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Sammanfattning 

 
Idag finns det enligt skogsstyrelsen ca 1,2 miljoner hektar skogsmark som är i 

omedelbart röjningsbehov. Skogsbestånd där röjningen är svag eller helt 

uteblir blir täta och stammarna klena. Dessa bestånd kallas för 

konfliktbestånd. När dessa bestånd är mogna för en gallring kan en 

underröjning innan gallring vara nödvändig.  

 

Syftet med undersökningen var att jämföra nettot efter gallring som har 

gallrats med flerträdsaggregat och uttransporten av virket till bilväg mellan 

fyra olika underröjningsbehandlingar, oröjt, siktröjt, röjt alla stammar upp till 

5 cm i brösthöjd och röjt alla stammar upp till 7 cm i brösthöjd. 

 

Undersökningen genomfördes genom att anlägga två kvadratiska block på ett 

hektar vardera, som delades in i fyra rektangulära behandlingsytor. Varje 

underröjningsbehandling upprepades två gånger, en slumpvis utlagd i varje 

block. Behandlingarna röjdes, avverkades och skotades av entreprenörer med 

flerårig erfarenhet. Undersökningen genomfördes i Helgesbo i Kalmar 

kommun.  

 

Resultatet visade att behandlingen oröjt fick det bästa nettot, men hade också 

de högsta kostnaderna för avverkning och uttransport av virke till bilväg. 

Röjningskostnaderna blev högre ju hårdare underröjningen var, medan 

kostnaderna för avverkning och uttransport av virke blev lägre. Sämst netto 

efter gallring och uttransport av virke till bilväg hade behandling upp till 5 

cm. 

 

Behandlingen oröjd hade högst antal skador på kvarvarande träd efter 

gallring och uttransport av virke. En anpassad eller svagare röjning gav lägre 

totalkostnader jämfört med ingen eller hårdare röjning.  
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Summary 
 

Today, there are about 1,2 million hectares of productive forest which is in 

need of immediate pre-commercial thinning according to the Forest agency. 

Stands, where pre-commercial thinning are light or even absent, become tight 

with thin stems. Such stands are referred to as conflict stands, due to the 

difficulty of deciding which management to apply. In such stands, before a 

first thinning is conducted, it is often more economical to perform a pre-

commercial thinning, mainly due to the increased visibility and coherent 

productivity in mechanized harvesting.    

 

The purpose of this study was to compare the net value after first thinning 

with multi-grip harvester when the timber is located at roadside between four 

different treatments: no pre-commercial thinning, sight pre-commercial 

thinning, cleared everything up to 5 cm diameter at breast height and cleared 

everything up to 7 cm diameter at breast height  

 
In a 30-year-old mixed forest in Helgesbo in Kalmar municipality, two 

square surfaces of a hectare each, each one further divided into four 

rectangular treatments areas were placed in the field. Each treatment was 

replicated twice, one in each surface, randomly allotted. The treatments were 

conducted by contractors with long working experience. 

 

The results showed that no pre-commercial thinning gave the best net value, 

but also had the highest cost of harvesting and the highest cost to bring the 

timber to roadside. Pre-commercial thinning costs were higher the harder the 

clearing was, the harvesting cost was lower the harder the thinning was. The 

least net value was found in the treatment where everything up to 5 cm 

diameter at breast height was cleared.  

 

The treatment with no pre-commercial thinning had the highest damage 

proportion on stems. A custom or weak pre-commercial thinning give a lower 

total cost compared to no or harder pre-commercial thinning.   
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Abstrakt 
 

I Sverige finns ca 1,2 miljoner hektar skog som bedöms ha omedelbart 

röjningsbehov. Skog där röjningen uteblir eller är svag kan komma att klassas 

som konfliktbestånd. I konfliktbestånd är stammarna många och 

diameterspridningen stor och dessa kan då behövas underröjas innan gallring. 

I denna studie jämfördes produktionen, kostnaderna och intäkterna från fyra 

olika underröjningsbehandlingar, oröjd, siktröjt, röjt allt upp till 5 cm i 

brösthöjd och röjt allt upp till 7 cm i brösthöjd. Behandlingen oröjd gav det 

bästa nettot och sämst hade upp till 5 cm efter gallring och uttransport av 

virke. En anpassad eller svag röjning gav lägre totalkostnader jämfört med 

ingen eller hårdare röjning.  

 

 

Nyckelord: förstagallring, underröjning, underväxt, förstagallringsnetto, 

flerträdsaggregat, delkvistat.    
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Abstract 
 

In Sweden there are about 1,2 million hectares of forest with immediate need 

of pre-commercial thinning. Stands, where conducted pre-commercial 

thinning are light or even absent, become tight with thin stems. In such stands 

pre-commercial thinning before first thinning may be required, due to 

operational advantages such as increased visibility. This study compared 

production, cost and revenues from four different pre-commercial thinning 

treatments: no pre-commercial thinning, sight pre-commercial thinning, 

cleared everything up to 5 cm diameter at breast height and cleared 

everything up to 7 cm diameter at breast height. The treatments whit no pre-

commercial thinning had best net value and worst had up to 5 cm. A custom 

or weak pre-commercial thinning give a lower total cost compared to no or 

harder pre-commercial thinning.  

 

Keywords: first thinning, pre-commercial thinning, undergrowth, first 

thinning net value, multi-tree harvesting, rough delimbed pulpwood 
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1 Inledning  
 

1.1 Röjning 
 
1.1.1 Röjning historiskt 

 

Andelen röjningsskog ökade kraftigt i Sverige under 1970-talet, då den 

kemiska röjningen blev förbjuden och ett så kallat röjningsberg uppstod. För 

att öka röjningsaktiviteten infördes år 1979 en röjningsplikt i skogsvårdslagen 

(Karlsson & Albrektson 2000). Utöver röjningsplikten infördes också ett 

röjningsbidrag för att ytterligare öka röjningsbenägenheten, men det 

upphörde 1985 (Dalin & Daoson 2010). År 1993 trädde en ny skogsvårdslag 

ikraft. I den nya skogsvårdslagen är röjningsplikten borttagen (SVL 1993).  

 

Under perioden som röjningsplikten fanns minskade arealen som klassas som 

skog med omedelbart röjningsbehov (omedelbart röjningsbehov avses skog 

med åtgärdsförslag röjning och angelägenheten är omedelbar (Duvemo m.fl. 

2012)). Denna trend vände under andra halvan av 1990-talet, då arealen  

omedelbart röjningsbehov började öka igen (Dalin & Daoson 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Areal röjd och oröjd skog, 3-års medeltal för perioden 1984-2011 i 

huggningsklass B3 och C1( Skogsdata 2013.) 
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1.1.2 Röjning i skoglig statistik  

 

Röjning definieras som ” beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog 

utan att gagnvirket tas tillvara”, ett tillägg har senare gjorts ”röjningsavfallet 

kan dock i vissa omständigheter tas tillvara som biobränsle” (Pettersson 

m.fl. 2012).   

 

Riksskogstaxeringen delar in skogen i huggningsklasserna A-D. A står för 

kalmark, B1-B3 för ungskog, C1-C4 för gallringsskog och D1-D2 för 

slutavverkningsskog. Huggningsklasserna delas in med hjälp av siffror 

beroende på trädens ålder eller höjd (Skogsdata 2013 ). Definitionen för B3 

är ungskog med medelhöjd över 3 m där mer än hälften av de härskande och 

medhärskande träden är klenare än 10 cm i brösthöjd, för C1 är ogallrad skog 

där flertalet av de härskande och medhärskande träden är klenare än 20 cm i 

brösthöjd (Skogsstatistisk årsbok 2013). Skog där röjning vore en vanlig 

skogskötselåtgärd hamnar således i klasserna B3 och C1. 

 

Enligt Skogsstyrelsen finns det ca 1,2 miljoner hektar skogsmark som klassas 

som skog med omedelbart röjningsbehov (Figur 1)(Skogsstatistisk årsbok 

2013) . Skogsbestånd där röjningen är svag eller helt uteblir blir täta och 

stammarna klena. Dessa bestånd kallas för konfliktbestånd (Kunskap Direkt 

2009). Ett konfliktbestånd i röjningssammanhang beskrivs som ett bestånd 

som inte har ett självklart nästa skötselingrepp, utan kan ha fler än en tänkbar 

inriktning (Skogsencyklopedin 2011). Åtgärder i ett konfliktbestånd som kan 

vara aktuella är en röjning för att sedan invänta en gallring, låta det vara till 

det är gallringsmoget eller göra en energigallring. Vid energigallring tas 

klena träd ut som helträd som sedan flisas. 

 

Av arealen som är i huggningsklass B3 fanns det vid tre års medeltal 2010-

2012 639 000 hektar som var i omedelbart röjningsbehov. Under denna 

period röjdes 138 600 hektar. Detta innebär att 500 400 hektar är i 

omedelbart röjningsbehov fortfarande. Man kan anta att stora delar av den 

oröjda arealen med huggningsklass C1 kan klassas som konfliktbestånd. På 

ett tre års medeltal mellan åren 2010-2012 fanns det 471 000 hektar som var i 

omedelbart röjningsbehov. Under samma period röjdes 69 700 hektar, vilket 

innebär att 401 300 hektar fortfarande är i omedelbart röjningsbehov. Detta är 

en minskning av antalet hektar som enligt Skogsstyrelsen är i omedelbart 

röjningsbehov, men utgör fortfarande ca 400 000 hektar.  
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1.2 Gallring 
 
1.2.1 Gallring i skoglig statistik  

 

Gallring skiljer sig från röjning då virket tas om hand vid gallring. 

Definitionen på gallring är ”beståndsvårdande utglesning av skog under 

tillvaratagande av virke” (Agestam 2009). I Sverige är gallring den vanligaste 

skogsskötselåtgärden som görs i skogen. Det gallrades totalt 364 000 hektar 

per år under avverkningssäsongerna 2007/08-2011/12, motsvarande ca 26 

miljoner m
3
 virke (Skogsdata 2013). 

 

En förstagallring utförs oftast när träden i beståndet är mellan 10-15 meter i 

höjd. Stamantalet innan en första gallring vid välröjda bestånd är 1 800-2 200 

stammar per ha. Vid svagt röjda eller oröjda bestånd är stamantalet över 

2 500 stammar per ha. Behovet av en första gallring kommer tidigare med 

fler stammar per ha (Kunskap Direkt 2011).  

 

Enligt Riksskogstaxeringen klassades i medeltal 706 877 hektar in som första 

gallring med gallringsbehov under perioden 1983-1987. För perioden  

2008-2012 var behovet av omedelbar gallring som klassas som första gallring 

718 616 hektar i medeltal (Nilsson 2014). Arealen skog som klassas som 

omedelbar gallring är fortfarande ca 700 000 ha idag liksom för 25 år sen.  

 

Medelstamvolymen i en förstagallring är högre i ett bestånd som röjts jämfört 

med i ett bestånd som inte röjts. Det beror på att röjning skapat mer utrymme 

till färre stammar, vilket gynnar tillväxten hos enskilda träd (Andersson 

2011). Vid röjning tas de klena och lägre träden bort, vilket gör att också 

medelhöjden blir högre. I bestånd som röjdes under 1970-talet och 1980-talet 

med ett stamantal på 2 000 per hektar, var medelstamvolymen mellan 0,075 

och 0,08 m
3
fub. Under 1990-talet då röjningsinsatserna var lägre var 

stamantalet innan gallring på 3 000 per hektar, med en medelstamvolym på 

0,04 – 0,045 m
3
fub. Skillnaden i medelhöjden mellan dessa bestånd låg på 

1,5 – 2,5 meter (Pettersson 2003).  

Avverkningskostnaderna i gallring ökade mellan åren 1998-2012 med 54 

procent. I genomsnitt var drivningskostnaderna 1998 127 kr per m
3
fub, 

motsvarande siffra för 2012 var 192 kr per m
3
fub. Ökningen av 

drivningskostnaderna för gallring förklaras av att medelstamvolymen i 

gallring blivit lägre (Sennerdal 2014). Med bibehållen intäktsnivå leder ökade 

drivningskostnader till lägre lönsamhet, varför det finns ett incitament till att 

höja produktiviteten i gallring. Två viktiga faktorer är sikt (som kan skymmas 
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av underväxt) och tidsåtgång per krancykel (där olika typer av 

avverkningsaggregat, en-träds och flerträdsaggregat påverkar ekonomin). 

 
1.2.2 Underväxtens betydelse i gallringsskog  

 

Enligt Gunnarsson m.fl. (1992) kan en underväxtröjning vara nödvändig 

innan bestånd ska gallras för att öka sikten och därmed produktionen för 

skogsmaskinerna i beståndet. Definitionen för underväxt är ”ett undre skikt i 

beståndet av träd som inte ger gagnvirke, diametergräns sätts ofta till mindre 

än 7 cm i brösthöjd”. Underväxten kan delas in i två typer som påverkar 

sikten och prestationen vid maskinellgallring: 1) Grandominerad och lövad 

lövunderväxt som är mellan 1,3-3 meter i höjd och 2) Löv- och talldominerad 

underväxt. Det är den grandominerade underväxten som är högre än 1,3 

meter och den löv- och talldominerande underväxten högre än 3 meter som 

har störst betydelse för sikten och prestationen vid gallring.  

 

Kärhä (2006) fick liknande resultat i en finsk studie där underväxten i en 

radie på en meter runt varje stam som bedömdes ge gagnvirke samt 

granunderväxt som är 1,5-2 meter högt var mest effektivt att röja och 

röjningen av underväxten borde ske ett år innan gallring. 

 

Produktiviteten för skördaren med ett enträdsaggregat som enbart apterade 

massaved som sortiment var 12-14 % lägre (Figur 2) och för skotaren 1-2 % 

lägre när det fanns 2 000 stammar per hektar med granunderväxt med en 

medelhöjd på 2 meter än utan underväxt. Vid 10 000 stammar per hektar av 

granunderväxt med en medel höjd på 2 meter var produktionen 30-34 % 

(Figur 2) lägre för skördaren och 5-7 % lägre för skotaren (Kärhä 2006). 
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Figur 2. Produktionen för skördaren med underväxt räknat i procent utifrån 

utan underväxt. Gran underväxt med en medelhöjd på 2 meter från Kärhä 

(2006).  

 
1.2.3 Avverkningssystem, aggregat, kostnader och produktivitet i gallring  

 

I förstagallringar apteras oftast traditionellt massaved för barr- och 

lövträdslagen. I klena förstagallringar kan delkvistat apteras för att öka 

lönsamheten. Delkvistat kan användas som ett uppsamlingssortiment för att 

öka lönsamheten vid gallring i klena bestånd (Sydved 2014). Vid delkvistat 

kvistas träden ”slarvigt” och klykor, toppar och olika trädslag tillåts.  

 

Idag används avverkningsmaskiner i princip till nästan all gallring. 

Avverkningsmaskinerna finns i olika modeller, skördaren som fäller, kvistar 

och kapar träden, skotaren transporterar ut virket från skogen till bilväg och 

en kombinerad skördare och skotare både fäller, kvistar och kapar träden för 

att sedan med samma maskin transportera virket till bilväg (Agestam 2009).  

 

Längst ut på skördarens kran sitter det ett avverkningsaggregat, som finns i 

olika modeller: 

 Flerträdsaggregat. Aggregatet kan ackumulera flera träd under en 

krancykel. Skördaren kan då fälla, kvista och kapa flera träd samtidigt. 

Aggregaten driver oftast träden med fyra matarhjul, kvistar med hjälp av 

kvistknivar och kapar träden med en kedja. (Denna typ av aggregat 

kommer att användas i denna studie). 
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 En träds aggregat. Aggregatet fäller, kapar och kvistar ett träd per 

krancykel och finns som både två hjuldrivna och fyrhjulsdrivna matarhjul. 

Träden kapas med hjälp av kedja och kvistas med kvistknivar (Granö 

2003-2007).   

 

För att kunna öka prestationen för skördaren i en första gallring med en låg 

medelstamvolym kan ett flerträdsaggregat användas. Användningen av 

flerträdsaggregaten har störst effekt på låga medelstamvolymer. Vid en 

medelstamvolym på 0,03 – 0,05 m
3
fub kan prestationen öka med 15 – 50 % 

jämfört med traditionellt en träds aggregat (Brunberg & Iwarsson Wide 

2013). Denna teknik kan alltså öka produktionen i konfliktbestånd, som oftast 

har en lägre medelstamvolym än bestånd som har röjts i ungskogsfasen.  

 

I Finland gjorde Lehtimäki & Nurmi (2011) en studie för att jämföra 

produktiviteten för enträdsavverkning och flerträdsavverkning, där 

flerträdshanteringen var 28-35 % effektivare, och den största skillnaden låg i 

fällningsmomentet (9-26 % effektivare) och kvistningsmomentet (14-27 % 

effektivare).  

 

Ytterligare sätt att minska avverkningskostnaderna är genom att sortera 

toppar som energived utöver massaveden. Detta är ett alternativ särskilt vid 

förekomsten av mindre träd med diameter 7-11 cm i brösthöjd och om det 

avverkas över 20 m
3
sk per hektar (Kärhä 2011). 

 

Bergström & Di Fulvio (2014) har gjort en studie där de bland annat har 

jämfört kostnaderna för skördaren med olika avverkningssystem att 

producera ett ton torr energived. Bland annat har de jämfört flerträdsaggregat 

som apterar traditionell massaved och flerträdsaggregat som apterar 

delkvistat i träd med olika medelstamsvolym. De kom fram till att vid en 

medelstamvolym på 0,008 m
3
 kostade det 5 323 kr per ton vid avverkning av 

traditionell massaved medan vid avverkning med delkvistat kostade det 1 109 

kr per ton. Kostnaden att avverka delkvistat var alltså 79 % lägre än 

kostnaden av avverkad massaved. Med en medelstamvolym på 0,07 m
3
 

kostar med flerträdsaggregat en traditionell massaved avverkning 179 kr per 

ton och delkvistat 154 kr per ton. I detta fall är kostnaden att avverka 

delkvistat 14 % lägre.  

 

  

 



 

7 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med denna undersökning var att jämföra nettot efter gallring och 

uttransport av virke till bilväg mellan fyra olika röjningsbehandlingar: Oröjt, 

röjt alla stammar med en radie på en meter runt varje gagnvirkestam, röjt upp 

till 5 centimeter i brösthöjd och röjt upp till 7 centimeter i brösthöjd. 

Frågeställningar som fanns med i undersökningen var: 

 Vad blir kostnaderna för de olika behandlingarna för underröjningen, 

avverkningen och uttransporten av virket till bilväg? 

 Vilken behandling ger bäst netto efter att virket är uttransporterat till bilväg? 

 Vad har de olika behandlingarna för effekter på produktiviteten för 

underröjningen (ha/h), avverkningen (m
3
fub/h) och uttransport av virke till 

bilväg (m
3
fub/h)? 

 

Målet med undersökningen var att ta fram riktlinjer på upp till vilken 

diameter underväxten ska röjas bort i en underröjning innan gallring. 

Resultatet ska visa hur klena träd skördaren ska kunna bearbeta innan det är 

mer ekonomiskt att ta bort dem vid en underröjning.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien inriktar sig på ett bestånd och fyra olika röjningsbehandlingar. Fler 

behandlingar bedömdes ta för långtid att undersöka. Varje behandling testas 

på en totalyta om ett halvt hektar. Studien genomfördes under april-maj 

månad och under dagtid. I studien användes en modell av skördare som var 

utrustad med flerträdsaggregat och en modell av skotare. Sortimenten 

avgränsades till två sorters massaved och ett energisortiment.  
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2 Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 

Valet av bestånd för studien utgjordes av ett förstagallringsbestånd med stor 

diameterspridning. Beståndet låg beläget i Helgesbo, Kalmar kommun, 

Småland. Studien genomfördes som ett randomiserat blockförsök med två 

block om ett hektar vardera och fyra behandlingar om 2 500m
2
 vardera per 

block (delytor). 

 

 Behandlingarna var: 

 Behandling 1  Ingen röjning 

 Behandling 2 Siktröjning, alla stammar i en radie på en meter runt 

varje gagnvirkesstam röjdes bort. 

 Behandling 3  < 5 cm i brösthöjdsdiameter röjdes bort 

 Behandling 4 < 7 cm i brösthöjdsdiameter röjdes bort 

De olika behandlingarna slumpades ut inom block för att få så 

väntevärdesriktiga skattningar som möjligt och för att minska den mänskliga 

påverkan. Alla de fyra behandlingarna skulle finnas med i varje block så att 

behandlingarna skulle ha likvärdig skogstyp. Med den stora variationen som 

undersökningar i fält ger bedömdes att en blockad och slumpad utläggning av 

provytor skulle ge mest representativa värden. Andra provytutläggningar 

befanns antingen vara för tidskrävande eller inte ge tillräckligt tillförlitliga 

resultat.  

 

Varje behandling upprepades två gånger så att en totalyta för varje 

behandling var ett halvt hektar. I varje behandlingsyta lades tre provytor ut 

där mätningarna gjordes i. Mätningarna gjordes innan röjning, efter röjning 

och efter gallring. Efter gallring räknades antalet skador på de kvarvarande 

stammarna i varje provyta.   

 

Behandlingsytorna röjdes, avverkades och uttransporten av virket 

genomfördes av professionella entreprenörer. Studien genomfördes under 

våren 2014. Från varje behandling efter gallring räknades ett medelvärde ut 

som sedan räknades om till ett hektar för att enklare kunna jämföra de olika 

behandlingarna.   
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2.2 Utgångsbeståndet 
 

Beståndet som valdes var på tre hektar. Beståndet hyggesrensades och 

avverkades 1991 och markbereddes 1992. 1993 planterades beståndet med 

täckrot av tall med provenienser från Vimmerby och täckrot av gran från 

Emmaboda. 1994-95 hjälpplanterades beståndet med tall från Vimmerby. 

Utgångsbeståndet vid år 2014 hade 5600 stammar per hektar med en 

trädslagsfördelning på tall 13 %, gran 38 %, björk 36 % och övrigt löv 13 %. 

Medeldiameter i beståndet var 6 centimeter i brösthöjd och medelhöjden var 

8 meter. Här räknades alla stammar in som var över 1 centimeter i brösthöjd 

och över två meter höga.   
 

2.3 Utläggning av block, delytor och provytor 
  

Två block på ett hektar vardera lades ut intill varandra (Figur 3). Blockens 

storlek mättes upp med hjälp av Haglöfs Walktax trådmätare och en 

kompass. Bomullstråden från Walktax trådmätare bands fast i ett av de fyra 

hörnträden, sedan togs en kompassriktning ut och 100 meter mättes och 

markerades med röd/blåa snitselband. Detta upprepades sedan så att ett 

kvadratiskt block på ett hektar var utmärkt i terrängen. Proceduren 

upprepades så att två block på ett hektar vardera var utmärkta i terrängen.   

 
Figur 3. Ytornas utläggning i beståndet. 
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Varje block delades in i fyra lika stora rektangulära delytor till totalt åtta 

delytor som markerades upp med blå/gula snitselbanden. Delytorna hade en 

storlek på 25*100 meter med en yta på 2 500m
2
 (Figur 4).  

 

I varje delyta lades tre stycken provytor ut där mätningarna skulle göras. 

Provytorna placering bestämdes genom att från delytans korta kant stega 20 

stycken steg längs delytans långa kant. Provytorna markerades upp med röda 

och gula snitselband. Provytornas utformning var rektangulär och hade 

storleken 4*25 meter, en yta på 100 m
2
.  

 
Figur 4. Skördarens stickväg (grön), delytornas utformning (grå/större 

rektanglarna) och provytornas utformning (röd/små rektanglar) i de 

behandlade ytorna.  

 

2.4 Mätningarna i provytorna 
 

Innan röjning, efter röjning och efter gallring mättes trädhöjd, grundyta, 

stamantal, trädslagsfördelning (tall, gran, björk och övrigt löv (Ö. Löv)) och 

diameter i varje provyta.  

Diametern på träden mättes med hjälp av Haglöfs Digitech Professional 

dataklave som var utrustad med programvaran Estimate Pro DP V2,0. 

Dataklaven registrerade antal träd som klavades, trädens diameter i brösthöjd, 

trädslag och grundyta. Dataklaven var inställd så att på vart tionde träd skulle 

höjden mätas. Höjden mättes med en höjdmätare av Vertex Laser VL5 från 

Haglöfs. Trädets höjd fördes över via IR (infrarött ljus) och registrerades i 

klaven. Alla stående och levande träd med en brösthöjdsdiameter från en 

centimeter och en höjd från två meter mättes i provytorna. Efter gallring och 
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efter att virket var uttransporterat till bilväg räknades antalet skador på de 

kvarvarande stammarna i provytorna.   

 

2.5 Röjning 
 

Underröjningen genomfördes av en professionell röjare som har flerårig vana 

vid att utföra olika typer av underröjningar. Samma röjare användes till hela 

studien. Entreprenören var utrustad med en röjsåg med benämningen Stihl 

490 och hade en klinga med diametern 225 mm. Röjaren fick muntlig och 

skriftliga instruktioner på hur röjningen skulle ske samt en skiss hur de olika 

behandlingarna var utlagda i beståndet. Röjaren tog tiden på den effektiva 

röjningstiden, alltså den tiden röjsågen startades till röjsågen stängdes av. 

 

2.6 Gallringsavverkningen och uttransporten av virke   
 

Gallringsavverkningen och uttransporten utfördes av samma entreprenör som 

ägde båda maskinerna och hade anställda förare till varje maskin. Samma 

förare för skördaren och skotaren genomförde hela studien. Både föraren av 

skördaren och skotaren hade flerårig vana vid förstagallring och hanteringen 

av sortimenten. Skördaren var av modell John Deere 1170E eco3 med ett 412 

aggregat utrustat med flerträdshantering och 11 meters kran. Skotaren var av 

modell John Deere 810E eco 3 och var utrustad med en 8,5 meters kran. 

Skördaren körde utan förplanerade stickvägar. Sortimenten som skördaren 

apterade i var:  

 Fallande barrmassaved, min diameter 7 cm i toppändan 

 Fallande björkmassaved, min diameter 7 cm i toppändan 

 Delkvistat, energived och toppar 

De olika sortimenten från varje behandlingsyta särlades i egna högar ute vid 

bilväg som en virkesmätare ifrån VMF syd, Virkesmätarföreningen i södra 

Sverige travmätte. Detta gjordes för att få en säkrare volym på varje 

sortiment, då skördaren har svårt att få fram en volym på det delkvistade 

sortimentet.  
 

2.7 Sammanställning av mätresultat 
 

I dataklaven fanns uppgifterna om stamantal, diameter på varje stam, höjden 

på de stammar där höjden mättes på, trädslag och grundytan. Informationen 

ifrån dataklaven fördes över till en dator med hjälp av programmet WinDP 

v1.4.23, för att sedan bearbetas vidare i Microsoft Excel. I Excel beräknades 
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sedan alla stammars medeldiameter samt medeldiameter för varje trädslag, 

medelhöjden och trädslagsfördelningen.  

 

I skördarens dator fanns informationen om hur många stammar som var 

avverkade samt tiden det tog att gallra varje yta. Uppgifterna från skördarens 

dator fördes över till ett USB- minne för vidare bearbetning i Excel. I 

skotarens dator fanns informationen om hur lång tid det tagit att köra ut virket 

från varje yta. Tiden var uppdelad i skotarens arbetsmoment 

lastning/urlastning och terrängkörning. Då köravståndet varierade mellan 

ytorna räknades skotarens tid enbart på lastning och urlastning för att göra 

ytorna jämförbara. Informationen från skotarens dator fördes över till ett 

USB- minne för vidare bearbetning i Excel. 

 

Volymen i kubikmeter fast underbark (m
3
fub) från varje behandlingsyta 

mättes utav VMF Syd (Virkesmätningsföreningen i södra Sverige). Utifrån 

dessa mätningar av volymen kunde sedan skördarens och skotarens 

produktion, medelstamsvolym, uttag och virkesintäkter räknas ut.  

 

Kostnaderna för underröjning var 330 kr per timme, skördaren 1 125 kr per 

timme och för skotaren 600 kr per timme (Tabell 1).  

Priserna för varje sortiment betalades i m
3
fub, utom för sortimentet delkvistat 

som betalas i enheten kubikmeter stjälpt (m
3
s). För att omvandla m

3
s till 

m
3
fub användes ett omräkningstal på 2,5. (             ) 

(Bioenergiportalen 2013). Priserna för sortimenten var 300 kr/m
3
fub för 

barrmassaveden, 320 kr/m
3
fub för björkmassaveden och det omräknade priset 

för delkvistade var 212,50 kr/m
3
fub (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Kostnaderna per timme för röjning, skördning och skotning och 

intäkterna per m
3
fub för de olika sortimenten. 

Röjning kr/h 330 

Skördare kr/h 1 125 

Skotare kr/h 600 

Barrmassa kr/m3fub 300 

Björkmassa kr/m3fub 320 

Delkvistat kr/m3fub 212,5 

 

Medeldiametrarna jämfördes mellan de olika behandlingsytorna innan 

röjning för att se om det fanns någon signifikant skillnad.  

 

Resultaten räknades om så att de kunde presenteras per hektar. 
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3 Resultat 
 

3.1 Beståndets och de olika behandlingarnas utseende 
 

Beståndet där studien genomfördes i hade ett stamantal innan röjning på 

mellan 4 633 och 6 350 stammar per hektar. Siktröjning hade lägst antal 

stammar per hektar och upp till 5 cm hade flest stammar per hektar innan 

röjning (Figur 5). Behandlingsytan med högst antal stammar hade 27 % fler 

stammar än den lägsta. Behandlingsytorna oröjd hade 5 183 stammar per 

hektar och upp till 7 cm hade 6 233 stammar per hektar.   

 

 
 

Figur 5. Stamantalet för de olika behandlingsytorna innan röjning, efter 

röjning och gallring. 

 

Efter röjning ändrades beståndets karaktär. I samtliga behandlingar förutom 

den oröjda ytan minskades stamantalet till mellan 43 - 62 % av stamantalet 

innan röjning (Figur 5). Stamantalet nu för de olika behandlingsytorna var 

oröjd 5 183 stammar per hektar, sikt 2 650 stammar per hektar, upp till 5 cm 

2 383 stammar per hektar och upp till 7 cm 2 367 stammar per hektar. Det var 

inga stora skillnader på stamantalet mellan upp till 5 cm och upp till 7 cm, 

medan sikt hade 267 fler stammar per hektar än behandlingsytan upp till 5 

cm.    
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Efter gallring minskades ytterligare 52 - 56 % av stamantalet i de 

behandlingar som hade underröjts innan gallring och för den oröjda 

behandlingen minskade stamantalet med 46 %. Stamantalet per hektar efter 

gallring för de olika behandlingarna var för oröjd 2 800 stammar per hektar, 

sikt 1 267 stammar per hektar, upp till 5 cm 1 050 stammar per hektar och för 

upp till 7 cm 1 100 stammar per hektar (Figur 5). Behandlingsytan som var 

oröjd hade 55-63 % fler stammar per hektar efter gallring än de 

behandlingsytor som var röjda innan gallringen. Av de behandlingytorna som 

var röjda innan gallring hade sikt 17 % fler stammar per hektar än upp till 5 

cm, medan behandlingen upp till 7 cm hade 5 % fler stammar än upp till 5 

cm. 

 

 
Figur 6. Grundytan för de olika behandlingsytorna innan röjning, efter 

röjning och gallring. 

 

Innan behandlingytorna var röjda hade oröjt 25,8 m
2
, sikt och upp till 5 cm 

23,9 m
2
 och upp till 7 cm 25,9 m

2
 i grundytan (Figur 6). Detta utgjorde en 

skillnad på grundytan från störst till minst med 8 %. 

 

Efter röjning hade sikt 21,5 m
2
, upp till 5 cm och upp till 7 cm 22,4 m

2
 i 

grundyta. Skillnaden mellan den högsta grundytan (oröjd) och den 

behandling som hade lägst grundyta (sikt) var nu 17 %, medan skillnaden 

mellan den högsta och lägsta grundytan för de röjda behandlingarna var 4 %. 
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Efter gallring hade oröjd 11,6 m
2
, sikt 11,8 m

2
, upp till 5 cm 11,3 m

2
 och upp 

till 7 cm 12,3 m
2
 i grundyta. Detta motsvarar en skillnad mellan högsta (upp 

till 7 cm) och den lägsta (upp till 5 cm) grundytan med 8 %.  

 

 
Figur 7. Medeldiametern för de olika behandlingsytorna innan röjning, efter 

röjning och gallring. 

 

 

Mätningarna visade att det innan röjning inte fanns någon signifikant skillnad 

i medeldiameter mellan de olika behandlingsytorna (d.f.=3, F-value=1,46,  

r2-value 0,2247, n=132). Skillnaden mellan behandlingsytan med grövst (sikt 

6,8 cm i brösthöjd) respektive klenast (oröjd 5,8 cm i brösthöjd) 

medeldiameter var 1 cm i brösthöjd, motsvarande 15 % (Figur 7).  

 

Medeldiametern ökade i medeltal för röjningsleden med 3,6 cm. Sikt, upp till 

5 cm och upp till 7 cm ökade med 2 cm, 4,1 cm respektive 4,7 cm. Detta 

motsvarar en ökning av medeldiametern efter röjning med 29 %, 65 % 

respektive 76 %. Medeldiametern för de olika behandlingsytorna efter 

röjning var sikt 8,8 cm, upp till 5 cm 10,4 cm och upp till 7 cm 10,9 cm i 

brösthöjd.  

 

Efter gallring ökade medeldiametern för alla behandlingsytor utom för 

siktröjningen som minskade sin medeldiameter med 6 %. Behandlingsytan 

oröjd ökade medeldiametern i brösthöjd med 35 %. För de olika 
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behandlingsytorna var medeldiametern i brösthöjd efter gallring oröjd 7,8 cm, 

sikt 8,3 cm, samt upp till 5 cm och upp till 7 cm 11,5 cm.  

 

 

Tabell 2. Medeldiameter i centimeter innan röjning för de olika trädslagen 

och behandlingsytorna. 
Behandling/ Trädslag Tall (cm) Gran (cm) Björk (cm) Ö.Löv (cm) 

Oröjd 9,4 4,9 7,3 2,3 

Sikt 8,9 4,4 8,6 3 

Upp till 5 cm brh 8,5 5,7 6,5 2,6 

Upp till 7 cm brh 9,9 3,9 7,6 2,1 

Medel 9,2 4,7 7,5 2,5 

 

Tabell 3. Medeldiameter i centimeter efter röjning för de olika trädslagen 

och behandlingsytorna 
Behandling/Trädslag Tall (cm) Gran (cm) Björk (cm) Ö.Löv (cm) 

Oröjd 9,4 4,9 7,3 2,3 

Sikt 10,4 5,7 10,9 3,1 

Upp till 5 cm brh 11,9 10,2 9,6 0 

Upp till 7 cm brh 11,6 9,2 10,5 8,9 

Medel 10,8 7,5 9,6 3,6 

 

Tabell 4. Medeldiameter i centimeter efter gallring för de olika trädslagen 

och behandlingsytor 
Behandling/ Trädslag Tall (cm) Gran (cm) Björk (cm) Ö.Löv (cm) 

Oröjd 8,1 5,9 4,4 2,1 

Sikt 12,8 8,5 9,7 2,4 

Upp till 5 cm brh 12,5 11,2 11,5 0 

Upp till 7 cm brh 11,5 9,5 11,5 8,9 

Medel 11,2 8,8 9,3 3,4 

 

Medeldiametrarna i brösthöjd för de olika trädslagen i samtliga 

behandlingsytorna var innan röjning grövst för tall 9,2 cm, följt av björk 7,5 

cm, gran 4,7 cm och övrigt löv 2,5 cm (Tabell 2). Granens medeldiameter 

ökade mest efter att behandlingarna röjts (Tabell 3). Granen ökade 

medeldiametern med 60 %, övrigt löv 44 %, björk 28 % och tall 17 %. 

Gallringen påverkade inte medeldiametern lika mycket som röjningen för 

något av trädslagen. Efter gallring hade återigen granens medeldiameter ökat 
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mest med 17 %, och för tall 4 %. Hos björk och övrigt löv minskade 

medeldiametern efter gallring med 3 % respektive 6 % (Tabell 4).   

 

 
Figur 8. Medelhöjd för de olika behandlingsytorna innan röjning, efter 

röjning och gallring. 

 

Innan röjning var medelhöjden jämn i beståndet. Skillnaden mellan den 

högsta medelhöjden och den lägsta var 1,2 m motsvarande 14 %. 

Medelhöjden för de olika behandlingsytorna var oröjt 7,5 m, sikt 8,4 m upp 

till 5 cm 8,2 m och upp till 7 cm 8,7 m (Figur 8).  

  

När behandlingarna var röjda ökade medelhöjden på samtliga röjda 

behandlingsytor med 36-40 %, varav medelhöjden för behandlingen upp till  

7 cm ökade mest. Medelhöjden efter röjning för behandlingsytorna var för 

sikt och upp till 5 cm 11,5 m, för upp till 7 cm 11,8 m (Figur 8).  

 

Efter gallring minskade medelhöjden i alla röjda behandlingsytor med 1-23 

%. I den oröjda behandlingen ökade istället medelhöjden med 16 %. 

Medelhöjden för de olika behandlingsytorna efter gallring var oröjd 8,7 m, 

sikt 8,9 m, upp till 5 cm 11,4 m och upp till 7 cm 11,1 m (Figur 8).  
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Tabell 5. Trädslagsfördelningen i procent av det totala stamantalet i de olika 

behandlingsytorna innan röjning. 
Behandling/Trädslag Tall (%) Gran (%) Björk (%) Ö.Löv (%) 

Oröjd 10 40 33 17 

Sikt 13 42 37 9 

Upp till 5 cm brh 15 38 37 10 

Upp till 7 cm brh 14 33 37 16 

Medel 13 38 36 13 

 

I samtliga ytor var det gran och björk som var de dominerande trädslagen 

innan röjning. I medeltal för samtliga behandlingar bestod 38 % av gran och 

36 % av björk. Tall och övrigt löv utgjorde vardera 13 % av 

trädslagsfördelningen (Tabell 5) 

 

Tabell 6. Trädslagsfördelningen i procent av det totala stamantalet i de olika 

behandlingsytorna efter röjning. 
Behandling/ Trädslag Tall (%) Gran (%) Björk (%) Ö.Löv (%) 

Oröjd 10 40 33 17 

Sikt 16 31 46 8 

Upp till 5 cm brh 22 32 46 0 

Upp till 7 cm brh 27 14 58 1 

Medel 19 29 46 6 

 

Efter röjning ändrades trädslagsfördelning så att björk blev det dominerande 

trädslaget med 46-58 % av det totala stamantalet i samtliga röjda 

behandlingar. I den oröjda behandlingen, förblev gran det dominerande 

trädslaget. I medeltal för alla behandlingsytorna bestod 46 % av stammarna 

björk, 29 % av gran, 19 % av tall och övrigt löv av 6 % (Tabell 6).  

 

Tabell 7. Trädslagsfördelningen i procent av det totala stamantalet i de olika 

behandlingsytorna efter gallring. 
Behandling/ Trädslag Tall (%) Gran (%) Björk (%) Ö.Löv (%) 

Oröjd 9 45 23 23 

Sikt 17 33 41 10 

Upp till 5 cm brh 29 30 42 0 

Upp till 7 cm brh 35 12 51 1 

Medel 23 30 39 9 
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Efter gallring var det fortfarande björk i de röjda behandlingsytorna som var 

det dominerande trädslaget med 41-51 %. I medeltal för alla behandlingarna 

utgjorde björk 39 %. I behandlingsytan oröjd var granen fortfarande det 

dominerande trädslaget efter gallring med 45 %. I medeltal för alla 

behandlingsytor utgjorde gran 30 % av trädslagsfördelningen (Tabell 7).   

 

Tabell 8. Uttaget i m
3
fub per hektar av skördaren i  de olika sortimenten i de 

olika behandlingsytorna. Barrmav= barrmassaved, 

Björkmav=björkmassaved 
Behandling/ Sortiment Barrmav  

(m3fub/ha) 
Björkmav 

(m3fub/ha) 
Delkvistat  
(m3fub/ha) 

Totalt 
(m3fub/ha) 

Oröjd 2 5 48 55 

Sikt 2 8 40 50 

Upp till 5 cm 1 6 33 40 

Upp till 7 cm 1 8 36 45 

 

För samtliga behandlingar tog skördaren ut 1-2 m
3
fub barrmassaved per 

hektar, 5-8 m
3
fub björkmassaved per hektar och 33-48 m

3
fub delkvistat per 

hektar. Skillnaden i uttag mellan de olika behandlingarna var störst för 

sortimentet delkvistat. Störst uttag av delkvistat gjordes i behandlingen oröjd, 

45 % större än i behandlingen upp till 5 cm som hade det lägsta uttaget 

delkvistat. För massavedsortimenten var skillnaderna mellan behandlingarna 

som störst 3 m
3
fub mellan det högsta och lägsta uttaget. I behandlingen oröjd 

var det totala uttaget störst och i behandlingen upp till 5 cm var det totala 

uttaget lägst (38 % lägre än i behandlingen oröjd) (Tabell 8).      

 

Behandlingsytan oröjd hade flest skador (7 stycken) på de kvarlämnade 

stammarna efter gallring och uttransport av virket. Sikt och upp till 7 cm hade 

1 skada och upp till 5 cm hade 0 skador. Skadorna hade alla orsakats av 

skotaren och var av typen stamskada.  
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3.2 Produktivitet 
 

 
 

Figur 9. Tidsåtgången per hektar för att röja de olika behandlingarna. 

 

Att röja alla stammar upp till 7 cm i brösthöjd var den behandling som tog 

längst tid att utföra (6,2 timmar per hektar) och siktröjningen var den 

behandling som tog kortast tid (3,8 timmar per hektar). Det tog 62 % längre 

tid att röja upp till 7 cm än att siktröja. Behandlingen upp till 5 cm tog 4,5 

timmar per hektar att röja. Det tog 18 % längre tid att röja allt upp till 5 cm än 

att siktröja. Att röja allt upp till 7 cm tog 38 % längre tid än att röja allt upp 

till 5 cm (Figur 9).  
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Figur 10. Stamantal per timme för skördaren i de olika behandlingarna. 

 

Skördaren bearbetade 254 stammar per timme i den oröjda behandlingen, sikt 

231 stammar per timme, upp till 5 cm 212 stammar per timme och för upp till 

7 cm 204 stammar per timme. I behandlingen oröjd där antalet bearbetade 

stammar per timme var högst bearbetades 25 % fler stammar än upp till 7 cm 

som hade minst antal bearbetade stammar per timme (Figur 10).  
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Figur 11. Medelstamsvolymen i m3fub från uttaget i de olika 

behandlingarna. 

 

Medelstamsvolymen som skördaren avverkade var relativt jämn i de olika 

behandlingsytorna, 0,035-0,046 m
3
fub per stam. Behandlingarna sikt och upp 

till 7 cm hade grövst medelstamsvolym på 0,046 m
3
fub per stam. Oröjd var 

den behandling som hade lägst medelstam på 0,035 m
3
fub per stam, 24 % 

lägre än i behandlingen upp till 7 cm. Behandlingen upp till 5 cm hade en 

medelstamsvolym på 0,037 m
3
fub per stam (Figur 11).  
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Figur 12. Produktionen i m3fub per timme för skördaren och skotaren för de 

olika behandlingarna. 

 

I behandlingen sikt hade skördaren den högsta produktionen med 11 m
3
fub 

per timme. I upp till 5 cm var produktionen lägst med 8 m
3
fub per timme, 

motsvarande 27 % lägre än i sikt. I behandlingarna oröjd och upp till 7 cm 

var produktionen 9 m
3
fub per timme.  

 

Skotarens produktion var relativt jämn över de olika behandlingarna. För 

oröjd, sikt och upp till 7 cm var skotarens produktion 17 m
3
fub per timme. 

För behandlingen upp till 5 cm var produktionen 14 m
3
fub, 18 % lägre (Figur 

12).   

 

3.3 Kostnader, intäkter och netto 
 

Tabell 9. Kostnaderna i kronor per hektar för de olika åtgärderna och 

intäkter från virket i de olika behandlingarna. 
Åtgärd/ 

Behandling 
Oröjd 

(kr/ha) 
Sikt 

(kr/ha) 
Upp till 5 cm 

(kr/ha) 
Upp till 7 cm 

(kr/ha) 

Röjning  0 1 302 1 485 2 035 

Gallring 6 975 5 400 5 625 5 400 

Skotning 1 940 1 799 1 699 1 615 

Total kostnad 8 915 8 501  8 809 9 050 

Virkesintäkter 12 366 11 806 9 126 10 616 
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Behandlingen siktröjning hade lägst kostnad att röja på 1 302 kr per hektar, 

upp till 7 cm var den behandling som hade högst kostnad på 2 035 kr per 

hektar (Tabell 9). Kostnaden för att röja upp till 7 cm var 56 % högre och 

kostnaden att röja upp till 5 cm var 14 % högre att röja än att siktröja.  

 

Behandlingsytan oröjd hade den högsta avverkningskostnaden på 6 975 kr 

per hektar, siktröjning och upp till 7 cm hade den lägsta kostnaden på  

5 400 kr per hektar (Tabell 9). Gallringskostnaden för oröjd var 29 % högre 

än för sikt och upp till 7 cm. Kostnaden för att avverka upp till 5 cm var 

5 625 kr per hektar, 4 % högre än för sikt och upp till 7 cm.  

 

Kostnaden för att transportera ut virket till bilväg var högst för behandlingen 

oröjd med 1 940 kr per hektar och upp till 7 cm hade den lägsta kostnaden på  

1 615 kr per hektar, 17 % lägre än för behandling oröjd . Ju hårdare röjningen 

var desto lägre blev kostnaden för uttransporten av virket till bilväg. 

Kostnaden minskade mest för behandlingarna siktröjning och upp till 5 cm 

(Tabell 9).  

 

Skillnaden mellan den totala kostnaden för de olika behandlingarna är liten. 

Högst total kostnad hade behandling upp till 7 cm på 9 050 kr per hektar och 

lägst hade sikt på 8 501 kr per hektar, 6 % lägre. Oröjd hade en totalkostnad 

på 8 915 kr per hektar och upp till 5 cm 8 809 kr per hektar, 1 % respektive 3 

% lägre total kostnad jämfört med upp till 7 cm(Tabell 9). 

 

Intäkterna för virket var störst för den oröjda behandlingen med 12 366 kr per 

hektar. Detta motsvarande 36 % större intäkter än behandling upp till 5 cm 

som hade det minsta virkesintäkterna, samt 16 % respektive 5 % större 

virkesintäkter än behandlingarna upp till 7 cm och sikt. 

Bland de röjda behandlingytorna hade sikt störst virkesintäkter motsvarande 

11 % respektive 29 % större virkesintäkter än behandlingarna upp till 7 cm 

och upp till 5 cm (Tabell 9). 
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Figur 13. Nettot för de olika behandlingarna efter gallring och uttransporten 

av virket till bilväg. 

 

Samtliga behandlingar gav ett positivt netto efter gallring och uttransport av 

virket till bilväg (Figur 13). Det var behandlingarna oröjd och siktröjning 

som gav det högsta nettot, oröjd 3 451 kr per hektar och siktröjning 3 306 kr 

per hektar. Upp till 5 cm gav lägst netto efter gallring och uttransport av virke 

med 317 kr per hektar, 91 % lägre än den oröjda behandlingsytan. Nettot för 

upp till 7 cm blev 1 566 kr per hektar. Jämfört med behandlingen oröjd hade 

siktröjning och upp till 7 cm ett netto som var 4 % respektive 55 % lägre.  
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4 Diskussion  
 

4.1 Produktivitet 
 

I den här studien tog behandlingen upp till 7 cm längst tid att röja och 

behandlingen sikt kortast tid. Det som går att se i den här studien är att ju 

hårdare röjningsdirektivet var desto längre tid tog röjningen att utföra (Figur 

9). 

 

Produktionen för skördaren skiljde sig mer mellan de olika behandlingarna än 

vad skotarens produktion gjorde (Figur 12). Skördarens produktion var som 

högst i behandling sikt som var 11 m
3
fub per timme, sämst hade behandling 

upp till 5 cm med 8m
3
fub per timme. För behandling oröjd och upp till 7 cm 

var produktionen 9m
3
fub per timme. Skotaren producerade 17 m?3?fub per 

timme i behandlingarna oröjd, sikt och upp till 7 cm och 14m
3
fub per timme i 

behandlingen upp till 5 cm.  

 

Att behandlingen sikt hade den högsta produktionen för skördaren kan 

förklaras med att medelstamsvolymen här var en av de högsta (Figur 11) och 

att antalet avverkade stammar var näst högst bland alla behandlingar (Figur 

10). Produktionen i behandlingen sikt hade troligen varit lägre ifall ett 

enträdsaggregat hade använts istället för flerträdsaggregatet. Lehtimäki & 

Nurmi (2011) visade i sin studie att flerträdshantering är 28-35 % effektivare 

än enträdsavverkning. Den största skillnaden ligger i fällningsmomentet då 

ett flerträdsaggregat kan hantera flera stammar under en krancykel.   

 

Att behandlingen upp till 5 cm, både för skördaren och skotaren, hade sämst 

produktion i m
3
fub per timme kan förklaras med att den hade den näst lägsta 

medelstamsvolymen (Figur 11) och näst lägst antal avverkade stammar per 

timme (Figur 10). Den låga medelstamsvolymen och det låga stamantalet 

kompenserades inte av flerträdsaggregatets effektivitet. I behandlingen upp 

till 7 cm var produktionen avverkade stammar per timme högre än i upp till 5 

cm (Figur 10) trots att medelstamvolymen var högre (Figur 11). Detta gjorde 

att produktionen m
3
fub per timme blev högre i behandlingen upp till 7 cm än 

upp till 5 cm (Figur 12).  

 

Flest avverkade stammar per timme hade behandling oröjd med 254 stammar 

per timme och lägst hade upp till 7 cm med 204 stammar per timme (Figur 

10). Man kan se att ju fler stammar som fanns före gallring, desto fler 

stammar avverkade skördaren per timme. Det skulle kunna tänkas att ju fler 
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stammar per hektar det finns före gallring, desto lägre skulle den avverkade 

medelstamsvolymen vara. Detta visades dock inte i denna studie. Upp till 5 

cm hade näst lägst stamantal per hektar innan gallring och hade också den 

näst lägsta avverkad medelstamsvolymen. Det kan förklaras av att de träd 

som avverkades i behandlingen upp till 5 cm hade en lägre medeldiameter 

och medelhöjd än behandlingarna sikt och upp till 7 cm som hade högst 

medelstamsvolym. 

 

4.2 Kostnader och intäkter 
 

Kostnaden för att underröja de olika behandlingarna var högst för upp till 7 

cm och lägst för sikt (Tabell 9) Det kan förklaras med att fler stammar röjdes 

bort i behandlingarna upp till 5 cm och upp till 7 cm som hade 6 350 

respektive 6 233 stammar per hektar och sikt hade 4 633 stammar per hektar 

innan röjning. I behandlingarna röjdes stamantalet ner till 2 367 stammar per 

hektar för upp till 7 cm, upp till 5 cm 2 383 stammar per hektar och sikt till 

2 650 stammar per hektar (Figur 5). Röjningskostnaden ökade också på grund 

av att grövre stammar röjdes bort, särskilt i upp till 7 cm. 

 

Gallringskostnaden var högst för behandling oröjd och lägst för sikt och upp 

till 7 cm. I den här studien kan ett samband ses över medelstamsvolymen på 

de avverkade stammarna och gallringkostnaden. Behandlingarna sikt och upp 

till 7 cm hade de lägsta gallringskostnaderna (Tabell 9) och den högsta 

medelstamsvolymen (Figur 11) på de avverkade stammarna. Det blir alltså 

lägre gallringskostnad ju höge medelstamsvolymen är på de avverkade 

stammarna. Vilket stämmer med vad Sennerdal (2014) visar att högre 

medelstamvolym desto lägre drivningskostnad blir det i gallringen. 

    

Skillnaden på skotningskostnaden mellan behandlingarna var liten. Högst 

skotningskostnad hade behandlingen oröjd och upp till 7 cm hade den lägsta. 

Skillnaden och studien är så pass liten att till exempel en produktionssvacka 

hos skotarföraren skulle kunna förklara skillnaden mellan sikt, upp till 5 cm 

och upp till 7 cm. I denna studie kan ändå ett samband ses att ju försiktigare 

underröjningen är desto mer ökar skotningskostnaden (Tabell 9). En 

bidragande faktor kan ha varit sortimentet delkvistat som ska vara rent från 

jord och sten. Vid försiktigare röjning ökar antalet stammar som inte är 

kapade vid marken och kan då fastna vid lastning av det delkvistade 

sortimentet. För att förhindra att jord och sten ska följa med vid lastningen 

fick skotarföraren köra försiktigare vilket kan ha ökat skotningskostnaden.  
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I denna studie blev skillnaden på totalkostnaden för att röja, avverka och 

transportera ut virket till bilväg liten. Upp till 7 cm hade den högsta 

totalkostnaden på 9 050 kr per hektar och lägst hade sikt med 8 501 kr per 

hektar, 6 % lägre. Det kan förklaras med att upp till 7 cm hade den högsta 

röjningskostnaden men den lägsta gallringskostnaden och 

skotningskostnaden. Röjningskostnaden betalade sig inte i tillräckligt låga 

gallrings- och skotningskostnader jämfört med de andra behandlingarna. 

Gallringskostnaden för oröjd var den högsta med 29 % högre än sikt och upp 

till 7 cm som hade lägsta, men för att oröjd saknar röjningskostnaden blir 

totalkostnaden inte högre än de andra behandlingarna. Behandlingen sikt 

hade lägst totalkostnad och även den lägsta röjningskostnaden och 

gallringskostnaden. Det går alltså att se i denna studie att oröjda bestånd får 

en högre gallringskostnad men det behöver inte resultera i en högre 

totalkostnad i slutändan. Det går också se att en anpassad röjning eller 

svagare röjning ger lägsta totalkostnaden (Tabell 9).        

 

Intäkterna från virket var störst för behandlingen oröjd 12 366 kronor per 

hektar och lägst för upp till 5 cm 9 126 kr per hektar(Tabell 9). Detta hänger 

ihop med uttagen för behandlingar där oröjd hade störst uttag med 55 m
3
fub 

per hektar och lägst hade upp till 5 cm med 40 m
3
fub per hektar. Det största 

apterade sortimentet var delkvistat som betalades med 212,50 kronor per 

m
3
fub (Tabell 1). Ifall det enbart skulle ha apterats massaved hade 

virkesintäkterna ändrats avsevärt. Priset för barrmassaved och björkmassaved 

var 300 kronor per m
3
fub respektive 320 kronor per m

3
fub. Det är svårt att 

veta hur mycket utav det som apterades som delkvistat i denna studie som då 

skulle ha apterats till massaved och hur mycket som skulle ha blivit kvar i 

skogen. Troligt är dock att det högre priset för massaved (41-50 % högre) 

inte skulle kompensera för den högre volymen som tas ut i delkvistat.   

 

4.3 Nettot 
 

I denna studie var det behandlingen oröjd som fick bäst nettot och upp till 5 

cm fick sämst netto. I studien kan man se att de två behandlingar som inte 

röjdes alls eller med en försiktigare röjning gav bäst netto. 

 

Gallringskostnaden var högst för behandlingen oröjd men virkesuttaget var 

också högst och det gjorde att intäkterna blev högre än kostnaderna (Tabell 

9). Detta stämmer med vad Kärhä (2011) har kommit fram till att i bestånd 

med en medeldiameter mellan 7 och 11 cm kan energived användas för att 

öka nettot. I denna studie användes delkvistat som ett energisortiment som 

kunde apteras i stor grad med flerträdsaggregatet som ökade produktionen i 
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behandlingarna oröjd och sikt som då ökade uttaget i gallringen och ökade 

virkesintäkterna. 

 

I denna studie hade behandling upp till 5 cm sämst netto efter gallring och 

uttransport av virke. Detta kan förklaras med en rad anledningar som 

tillsammans spelar roll för resultatet. Upp till 5 cm hade näst lägst 

medelstamsvolym av de avverkade stammarna vid gallringen (Figur 11), det 

näst lägsta antalet avverkade stammar per timme (Figur 10) och den lägsta 

produktionen per timme (Figur 12). Detta gjorde att det totala uttaget var 

lägst bland alla behandlingar (Tabell 8). Ett lågt uttag och sämre produktion 

jämfört med de andra behandlingarna gjorde att upp till 5 cm fick det sämsta 

nettot.  

 

4.4 Metod 
 

Utgångsbeståndet hade i de olika provytorna en mycket varierad 

trädslagsfördelning, stamantal, diameter och höjd. Beståndet skulle kunna 

klassas som ett s.k. konfliktbestånd, med flera möjliga kommande åtgärder, 

som t.ex. en kraftig röjning och en senarelagd gallring för att öka nettot. 

 

Lehtimäki & Nurmi (2011) fann att flerträdsavverkning av stammar ökar 

produktionen med 28-35 % jämfört med enträdsavverkning. För att öka 

produktionen för skördaren apterades i den här studien alla träd som 

avverkades med flerträdsaggregatet som delkvistat. Då kunde skördarföraren 

också ta olika trädslag i samma krancykel. Om skördaren hade apterat barr- 

och björkmassaved och delat på trädslagen på de stammar som kördes med 

flerträdsaggregatet hade troligen produktionen blivit sämre för skördaren och 

gallringskostnaden ökat. En nackdel med att köra flera stammar samtidigt i 

ett flerträdsaggregat är att kvistningen av stammarna blir sämre än om bara 

ett träd bearbetas. Kvistningen kan då i vissa fall bli icke tillfredställande så 

att bestämmelserna för barr- och björkmassaved inte uppfylls. Om så var 

fallet i denna studie apterades sortimentet delkvistat. I den här studien 

apterades massaved av grövre träd, som enklare kunde apteras efter 

sortimentsbestämmelser. Detta resulterade i att i denna studie var uttaget av 

barr- och björkmassaved lågt.   

 

Studien genomfördes under april-maj månad och under dygnets ljusa timmar. 

Resultaten kan tänkas bli annorlunda ifall studien genomfördes under de 

mörka timmarna på dygnet, då arbetsbelysningen från maskinerna reflekteras 

mot underväxten i beståndet och det blir svårare att se i mellanzonen mellan 

stickvägarna. Resultatet kan även tänkas bli annorlunda en annan tid på året. 
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Under vintern kan snö tynga ner grenar och försämra sikten för 

skördarföraren. Snön kan också göra att röjningen tar längre tid då det blir 

jobbigare för röjaren att ta sig fram, med ökade röjningskostnader som följd. 

Under den period träden bär löv kan lövverket påverka sikten i täta bestånd 

för främst skördarföraren. Det kan då tänkas att större skillnader mellan 

oröjda och röjda behandlingar kommer att uppstå. 

 

Skördarföraren i denna studie ansåg att siktröjningen inte var till någon större 

hjälp för honom. De stammar som hade röjts bort kring gagnvirkesträden 

hade fastnat i de övriga stammarna, som inte röjdes bort. I den här studien 

genomfördes röjningen och gallringen samma år. Om gallringen sker en 

längre tid efter röjningen skulle detta problem undvikas om de bortröjda 

stammarna hinner falla till marken och på så vis förbättra sikten.  

 

Skördarföraren körde samtliga ytor utan någon form av förplanerade 

stickvägar. Detta gjorde att skördarföraren hade svårt vid dålig sikt att 

orientera sig så att kranen räckte ut i hela mellanzonen. För att nå ut i 

mellanzonerna fick instick från stickvägen göras. Detta kan ha resulterat i att 

onödiga vägträd tagits bort, att tidsåtgången ökade och produktionen 

minskade. Detta problem minskade ju hårdare röjningen var.  

 

I behandlingarna upp till 5 cm och 7 cm hade de klena stammarna som 

försämrar sikten röjts bort. Det kan ha funnits ytor i beståndet där det bara 

fanns klena träd, som röjdes bort och skapade luckor i beståndet. I praktiken 

kan sådana luckor enkelt undvikas med direktiv om att spara klena stammar 

på sådana ytor.    

 

Validiteten för denna studie bedömdes god för körning med 

flerträdsaggregat. Studiens syfte var att undersöka hur drivningsnettot 

påverkades av underröjningsgraden. Detta gjordes genom ett fältexperiment 

(randomiserat blockförsök) som inkluderade tre olika röjningsbehandlingar 

och en oröjd kontroll. I denna studie mättes diameter, höjd och stamantal före 

och efter varje utförd åtgärd och utifrån det beräknades tidsåtgång, 

produktivitet och kostnader för de olika behandlingarna. I studien användes 

ett flerträdsaggregat och sortimenten barrmassaved, lövmassaved och 

delkvistat. Ifall studien skulle genomföras utan flerträdsaggregat och med 

andra sortiment hade resultatet troligen blivit annorlunda. Utan 

flerträdsaggregat hade produktionen blivit sämre och det delkvistade 

sortimentet hade inte blivit lika lönsamt att aptera.  
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Reliabiliteten får anses vara tillförlitlig även om upprepade mätningar i andra 

bestånd troligtvis skulle ge annat resultat. I denna studie användes ett bestånd 

med en viss trädslagsfördelning, stamantal, medeldiameter och höjd. Ändras 

något eller några av dessa förutsättningar kan det påverka resultatet i 

slutändan t.ex. en högre medelstamsvolym skulle ge lägre gallringskostnad. I 

studien användes också en röjare, en skördarförare och en skotarförare, som 

alla hade flerårig vana med respektive arbetsuppgift. Om en annan röjare och 

andra maskinförare med mindre vana använts kan resultatet ha sett 

annorlunda ut. Andra maskintyper än den som användes i denna studie kan 

också ha påverkan på resultaten, för att körtekniken kan vara olika.   

 

4.5 Samhälleliga aspekter på resultatet 

 
I bestånd som ingår i tätortsnäraskogar kan andra aspekter än nettot efter 

gallring spela roll ifall underröjning bör utföras innan gallring eller inte. 

Bestånd som inte röjs innan gallring kan ge ett ovårdat och stökigt intryck, 

med avbrutna träd eller träd som står på lut utan att vara avsågade från roten. 

Underröjningen skulle ge en mer städat intryck av beståndet och skulle 

upplevas som mer öppet och ljust. Genom att ta ut delkvistat som ett 

energisortiment minskas också beroendet av de fossila bränslena, så som olja 

och kol och bidrar till en bättre miljö.  

 

4.6 Vidare undersökningar 
 

Fortsatta undersökningar av ämnet behövs för att få en tydligare bild av hur 

underröjningen bör utföras innan gallring. Siktröjningen kan t.ex. utvecklas 

genom att röja stickvägarna innan skördaren ska köra där. Vidare kan röjas 

mer i täta grandominerade partier för att öka sikten för skördarföraren och 

röja bort träd som är mellan 1,5-3 meter höga, då dessa är de stammar som 

mest skymmer sikten för skördarföraren.  

 

I denna studie ingick behandlingarna röjning upp till 5 cm och röjning upp till 

7 cm. Det hade varit intressant att studera behandlingar ner till röjning upp 

till 3 cm för att utvärdera hur nettot efter gallring påverkas av en mycket 

försiktig underröjning jämfört med en kraftig underröjning samt hur detta 

skiljer sig från oröjt respektive en siktröjning. Det hade också varit intressant 

att genomföra studier under olika väderleksförhållanden och årstider. Vad har 

mörkret och underväxten för inverkan på produktionen för skördaren och 

skotaren i gallring? Även vilka konsekvenser snö som ligger på träden får på 

produktionen för skördaren och skotaren behöver studeras. Vidare skulle 

ytterligare studier kunna göras för att utvärdera hur nettot påverkas av hur 



 

32 

 

lång tid som förflutit mellan röjning och gallring. Utförs till exempel 

underröjningen ett år innan beståndet gallras har många av de avkapade 

stammarna hunnit falla till marken och skulle då störa skördarföraren i 

mindre omfattning.  

 

En liknande studie hade varit intressant där man enbart apterar massaved och 

inte delkvistat och se hur det påverkar nettot, liksom ifall det bara apteras 

delkvistat för att sedan kunna jämföra vilken behandling som ger det bästa 

nettot. En intressant jämförelse skulle vara en studie där samma 

förutsättningar körs med flerträdsaggregat och sedan utan flerträdaggregat.   

 

En studie som jämför kostnader och produktion mellan ett bestånd som är röjt 

vid rätt tidpunkt i ungskogsfasen och ett bestånd där röjningarna varit svaga 

eller helt uteblivit kan också vara intressant. Vilket bestånd ger bäst netto 

efter gallring och lönar det sig att röja beståndet i ungskogsfasen?             
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4.7 Slutsatser 
 

Behandlingen oröjd var den behandling som gav bäst netto efter gallring och 

uttransport av virket till bilväg.  

 

Oröjd var den behandling som hade de högsta gallringskostnaderna och 

uttransporten av virke till bilväg, men det vägdes upp med ett högre 

virkesuttag främst av sortimentet delkvistat. 

 

Behandlingen oröjd hade högst andel skador på de kvarvarande stammarna i 

beståndet.  

 

Oröjd var den behandling som gav sämst sikt för skördarföraren vid gallring i 

mellanzonerna. Sämre sikt kan medföra att gallringen blir ojämn. 

 

Kostnaderna för avverkning och uttransporten av virke blev lägre efter en 

underröjning, även skador på kvarvarande stammar blev färre.  

 

Anpassad eller svagare röjning gav lägre totalkostnad jämfört med ingen eller 

hårdare röjning.   

 

Det går att få ett positivt netto efter gallring i ett konfliktbestånd om 

förutsättningarna finns, dessa kan vara delkvistat som energisortiment och 

anpassad röjning efter hur beståndets karaktär ser ut.  

 

Sortimentet delkvistat var viktig bidragande orsak till att nettot blev positivt.  
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