerna kräver stickvägar och minskar till viss del arealen växande. Därmed är det 

tveksamt, skriver han, om det lönar sig. 

 

Hyssnametoden som ovan beskrivits kan ge stora virkesvolymer om man genomför noggranna 

planteringsåtgärder och är nogsam med skötseln under de första åren. Att omloppstiden för att uppnå 

virkesrika bestånd också förkortats får ses som en fördel. Vid slutavverkning uppstår dock samma 

problem, som i områden som tidigare gallrats, med eventuella körskador. Däremot har arealen med 

förväxande träd inte minskat då gallringvägar inte anlagts och träd har heller inte tagits ner för att 

förbereda plats för gallringsmaskinen. Vid gallring kan huvudstammar gå förlorade och det är just 

dessa stammar som innehåller den stora virkesvolymen vid slutavverkningen. De träd som är kvar 

utmed en stickväg efter en gallring blir inte huvudstammar på samma sätt som de som stod i 

stickvägen. En huvudstam är alltid en huvudstam. Detta fenomen att en huvudstam förblir en 

huvudstam kan noteras i de uppmätta områdena.  
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I Nedre Långamossen ser man tydligt att det är i de 12 huvudstammarna tillväxten och volymen är och 

sker. Den luckighet som beskrevs tidigare har inte kompenserats av de kvarvarande stammarna. Detta 

märks i området Lönnåsen i provytorna 2 och 4. 

 

I Tostared 2 kan man se att skillnaderna var små i höjd medan den procentuella skillnaden var större i 

diametern. Det är huvudstammarna som växer mest och dominerar beståndets tillväxt. Det tycks vara 

en tävling mellan träden att nå ljuset och därmed tycks detta påverka höjdtillväxten i viss mån. Det 

fanns ingen större relativ skillnad mellan diameter och höjd. Man kan säga att man i täta bestånd lurar 

naturen att tvinga träden upp i höjd. Detta går inte att påvisa med säkerhet i denna studie, men fortsatta 

studier kan troligen bekräfta om höjdtillväxten gynnas i mycket täta bestånd. Välslutna bestånd ger ett 

mindre grenverk och mindre kronor. Det är svårt att tro att träden kan växa med så små kronor.  

 

I Lönnåsen provyta 2, fanns 15 stammar och på Lönnåsen 4 var det bara 9 stammar. Virkesvolymen 

var ungefär 986 m3sk på provytan med färre stammar och 1 882 m3sk på ytan med flest stammar, 

vilket visar att om det är färre stammar så blir det en lägre virkesvolym, eftersom luckigheten inte 

kompenseras av de övriga stammarna. Detta är av betydelse att känna till när man etablerar ett bestånd. 

Det är viktigt att se till att alla plantor tar sig. 

 

Den döda veden i exempelvis Lönnåsen 2, där 33 % av antalet stammar är döda men virkesvolymen av 

de döda stammarna uppgår endast till 5 % av den totala virkesvolymen. En slutsats man kan dra av 

detta är att man inte ska vara så rädd för död ved. 

 

Studien visar att vissa stammar förblir huvudstammar oavsett om man gallrar eller ej. Studien visar 

också att produktionsförmågan finns i marken och den är viktig att ta tillvara. Det växer mer än man 

tror. Med Hyssnametoden sker ingen gallringsåtgärd efter den sista slarvröjningen och skogen ger 

stora virkesvolymer vid slutavverkning. Detta gagnar skogsägaren. En annan iakttagelse är att 

stormarna, Gudrun och Pär inte påverkade bestånden, som dessutom ligger i de delar av Sverige där 

stormarna vållade stora skador. De gallringsfria bestånden har tryggat skogsägaren. Dock bör beaktas 

att med ökade trädhöjd ökar risken för stormskador (Lohmander & Helles 1987). 

 

Om det nu är sant att det växer så här mycket så kan man undra varför de inte har gjorts mer 

omfattande studier på den här skötselmetoden. Metoden avviker stort från konventionella 

skötselmetoder och de antal plantor som ska planteras på ett givet område är långt högre än den gängse 

normen som säger 2 500 plantor/ha. En vanlig syn i gallrad skog är också sönderkörda stickvägar och 
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djupa körskador. Med Hyssnametoden undviker man två till tre gallringstillfällen och därmed minskar 

man risken för körskador.  

 

Hyssnametoden skapar ett skonsamt skogsbruk. På så sätt kan man säga att den här metoden svarar 

mot miljömålsarbetet och den önskan Ekelund m. fl. (2001) uttrycker i Skogspolitisk historia att mer 

forskning behövs om andra och nya metoder. Denna studie kan ses som ett sådant inlägg. 

 

Den kritik som kan framföras mot alternativa skötselmetoder rör framförallt den osäkerhet som alltid 

dyker upp när nya metoder och nya sätt ska prövas. Frågor som man kan ställa är till exempel vad som 

händer med landskapsbilden. Vi har vant oss vid att skog ska se ut på ett visst sätt. Ogallrad skog ser 

annorlunda ut. Men då bör man ha i åtanke, som påpekas i Ekelund m.fl.(2001) att skogen bara sett ut 

som den gör idag under de senaste hundra åren och tidigare var det glest och sönderhugget i skogen. 

Det här är också en estetisk aspekt på skog och betydelsen av att människor ska uppleva skogen som 

både vacker och vilsam ska inte underskattas.  

 

Kritik mot ogallrad skog kan också handla om den okunskap som än så länge råder om vilka 

skadeangrepp skogen kan utsättas för. Ytterligare kritik kan, enligt Nilsson (2013) (telefonintervju) 

riktas mot att om man ångrar sig och vill gallra sin skog så kan det bli problematiskt för om träden 

uppnått en höjd på 15-17 meter måste man köra hela omloppstiden ut för träden har vant sig ända 

sedan ungdomstiden att stå tätt och ingrepp i sådan skog gör förmodligen träden sårbara för stormar. 

 

Slutligen kan sägas att om man ska söka sig nya vägar och hitta alternativa skötselmetoder så finns 

osäkerheter. Skogsvårdslagen från 1995 öppnar för möjligheten för den enskilda skogsägaren att prova 

olika metoder och att om miljömålen får ett större utrymme kommer dessa med största säkerhet få än 

större betydelse. Det kommer måhända också betyda att dels kommer krav att ställas på plantskolorna 

att de ska leverera stora plantor som håller hög kvalitet, dels att skogsmaskinerna i framtiden kan 

komma att se annorlunda ut och detta kan bli både möjligheter och utmaningar.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 1. Sammanställning av de 11 uppmätta provytorna. 

 
Tabellen visar de olika provytornas diameter i och höjd i meter, tillstånd dvs. levande (L) eller dött (D) och virkesvolym i kubikmeter. 
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Bilaga 2 

Bröderna Anders och Johannes Eriksson (födda 1956) bor och verkar idag kring trakten kring 

Hyssna/Hajom i Västra Götalands län. 

De berättar att de har jobbat 80 000 timmar var i skogen och är utbildade skogsarbetare vid 

skogsbruksskolan i Dals Ed mellan 1972-74. 

Från hösten 1974 till 1991 jobbade de som skogsarbetare på Södra Skogsägarna. 1991 

började de att jobba i egen regi och har sedan dess arbetat utifrån denna plattform. Företaget heter 

Melltorps skogsförvaltning. Framförallt har de jobbat med rådgivning och genomför exkursioner. De 

åtar sig olika föryngringsuppdrag och en del andra saker som att de sätter upp hägn. 

 

Bröderna har i hela sitt liv varit intresserade av skog och dess tillväxt. I syfte att bli mer medvetna om 

hur olika skötselmetoder och proveniensval är betydelsefulla anlade de år 1982 sin första provyta. 

 

De berättar att de har tre olika inspirationskällor; Hugo Persson som var en skogsarbetare som de 

jobbade tillsammans och han lärde dem att ”ge akt på skogen, se och lära”. En annan 

inspirationskälla var Jalte Pettersson som kom från Granhult där han hade en gård utanför Asa 

försökspark, Lammhult. Han hade fina skogar och skogen var ett matematiskt äventyr och han gjorde 

matematiska beräkningar för hur man skulle gallra. Metoden han lärde ut var att gallra bort det fjärde 

största trädet när medeldiametern var över 18 cm. Han var matematiker och inte en skogsman och 

ägde stora skogar. Han ansåg att det lönade sig mer att låna än att hugga skogen. Den tredje slutligen 

var Arvid Carlsson, från Örby i Västra Götaland och han var skogsman som hela sitt liv jobbat i 

skogar runt om i världen. 
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