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Sammanfattning 
 

För tallen finns många alternativa slutanvändningsområden, och kraven på virket 

varierar. Några egenskaper som har stor betydelse är stamrakhet, grengrovlek, 

grenvinkel och om det finns sprötkvist eller ej. Kvalitetsförsämringen i Sydsveriges 

tallskogar kan vara ett allvarligt problem och härör bl.a. till ökad produktion och 

rationaliseringar inom skogsbruket. Lönsamhet har varit målet, men har det skett på 

bekostnad av kvalitet?  

För att närmare belysa frågan om förekomsten av tall av god kvalitet syftar denna 

studie till att bedöma rotstockar i konventionellt skötta och stamkvistade bestånd 

samt deras potential att växa in i värdefulla klasser eller sortiment.  

Fältstudien är avgränsad till Bergslagen. I mätningarna har endast rotstock (upp till 

3,4 m i längd) av träden bedömts, huruvida de har potential att hålla klass 1-kvalitet, 

sortiment stamblocks-kvalitet eller sortiment rotstock-kvalitet vid en 

brösthöjdsdiameter av 320 mm. Andelen rotstockar ≥ klass 1 uppskattades i de 

stamkvistade bestånden bli 72-94 %, då skötseln också syftat till en värdeökning.  

Andelen rotstockar ≥ klass 1 i de konventionellt skötta bestånden uppskattades bli 

46-56 %. Med stor sannolikhet kommer ingen av dem dock få växa in i de 

värdefullaste klasserna. Vanligaste nedklassningssorsakerna är för många kvistar och 

ibland även i kombination med krök i de konventionellt skötta bestånden samt 

långkrök i de stamkvistade bestånden. 

I rapportens teori avhandlas olika sortiment och kvalitetsklasser, och sedan undersöks 

kvalitetsdanande faktorer bl.a. ekologiska förutsättningar och olika skötselåtgärder. 

En hög röjningsstyrka kan t.ex. resultera i en grövre diameter på grenar. Likaså har 

sen röjning inverkan på den grövsta grenens diameter, då den minskar. Det finns 

alltså en potential att erhålla god virkeskvalitet av tall i våra skogar. Detta är möjligt 

genom aktiv skötsel, att hålla täta förband, genom att gallra ut lågkvalitativa stammar 

och stamkvistning. Raka tallar ur vilka kan man utvinna ett högt sågutbyte är och 

kommer att vara en värdefull resurs i framtiden. 
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Abstract 

 

In Sweden the quality of Scots pine (Pinus sylvestris) saw timber has decreased. It is 

especially due to increased labour cost that has led to rational and effective forest 

management.  

This study investigated the quality of Scots pine and the potential to produce high 

quality stems in 9 stands in Bergslagen, Sweden. Two different stand types were 

investigated: Pruned stands and conventional managed stands. The outcome was a 

high percentage of valuable stems in the pruned stands (72-94 %), and 46-56 % in 

the conventional managed stands. It is possible to produce high quality timber of 

Scots pine with active management, for example by pruning and careful selection of 

stems in thinnings. 

Keyword: Pinus sylvestris, quality, timber, selection, silviculture, pruning. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 

Möbler, golv, stolpar, finsnickerier och lister, slipers, plywood, 

byggnadsvirke, båtbräder, kölar och master är det man har använt och 

använder tall till idag. Fönster och dörrar i trä utsätts för hårda påfrestningar, 

är exponerade för väder och vind samt för kritiska blickar. Virket skall då 

helst komma från äldre rakvuxna träd som vuxit långsamt, samt helst vara 

kvistfritt. Virkesvalet skall anpassas till användningsområdet och man vill 

försäkra sig om att virket inte slår sig och inte spricker (SkogsSverige 2014). 

Den dekorativa färgkontrasten mellan den gulvita splinten och den mörkt 

rödbruna kärnan gör tallen eftersökt i möbler och inredningar (Drakenberg 

2000). 

För tallen finns många alternativa slutanvändningsområden, och det är 

begränsande att tro att virkesvärdet slutar som sågade varor i fallande 

längder. Fanérindustri, sågverk och snickerier har ytterligare krav på 

tallvirket. 

Men kvalitet på virke kan vara svårt att skatta, då det inte är ett entydigt 

begrepp, samt helt beroende på inom vilket område som virket skall 

användas. Några egenskaper som har stor betydelse är stamrakhet, 

grengrovlek, grenvinkel och om det finns sprötkvist eller ej. 

Kvalitetsförsämringen i Sydsveriges tallskogar är ett allvarligt problem 

menar Ståhl och Prescher i en undersökning från 1985. Frekvensen av 

sprötkvistar och stamkrökar i de undersökta bestånden, belägna från Gävle 

och söderut, var väldigt hög och produktionen av förstaklassigt sågtimmer 

därmed hotad (Ståhl och Prescher 1985). 

Mateusz Liziniewicz (2014) skriver om rationaliseringen inom svenskt 

skogsbruk och den förändringen som pågått sedan 1960-talet med stegrande 

lönekostnader. För att möta upp kostnaderna så är det främst inom två 

områden som man sparar, nämligen reducering av täthet i plantsättning, samt 

ökande mekaniseringsgrad gällande gallring.  

Ökad produktion och lönsamhet har varit målet, men har det skett på 

bekostnad av kvalitet? Kommer tall av god kvalitet vara en bristvara inom 

de närmsta 100 åren? 
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1.2 Syfte 

För att närmare belysa frågan om förekomsten av tall av god kvalitet syftar 

denna studie till att: 

 

 Bedöma rotstockar i konventionellt skötta och stamkvistade 

bestånd samt deras potential att växa in i värdefulla klasser eller 

sortiment.  

 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsades geografiskt till Bergslagen. I mätningarna bedömdes 

endast rotstockar upp till 3,4 m i längd, huruvida de har potential att hålla 

klass 1-kvalitet, sortiment stamblocks-kvalitet eller sortiment rotstock-

kvalitet. I de bestånd där mätningarna genomfördes är gallringsfasen 

slutförd, och åldrarna varierade mellan 43 och 66 år. Beroende på kvalitet 

har träden olika långt kvar att växa in i klass 1 och bättre. Beslut har tagits 

gällande att bedöma om rotstockar, 3,4 m långa som är den vanligaste 

längden, kommer att hålla klass 1 eller bättre vid en brösthöjdsdiameter av 

320 mm, som är en vanlig inmätt dimension eller en medelstock. 

I de stamkvistade bestånden är en huvuddel av kvarstående stammar efter 

två gallringar kvistade, och provytorna lades där för att studera ”hur bra det 

bästa kan bli”.  

 

Inga ekonomiska beräkningar har utförts inom ramen för detta arbete. Inte 

heller har viltbetesskadornas eller andra skadors betydelse för tallens 

kvalitetsdaning tagits upp. 
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2. Teori 
 

2.1 Vad är kvalitet? 
 

Kvalitet på timmer och sågad vara bestäms i allra högsta grad av beställaren 

och slutkunden då det handlar om att tillfredställa ett behov. Några 

egenskaper som har stor betydelse är stamrakhet, grengrovlek, grenvinkel 

och om det finns sprötkvist eller ej. Andra parametrar är årsringsbredd, 

ungdomsved och mogen ved, densitet. 

  

Furu används i snickeriindustrin främst på grund av att den är stark, mjuk 

och klyvs rakt och därmed är lätt att bearbeta till en hög ytkvalitet. Furu är 

lätt att hyvla utan att få urslag kring kvistarna, som annars lätt händer när 

man hyvlar gran. Kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar ovan mark, är 

ytterligare ett skäl till att furu används (Skogsindustrierna 2004). 
 

Kyrkjeeide och Thörnqvist (1991) säger i sin rapport att det saknas en 

naturlig koppling mellan skogsbruk, sågverksindustri och 

trämanufakturindustrin vad gäller bedömning av virkeskvalitet.  

Efterfrågan på kvalitetsvirke av tall minskar, dock med vissa lokala 

avvikelser (Liziniewicz 2014). Oavsett det så är sambandet mellan kvalitet 

på råvaran och kvalitet på den sågade slutprodukten starkt. Således kan inte 

faktorer för kvalitet negligeras.  
 

2.2 Faktorer som påverkar kvalitet 
 

2.2.1 Ståndort och ekologi 
 

Tallen växer ofta på magrare ståndorter och på inte alltför höga altituder. 

Ensamt beståndsbildande växer den på torra hedartade marker, annars ingår 

den i barrblandbestånd. Tallen kan även växa på sanddyner. Den föryngras 

naturligt i naturskogar genom bränder. Tallen är ett pionjärträd som är 

snabbväxande i sin ungdom (Drakenberg 2000). Vanligen bildas en årsring i 

veden varje år och den kan spåras ändå nerifrån rötterna ut till årsskotten på 

grenarna. Ringarna består av vårved och sommarved, den förra porös och 

den senare mer tät. Årsringarna bildas utanpå varandra och med varje ny så 

ökar trädets diameter. Hos träd som är undertryckta bildas vissa år ingen 

synlig årsring alls, och ibland bara på delar av mantelytan. Dessa träd har 

sannolikt också klena kvistar. I fallet med härskande träd, som stått utan 

direkt konkurrens kan årsringsbredden likaså diametertillväxten vara bred 

och grenarna grova. Bildningen är även avhängig dagslängd och temperatur. 

Trädets grundytetillväxt är en produkt av årsringsbredden och trädets 

omkrets. Vid konstant årsringsbredd år efter år ökar grundytetillväxten 

tillsammans med trädets diameter. Årsringsbredden avtar med trädets ålder, 

då mer energi går åt för att stödjande vävnad och ledningsbanor skall växa, 

det som behövs då trädet blir större. Ju bättre bonitet det är desto snabbare 

kulminerar årsringsbredden och grundytetillväxten (Albrektson, Elfving, 
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Lundqvist, Valinger 2012). Olika planteringsmetoder kan påverka den 

blivande stammens rakhet. Problem som ensidiga rotsystem, lutande plantor 

och stambaskrökar kan vara avgörande för stammens framtida 

kvalitetssortering (Agestam, Ekö, Johansson och Klang 1998). 

Reaktionsved bildas i trädets stam i syfte att återställa ett rubbat jämviktläge. 

I stammen hos barrträd som börjar luta ökar den radiella tillväxten i 

samband med årsringstillväxt, på stammens trycksida. Det här bildandet av 

reaktionsved, som fortgår till dess trädet återfått jämvikt, kan ge upphov till 

krökar i stammen (Nylinder och Fryk 2011).  

Trädet reagerar och kan bilda tryckved även beroende på beståndets läge. 

Exempelvis så orsakar grund jordmån att tall blir mindre vindtålig, och 

därmed bildar tryckved som kan resultera i krökar. Även snöbelastning kan 

bidra till att krök på stammen bildas (Timell 1986). 

 

Yttre förhållanden som ljusinsläpp och luftfuktighet påverkar gren-

nedbrytningen på stammen. Arne Johansson f.d. skogsförvaltare på d.v. 

Domänverket berättar i Jonasson (2012) om sin egen forskning med 

slutsatserna att; tallen får klenare kvistar och mindre spetsiga grenvinklar i 

bestånd där granen skuggat tallens stam; i bestånd där luftfuktigheten är 

högre, t.ex. i blandbestånd gör att kvistar röter och faller av snabbare 

(Jonasson 2012). Även efter naturlig kvistrensning kan stammen länge ha 

bulor där kvistarna suttit. 

 

Krök och sprötkvist påverkar sågutbytet i hög grad, liksom kvaliteten på 

slutprodukten, då styrkan försämras. Prescher och Ståhl (1986) analyserade 

tio försök belägna från Gävle och söderut, tre olika provenienser och två 

olika förband. Trädens höjd, diameter, volym och antalet sprötkvistar samt 

trädens rakhet bedömdes. Man tittade på rotstocken 0-5 m. Vid 30 års ålder 

hade 40 % av träden sprötkvist, 60 % var inte raka nog, 30 % hade både 

spröt och krök och 30 % hade varken spröt eller krök. Träd med sprötkvist 

är även krokiga säkerställer de; sprötkvisten uppkommer då en toppknopp 

skadats eller dött, varav en sidoknopp/gren tar över och då bildas en krök. 

 

Kvalitetsvariationen är större inom en stam än mellan olika stammar av 

samma trädslag. Kvalitetsegenskaper som formstabilitet och styvhet ändrar 

sig i trädet från märgen ut mot barken. Fiberlängden kan öka markant från 

märgen och ut 15-20 årsringar. Veden närmast märgen kallas ungdomsved, 

den har sämre formstabilitet, och 15-20 årsringar ut så får tallveden en mer 

mogen och homogen karaktär (Kyrkjeeide och Thörnqvist 1991). 
 

2.2.2 Genetik 
 

I artikeln Skogsträdsförädling och tallkvalitet av Wilhelmsson och Palmér 

(1987) berättas om ett fältförsök, där plusträden valdes ut på 1950-talet. 

Plusträden var raka och hade synbarligen god kvistkvalitet. I 

avkommeförsöken registrerades grovlek och vinkel på kvistar, antal grenar 

per kvistvarv, rakhet på stammen, frekvens av sprötkvist samt eventuella 
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skador. Försöken visar på att kvalitetsegenskaperna till viss del är ärftliga, 

då bestånden i jämförelse med oförädlat beståndsmaterial hade likvärdig 

eller bättre kvistkvalitet, något högre andel träd med raka stammar, samt 10 

% högre volymproduktion. Försöken visade också att egenskaper som 

grenvinkel och stamrakhet kan förbättras utan motsatsförhållande till 

volymproduktion. Dåligt material kan dock också ge ganska hyfsade resultat 

om man skött det rätt, dvs. tät självföryngring och sedan minst två röjningar. 

 

2.2.3 Skötsel 
 

Skötseln av tallbestånd har större påverkan på ett bestånds kvalitet än vad 

genotypen spelar roll för densamma (Högberg 2014). Ett glesare förband ger 

grövre grenar än ett glesare. Som Jonasson (2012) skriver: 

 

Trängselverkan i plantstadiet kan åstadkommas med sådd, naturlig 

föryngring eller kombinationen plantering + sådd. Däremot inte 

med ren plantering. Stort plantantal och trängsel ger klen kvist, 

tätvuxet centrum, viltfoder och större urval i den fortsatta 

beståndsbehandlingen. (Jonasson 2012 s 55) 

 

Det täta förbandet kan åstadkommas genom att utnyttja den fröbjörk som 

kommer i tallplanteringarna. Förutom de tidigare nämnda vinsterna så 

påskyndar ju även det täta förbandet grenavdöendet (Hägg 1989). 

 

Även Persson (1976) skriver i sin studie att med stigande planteringsförband 

så sjunker kvaliteten hos rotstockarna. För att erhålla kvinta-kvalitet, vilket 

motsvarar ungefär klass 3, vid planteringar så måste man använda så tätt 

förband som ca 1 m. Vid användning av det mer vanliga förbandet av 2 m 

fås förmodligen inte högre kvaliteter än mellan utskott och kvinta och 

massaved.  

 

Röjning som åtgärd påverkar konkurrens som påverkar tillväxt samt 

naturligt grenavdöende. Fahlvik, Ekö och Pettersson beskriver i sin artikel 

(2005) om olika röjningsstyrkors påverkan på den grövsta grenens diameter. 

Man analyserade 115 provytor (antingen naturlig föryngring, planterade 

eller sådda). Ytorna mättes från två till sex gånger med ett intervall på ca 

fem år. Stamantalet på försöksytorna efter röjning var från 528 stammar till 

8000 stammar per ha, eller så var det oröjt. Medelhöjden efter röjning var 

från 1,2 m till 8,3 m. Brösthöjddiameter mättes på samtliga träd, och på 30-

50 träd mättes den grövsta grenens diameter ut lodrätt tre cm ut från 

stammen, på 1-4 m meters höjd från marken. Fler kvarlämnade stammar 

resulterade i en minskning av kvistdiametern. Vid kvarlämnade av 3000 

stammar eller mer var minskningen liten. Om röjningen utfördes sent i 

beståndet minskade diametern på den tjockaste grenen signifikant. Det var 

stor skillnad mellan planterade och naturligt föryngrade bestånd. Grenar i 

planterade bestånd var i snitt 6,3 mm grövre än de på naturligt föryngrade. 

Olika röjningsstrategier gällande styrka samt tidpunkt har tagits fram i syfte 
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att kombinera tillväxt och kvalitet. Till exempel finns rekommendationer att 

på en typisk ståndort med tall lämna 2600-3000 stammar per ha, vid 

trädhöjden 2-3 m (Fahlvik, Ekö och Pettersson 2005). 

 

Minst två röjningar, eventuellt en lövröjning, i det självföryngrade beståndet 

ger goda förutsättningar för kvalitet. Kombinationen låg bonitet och tätt 

förband ger då bra kvalitet (Wilhelmson och Palmér 1987). I Prescher och 

Ståhls (1986) försök fanns två olika förband: 1,25 och 2 m. I det täta 

förbandet var antalet träd med raka stammar och antalet träd utan sprötkvist 

50 % högre. Konkurrenseffekten bidrar till att stammarna blir rakare, och 

10 000 stammar per hektar kan bidra till en rejäl effekt i ett ungt bestånd.  

 

Långsam tillväxt gör smalare årsringar, avgör stammens diameter och 

grenarnas tjocklek. Diametern på stammen och att den ökar är dock 

avgörande för värdet på virket. Skogsägaren får bättre betalt för grovt tall- 

sågtimmer med en viss diameter (se tabell 1 kapitel sortiment och klasser) 

samtidigt som avverkningskostnaden sjunker med stigande storlek på träden.  

Omloppstiden eller hur länge ett träd får stå och öka i diameter avgör 

sortimentsindelning (Agestam 2009). Dikning, kvävenedfall från atmosfären 

och gödsling kan vara skäl till att träd ökar både i brösthöjdsdiameter och i 

kviststorlek (Björklund och Petersson 1999). 

 

Genom en aktiv skötsel i det täta förbandet och genom att gallra ut de 

lågkvalitativa stammarna så höjer man värdet markant, menar både Prescher 

och Ståhl (1986) och Liziniewicz (2014). Liziniewicz har i sin avhandling 

undersökt hur förbandstäthet och gallring kan anpassas för att producera 

virke av hög kvalitet. Gallringar idag fokuserar på trädets storlek, medan 

man för att förbättra virkeskvaliteten borde titta på andra egenskaper; klena 

kvistar; rakhet; inga skador. 

 

För att höja virkets kvalitet är stamkvistning en åtgärd då man i hög grad 

minskar mängden torr- och rötkvist i stammen. Vanligt är att man börjar 

stamkvista när brösthöjdsdiametern är 6-9 cm (Jonasson 2012). Efter 

stamkvistning och allteftersom stammen växer sluter sig stamveden, 

övervallar, runt den kvarvarande tappen. Sedan avsätts runt stammen ett 

vedlager som möjliggör att man kan utvinna kvistfria sågutbyten, se figur 1 

(Weslien 1990). Övervallningstiden påverkas av kvistgrovlek, årsringsbredd 

och stumplängd. På medelgoda samt goda marker då årsringsbredden är bred 

kan en snabbare övervallning ske, vilket då förkortar omloppstiden (Falck 

2009). Jonasson (2012) gjorde en provsågning med stamkvistade träd där 

märgen och kvistarna ryms inom 11 cm. Utanför det är det kvistfri ved.  

 

Under en lång tid kan man på stammen se bulor där kvistarna suttit. I 

naturligt kvistrensade stockar är kvistarna små, bl.a. för att de har stått tätt i 

ungdomen eller växer på marker med lägre bonitet. Stamkvistning bryter 

sambandet mellan storlek på kvist och kvalitet, då en stamkvistad stock trots 

grova kvistar i mitten kan ha ett högt värde. Värdeökning kan helt utebli 
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med en olämpligt utförd kvistning, då stocken istället kanske blir massaved 

(Weslien 1990).  

 
 

 

 
Figur 1. Stamkvistningens inverkan på stocken och sågutbytet, från 

sidan samt från roten. Bild från Weslien 1990. 
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2.3 Sortiment och klasser  

I Virkesmätningslagen kan man läsa följande i 2 §:  

Med virkesmätning avses i denna lag bestämmande av virkets stycketal, 

dimensioner, volym eller vikt samt bedömande av virkets beskaffenhet och 

lämplighet för avsedd användning. 

SDC är skogsnäringens IT-företag och deras instruktioner för virkesmätning 

(2013) är framtagna i samarbete med landets virkesmätningsföreningar. 

Instruktionerna är uppdelade i instruktioner rörande kvantitet samt 

instruktioner rörande kvalitetsbestämning.  Det finns olika sortiment som 

t.ex. sågtimmer och massaved. Sortimentet sågtimmer är i princip allt 

rundvirke av gran och tall men omfattar även sågbar kubb och klentimmer. I 

sortimentet sågtimmer delas stockarna in i kvalitetsklasser, i tallens fall kan 

det bli fyra kvalitetsklasser (tabell 1).  

Tabell 1. Sortiment Sågtimmer tall, kvalitetsklasser. Priser tagna från 

prislistor Sveaskog samt Mellanskog 2014, högsta och lägsta pris inom en 

klass. m
3
to = kubikmeter toppmätt. 

 Kvalitetsklass 

1 

Kvalitetsklass 

2 

Kvalitetsklass 

3 

Kvalitetsklass 

4 

Stocktyp Rak rotstock Rak 

mellanstock 

Alla raka 

stocktyper 

Alla stocktyper 

Kvist Max 5 kvistar 

under 20 mm 

Råkvist max 

120 mm. 

Annan kvist 

max 60 mm 

Råkvist max 

120 mm. 

Annan kvist 

max 60 mm 

Sprötkvist max 

120 mm 

Användnings 

område 

Snickerivirke, 

lister, karmar 

Snickeri- och 

byggvirke, 

möbler, panel 

Byggvirke, 

kräver 

hållfasthet 

Engångsemballage 

pallar 

Antal   

årsringar 

20 inom 

bedömnings- 

omr 2-8 mm 

från märgen 

Ej relevant Minst 12 Ej relevant 

Pris kr / m
3
to 

(14-34 cm 

toppmätt) 

425-835 425-625 375-625 350-445 
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Det finns ytterligare specialsortiment för trämekanisk industri, som t.ex. 

rotstock/grovtimmer, svarvtimmer, stamblock, knivfanértimmer, stolpar och 

plywoodtimmer samt sågtimmer av lövträd (Virkesmätningsrådet 2000 samt 

SDC 2013). I tabell 2 visas bestämmelser gällande sortiment rotstock samt 

sortiment stamblock, som hämtats från Ansgarius Svensson AB, VMF Syd, 

Rundvirke skog AB samt VMF Qbera. Furustolpar har tagits med som en 

jämförelse gällande prissättningen, även den hämtad ifrån Rundvirke skog 

AB prislista. 

Tabell 2. Sortiment rotstock tall, sortiment stamblock tall, sortiment stolp. ub= 

under bark, m
3
to = kubikmeter toppmätt, m

3
trub = kubikmeter topprotmätt 

under bark. Högsta och lägsta pris för sortimentet taget ifrån Ansgarius 

Svensson AB och Rundvirke skog AB, 2013. 

 Rotstock Stamblock Furustolp 

Stocktyp Felfri rotstock min 

längd 31 dm, min 

diameter 20 cm ub 

Felfri rotstock. 

Min längd 34 dm, 

min diameter 22 

cm 

Helstammar längd min 

9 m, min 130 mm i 

toppdiameter. 

Långkrök kan godtas 

Kvist Utvändigt kvist- och 

bulfri 

Fria från kvist och 

kvistmärken, 

”bulor” 

Ej spröt-, röt- el 

barkdragande 

Användnings område Fönster-, list-, 

möbelsnickerier. 

Kvastskaft mm  

Fönster, dörrar, 

trappräcken, lister, 

inredningar mm 

Eltransmissions- och 

telefonstolpar 

Årsringar 20 inom bedömnings- 

området 2-8 cm 

Senvuxen Ej relevant 

Pris kr / m
3
to  

 

975-1290 (20-36 cm 

toppmätt 

685-915 (22-40 

cm toppmätt 

Pris kr/ m
3
trub:      

415-1100 

 

En rotstock skall vara fri från blånad, röta, tjurved samt ha centrumställd 

märg. De stockar som mäts in hos Ansgarius Svensson AB, kommer från 

träd med en medelålder på 150 år, och med en medeldiameter i stockens 

topp på 32 cm (Blom 2014). Det är först vid den åldern och den grovleken 

som ett träd fullt vallat över kvistbulor. Inom 2 till 8 cm från märgen får det 

som mest vara 20 årsringar. Alltså får en årsring vara max 3 mm. Skälet till 

att man mäter årsringsbredd i roten på en stock, och att de helst skall vara 

smala, är att man då får en indikation på att kvistarna i trädets ungdom varit 

klena. 

Gällande stamblock är det första stock i ett träd som blir stamblock, men 

rent tekniskt kan även andra och tredje stocken också bli det (Haapaniemi 

2014). Vid vissa fel som t.ex. kvistansvällning i stockända, kådved och 

växtspricka, behandlas stocken vid inmätning med avkortning 

(Virkesmätningsrådet 2000). Rundvirke skog AB handlar även med 
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furustolpar (figur 2), som mäts i m
3
trup, topprotmätt under bark, då både 

diametern i topp och rotända beaktas för att uppskatta volymen. 

Specialsortimenten sågas på få platser i Sverige, bl.a. stamblock i 

Marmaverken, och rotstock i Södra Vi. 

 

 
Figur 2. Exempel på tallstock som håller stamblock- rotstock- samt 

stolp-kvalitet. Foto. K Alvskog. 
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3. Material och metod 
 

3.1 Metodik 

För att svara på syftet så valdes fältstudie som metod. 

Som förberedelser inför fältstudien genomfördes ett studiebesök på 

Ansgarius Svensson AB sågverk i Vimmerby, samt tre praktikdagar i fält 

med tre olika utsynare varav två som synade rotstock för bl.a. Ansgarius 

Svensson och den tredje stamblock för Rundvirke skog AB. Syftet var att få 

en inblick i hur mätningen av tall gick till. 

Fältstudierna som omfattade 9 tallbestånd, och där jag själv skulle samla in 

data tog plats norr om Lindesberg. Bestånd 1-5 låg i Gusselby på Bo 

Jonasson fastighet (figur 3). Bestånd 6-9 låg strax väster om Strå vid riksväg 

50, på Sveaskogs marker (figur 3). För koordinater se bilaga 2. 

 

 

 

Figur 3. Karta över de nio bestånden samt dess belägenhet i Örebro län, 

norr om Lindesberg. Bestånd 4 döljs av bestånd 5.  
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3.2 Beståndsbeskrivning 

Data samlades in från två olika typer av skötta tallbestånd, stamkvistade 

bestånd samt konventionellt skötta bestånd (ej stamkvistade). De nio 

bestånden, se tabell 3, valdes ut i samarbete med skogsägaren Bo Jonasson, 

samt med hjälp av fältassistent Johan Hammar på Sveaskog. Samtliga 

bestånd var belägna på marker om ståndortsindex T21-T26.  Totalt sex 

bestånd var stamkvistade, varav ett på Sveaskogs marker, resten på 

Jonassons mark. Trädens totalålder i bestånd 1-5 uppgavs av Bo Jonasson 

och i bestånd 6-9 av Johan Hammar. 
 

Markvegetationstyp i samtliga bestånd var enligt Hägglund och Lundmark 

(1985) ristyp, blåbärstyp eller lingontyp. Bestånd 1-5 är alla naturligt 

uppkomna föryngringar. Huruvida bestånd 6-9 är naturligt föryngrade är 

okänt. Bestånden befinner sig i åldersspannet 43-64 år och medelåldern av 

de stamkvistade bestånden är 55 år och de icke stamkvistade 51 år. Samtliga 

Jonassons bestånd är röjda 3-4 ggr. Samtliga bestånd utom ett är gallrade två 

gånger. Bestånd nr 1-5 har stamkvistats i fyra omgångar. De gödslingar som 

är utförda i bestånd 5, 6, 7 och 8 är NPK- gödslingar (kväve, fosfor, kalium). 

 

Tabell 3. Beståndsdata. SI = Ståndortsindex. TGL = Tall/Gran/Löv-

fördelning, 6 = 60 % osv. X = 100 %. 

 
 

Bestånd  

nr 

Total 

Ålder 

 

SI 

Areal  

(ha) 

Stam- 

antal 

/ha 

 

TGL 

Utförd  

åtgärd 

Utförd  

åtgärd 

Utförd 

åtgärd 

Utförd 

åtgärd 

Utförd  

åtgärd 

1 43 T24 1 960 640 Stamkvistning 

1991-2004 

Gallring  

2001 

Gallring 

2006 

  

2 64 T24 1 600 X00 Stamkvistning 

1981-1994 

Gallring  

1995 

Gallring 

2007 

  

3 53 T26 0,5 580 X00 Stamkvistning 

1980-1998 

Gallring 

1991 

Gallring 

2007 

  

4 51 T26 2,5 950 820 Stamkvistning 

1979-2004 

Gallring 

2000 

Gallring 

2012 

  

5 66 T24 1,5 800 820 Gödsling 

1972 

Gallring 

1978 

Gödsling 

1980 

Stamkvistning 

1983-1990 

Gallring 

2007 

6 47 T24 6,5 660 820 Stamkvistning 

1980 

Gallring 

1997 

Gallring 

2004 

Gödsling 

2006 

Aska 

2011 

7 48 T21 3,7 670 910 Gallring 

1996 

Gallring 

2004 

Gödsling 

2006 

  

8 56 T24 2,3 660 820 Gallring 

1990 

Gallring 

1996 

Gallring 

2004 

Gödsling 

2011 

 

9 52 T24 4,3 740 X00 Gallring 

1996 

Gallring 

2007 
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3.3 Fältinventering och analys 

Mätningarna gjordes 9 och 10 april, 2014. Fältarbetet gick ut på att bedöma 

huruvida rotstockarna vid avverkning skulle hålla klass 1 eller bättre 

(rotstockskvalitet eller stamblockskvalitet). Därmed skulle en stock enligt 

kriterier för klass 1, vara rak, ha en längd av minst 34 dm och ha max 5 

kvistar á 20 mm.  

Rotstocken ansågs hålla klass 1 och bättre även om den hade några få 

grenstumpar. Bedömningen grundade sig på om trädet hade hunnit övervalla 

det som är kvar av kvisten eller tappen till dess trädet nått en 

brösthöjddiameter (dbh) av 320 mm, som är en ”medelstocks” dbh. 

I samtliga bestånd valdes provytor ut subjektivt i representativa delar av 

bestånden, vilket resulterade i fem till åtta provytor per bestånd. I bestånd 1-

5 så lades ytorna i de trädgrupper där träden var stamkvistade. Alla provytor 

hade en radie av 5,64 m vilket mättes ut med måttband och med en 

centrumpinne i mitten av ytan. På provytorna kvalitetsbestämdes samtliga 

tallar. På vissa ytor fanns även granar, men de kvalitetsbestämdes inte, dock 

så är de medräknade i stamantalet/ha (tabell 1). 

På varje kvalitetsbestämd stam mättes: 

- Dbh (cm) 

- Antal kvistar 

- Storlek på kvistar 

- Skador som t.ex. lyra 

- Om rotstock (minst 34 dm lång) var rak eller ej 

På varje provyta beräknades: 

- Stamantal 

- Medeldiameter utifrån de kvalitetsbestämda stammarna 

En klave användes för att mäta stammarnas dbh. En mätstång fälldes ut som 

ett teleskop, i fullängd 5 m, och ihopfälld 1,2 m, och med markeringstejp vid 

längderna 34, 37, 40 samt 43 dm. Med mätstång utfälld uppskattades 

huruvida det skulle gå att få ut en rak rotstock minst 34 dm lång (figur 4).  

Kvistarnas storlek mättes ifall gränsfall förelåg. Brösthöjdsåldern räknades 

ut genom att subtrahera totalåldern med 8 år, den tid det tagit för trädet att 

växa till 1,3 m (Hägglund och Lundmark 1985). 

All data fördes in i tabeller, se bilaga 1. 

 



  
 

  

14 

Kristina Alvskog 

 

Figur 4. Mätstång utfällt mot en tall. 3,4 m vid den andra gula 

markeringen. Foto K Alvskog. 

För att bestämma årsringsbredden räknades medelårsringsbredden ut. I och 

med att bestånden 1-5 vuxit upp i täta självföryngringar så togs beslutet att 

medelårsringsbredden kan indikera hur täta årsringarna är även i 

bedömningsområdet 2-8 mm från märgen.  

Metod vid årsringskontroll var att dela varje kvalitetsbestämt träds dbh 

(minus den dubbla barktjockleken) med antalet årsringar i dess stam i 

brösthöjd (åldern x 2). Barktjockleken i de mätta bestånden var av mellantyp 

C efter Jonsson och Östlin (Linnéuniversitet 2010), det vill säga från 13 mm 

till 52 mm, klassat vid olika dbh.  

(Dbh mm-dubbelbarktjocklek mm) / (Brösthöjdsålder x 2) = 

medelårsringsbredd mm 

För att veta när det kvalitetsbestämda trädets rotstock skulle kunna sorteras 

in som klass 1 eller bättre valdes en ”medelstock” utifrån de mått som 

erhållits från Rundvirke skog AB samt Ansgarius Svensson AB. Den 

vanligaste dimensionen hos dem är 280 mm i topp respektive 320 mm i 

topp. En medelstock kan då vara ca 300 mm i topp och 34 dm lång och ha 

en avsmalning med ca 10 mm per meter (Nylinder och Fryk 2011). När 

träden är mogna skall de i brösthöjd vara ca 320 mm. Minus dubbel 

barktjocklek på 42 mm (Jonsson och Östlin) så skall då diametern ligga på 

278 mm i brösthöjd. 

För att veta hur länge trädet har kvar till 278 mm under bark i brösthöjd så 

subtraherades trädets nuvarande brösthöjds-mm från den önskade, därefter 

delades den faktorn med den dubbla årsringsbredden. 

Dbh 278 mm – dbh mm idag = mm kvar  

mm kvar/dubbla årsringsbredd mm = antal år kvar 
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Exempel: I bestånd 1 blev medelårsringsbredden 2 mm. Då tar det från 

dagens 145 mm under bark i brösthöjd ca 32 år att komma upp i 278 mm. 

Detta förutsätter att kommande årsringar håller 2 mm.  

 

VMF Qbera kontaktades för att få jämförelsematerial på inmätta stockar i 

Bergslagen, dels i sortiment normal sågtimmer dels specialsortiment 

stamblock. Även VMF Syd kontaktades, och data erhölls gällande inmätta 

specialsortiment rotstockar vid Ansgarius Svensson i Södra Vi. 
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4. Resultat 
 

4.1 Fältstudien 

Resultatet av fältstudien presenteras i tabell 4, 5 och 6.  

Tabell 4 Medelvärden stamkvistade bestånd nr 1-6.  Antal Rotstock ≥ 

Klass 1 och Andel Rotstock ≥ Klass 1 när dbh uppnått 320 mm. 

Bestånd Antal 

kvalitets

bestämda  

träd  

 

Antal 

Rotstock 

≥ Klass 

1  

 

Andel 

Rotstock 

≥ Klass 1 

% 

Årsring 

medel-

bredd 

mm 

Medel-

diameter 

bröst-

höjd    

cm 

Lägsta 

medel- 

diameter  

på en 

provyta     

cm 

Högsta 

medel- 

diameter  

på en 

provyta        

cm 

1 33 24 72 2 16,7 14 23 

2 29 26 89 1,6 21,5 19 24 

3 25 22 88 2 21,5 20 23 

4 54 49 90 1,7 17,6 15 20 

5 37 35 94 1,4 19,2 19 25,5 

6 33 24 72 2,6 23,3 19 29 

I bestånd 1 var graninblandningen hög och det fanns många grupper av ej 

stamkvistade tallar.  Om träden i bestånd 1 får växa i 32 år till så har 

rotstockarna nått 320 mm på bark i brösthöjd. Kortast tid kvar av Jonassons 

bestånd är träden i avdelning nr 3 som kan fortsätta växa med 4 mm per år, 

och nå 320 mm om 23 år. Utifrån medelårsringsbredden så har träden i 

bestånd 5 längst tid kvar, 39 år till mogen dimension. Träden i bestånd 2 och 

4 har 28 respektive 38 år kvar till mogen dimension. 

I bestånd 1 och 6 var andelen uppskattade rotstockar ≥ klass 1 lite lägre än i 

de andra stamkvistade bestånden, se tabell 4. Många stockar i dessa bestånd 

hade fler än 5 torrkvistar/kviststumpar som var 20 mm eller större. Vanligt i 

bestånd 6 var att bulorna som ligger i band runt stammen, vid varje 

kvistvarv, var tydliga och stora, se tabell 6. 

Återkommande i alla stamkvistade bestånd var långkrokiga stammar. Även 

lyror som liknade avverkningsskador återkom i två bestånd, i varierande 

grad (tabell 6). I bestånd 6 hade gödsling skett efter stamkvistning och 

medelårsringsbredden var efter beräkningar 2,6 mm. Med den 

årsringsbredden skulle träden vara mogna att avverkas om 14 år. 

Spridning i brösthöjdsdiameter var inte nämnvärt stor. 
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Både bestånd 2 och 5 hade kombinationen äldst träd och minst 

medelårsringsbredd, och bestånd 5 hade också högst andel rotstockar ≥ klass 

1, se figur 5 och tabell 4. Sedan kom bestånd 4 med 90 % rotstockar ≥ klass 

1, men där hade några träd långkrök. 

 

Figur 5. Bestånd 5 hade högst andel rotstockar ≥ klass 1.  

Foto K Alvskog. 

 

Tabell 5 Medelvärden konventionellt skötta bestånd. Antal Rotstock ≥ 

Klass 1 och Andel Rotstock ≥ Klass 1 när dbh uppnått 320 mm. 

 

Bestånd Antal 

kvalitets

bestämda  

träd 

 

Antal 

Rotstock 

≥ Klass 1  

 

Andel 

Rotstock 

≥ Klass 1 

% 

Årsring 

medel-

bredd  

mm 

Medel-

diameter 

bröst-

höjd    

cm 

Lägsta 

medel- 

diameter  

på en 

provyta     

cm 

Högsta 

medel- 

diameter  

på en 

provyta        

cm 

7 45 21 46 2,2 20,2 18 22,5 

8 46 26 56 2,2 25 20 27 

9 37 19 51 1,9 20 18 23 

I de konventionellt skötta bestånden (tabell 5), var spridningen i diameter 

inte nämnvärt stor. Träden i bestånd 9 uppskattas nå mogen dimension om 
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27 år, bestånd 8 om 13 år och bestånd 7 om 23 år. Av rotstockarna i de tre 

bestånden uppskattades 46-56 % kunna kvala in som klass 1 eller bättre vid 

en dbh om 320 mm. 

Återkommande i alla bestånd var grova torrkvistar långt ner på stammen och 

i bestånd 9 i kombination med krökar (tabell 6, kolumnen längst till höger).  

En del skador, djupa lyror var vanligt i dessa bestånd. En sprötkvist fanns i 

bestånd 8. De rotstockar som hade bra kvalitet låg dock ibland på gränsen 

för klass 1, då det fanns fem kviststumpar á 20 mm. Krökar var vanligare i 

stamkvistade bestånd än i konventionellt skötta bestånd, där 

nedklassningsorsaken oftare var kvistar. 

 

Tabell 6. Antal nedklassade rotstockar samt nedklassningsorsak. 

Bestånd Antal        

st 

Krök        

% 

Kvist        

% 

Kvistbulor 

% 

Lyra        

% 

Kvist & 

krök        

% 

1 9 11 11 55 22  

2 3 33   66  

3 3 100     

4 5 80  20   

5 2 100     

6 9 22 22 55   

7 24  92  8  

8 20  75  25  

9 18  5  11 83 

 

4.2 Jämförelsetal 

Inmätta stockar i normal sågtimmer-sortimentet i Bergslagen under år 2013 

visade följande: 19,4 % hamnade i kvalitetsklass 1; 12,3 % i kvalitetsklass 2; 

53,9 % i kvalitetsklass 3; 12,6 % i kvalitetsklass 4 (VMF Qbera 2014). 

  

Vid sågverket i Marmaverken där 183 000 stockar mättes in år 2013, hade 

76 % stamblockkvalitet. De övriga 24 % klassades ner (VMF Qbera 2014).  

Från VMF Syd (2014) kom data gällande rotstockar inmätta vid Ansgarius 

Svenssons såg, Södra Vi from maj 2013 tom april 2014: Rotstock tall 39 340 
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st, varav 4 326 (10 %) som inte uppfyllde kraven för rotstock. De mest 

frekventa kvalitetsfelen var kvistbulor, krök/tjurved, växtvridenhet. 

 



  
 

  

20 

Kristina Alvskog 

5. Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Fältstudie 

Ju tidigare man kan prognostisera ett eventuellt utfall i ett bestånd, hur 

mycket som blir sortiment timmer, sortiment stamblock eller massaved, 

desto bättre. Det är en fördel att veta hur mycket skogen förräntar sig samt 

när ungefär man kan vänta sig skörd. 

Studien visar att efter en naturlig föryngring som främjar rakhet och trängsel 

i ungdomen och som påskyndar kvistavdöende så kan ett tallträdbestånd 

vara högst värdefullt redan vid en ålder av 75-90 år. Träden i bestånd 1-6 i 

studien är stamkvistade och värdet därmed höjt. Den viktigaste faktorn tycks 

vara det faktum att man vid gallring kan göra ett aktivt val och då för 

kvalitet och för parametrar som rakhet och klen kvist. 

VD Johan Blom på Ansgarius Svensson AB, som har sågat okantad furu av 

rotstock i över 50 år, menar att medelåldern på de träd de tar stockar ifrån 

idag är 150 år. Som yngst är träden 90 år, och som äldst ca 200 år.  

En hög andel rotstockar (72-94 %) i bestånd 1-6 uppskattas att i framtiden 

hålla tillräckligt hög kvalitet för att mätas in som klass 1, rotstock eller 

stamblock (tabell 4). I Jonassons fem stamkvistade bestånd uppskattas det 

räcka med 23-39 år till så har träden vuxit in i klass 1 eller bättre, de är då i 

åldrarna 75 till 105 år. Där är övervallningen av kvisttapparna redan klar, 

och huvuddelen av stammarna raka utan bulor. I de konventionellt skötta 

bestånden där 46-56 % av stockarna uppskattades uppnå ≥ klass 1(tabell 5) 

är det en hel del kviststumpar som skall vallas över, och även fast de har rätt 

dimensioner om 13-27 år, vid en ålder av 70-80 år, så tar det även där längre 

tid att valla över. Träden i dessa bestånd är dock snart avverkningsmogna, 

och många av stockarna kommer troligen att mätas in som normal 

sågtimmer klass 1.  

Det höga antalet stockar som håller klass 1 och bättre, i Jonassons bestånd nr 

1-5 beror till stor del på att han vid varje gallring varit med och valt ut vilka 

stammar som skall få vara kvar och förränta sig.  

66 % av träden i bestånd 6 hade kvistbulor i synliga grenvarv, men många 

stockar hade ändå potential att tillhöra de värdefullaste sortimenten (tabell 

6). Sveaskog hade stamkvistat där 1980, för 34 år sedan, och då trädet vallat 

över kvisttappen dåligt hittills, så kan slutsatsen dras att det kommer att ta 

tid för trädet att helt valla över, trots att träden kan ha vuxit in i en mogen 

dimension om 14 år. Om träden skall växa in i rotstocks- eller 

stamblockskvalitet blir det en lång väntan på investerade pengar för 

skogsägaren. 
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Det sannolika skälet till att 83 % av stammarna i bestånd 9 är krokiga är att 

träden är utsatta för vindbelastning som de strävar efter att kompensera 

(Nylinder och Fryk 2011) (tabell 6). Förklaringen till krokiga träd i bestånd 

6 sammanhänger förmodligen med beståndets ungdomsutveckling. Lågt 

stamantal i den naturliga föryngringen i kombination med litet inslag av 

björk och gran kan ha gett ett glest startförband. Röjningstidpunkten kan 

också ha påverkat. Vid kvalitetsproduktion rekommenderas tvåstegs- eller 

sen röjning för att behålla skogen tät i ungdomen (Fahlvik, Ekö och 

Pettersson 2005). I bestånd 3 kan några träd vara krokiga bl.a. till följd av 

viltbete. I bestånd 2 fanns endast en krokig stam och kvaliteten på 

rotstockarna bedömdes genomgående som mycket hög.  

Där gödsling skett har diametern ökat på sent i trädets liv, och med stor 

sannolikhet skulle årsringarna inom bedömningsområdet 2-8 cm från 

märgen inte överstiga de tillåtna 20. 

I de konventionellt skötta bestånden 7 och 8 hade träden inga krökar (tabell 

6). Sveaskog kan ha valt att hålla dessa bestånd täta. Lyror sannolikt från 

körskador och påfällningsskador var mer frekvent hos Sveaskog än i 

Jonassons bestånd. Förmodligen beroende på skonsammare gallringsteknik 

hos den senare skogsägaren. 

Jämförelsetalen från VMF Syd och VMF Qbera talar om att 10 – 24 % 

klassas ner från de värdefulla sortimenten rotstock och stamblock till 

sågtimmer. Beroende på kvalitetsfel kan det vara möjligt att stocken klassas 

ner till sågtimmer klass 1, men kanske mest troligt är klass 2-3. Av träden i 

de stamkvistade bestånden 1-6 klassades 6-28 % ned främst pga långkrök 

(tabell 4 och 6). I de konventionellt skötta bestånden 7-9, klassades 44-54 % 

ned (tabell 5). Siffrorna från Marmaverken och Södra Vi visar på att det 

finns fin tall och en marknad som betalar för virket. 

Att stamkvista på T24-T26-marker som man gjort i detta fall är nog helt 

korrekt. Om man stamkvistar på för låga boniteter så vallas tappar över 

väldigt långsamt, och stamkvistning på för höga boniteter skulle nog kräva 

många omgångar av kvistning och därmed mer arbetstid p.g.a. grova kvistar. 

Stamkvistningens lönsamhet har inte behandlats i denna studie, men några 

faktorer kan nämnas. Frågan om vilken avkastning en investering i kvistning 

av tallbestånd kan ge har belysts i några rapporter från 1980-talet och i ett 

finskt examensarbete från 2012. Utförda åtgärder som t.ex. stamkvistning 

innebär bindande av kapital i skogen. För att förkorta omloppstiden och 

därmed öka på nettointäkterna så kan man gödsla. Som i sig också är en 

extra investering men där man hjälper till att realisera kapitalet snabbare. 

Rantanen (2012) kom dock fram till att gödsling inte skulle vara lönsam i de 

bestånd som han baserade sina beräkningar på. Den tillväxtökning som 

gödslingen väntades medföra räckte inte för att göra investeringen lönsam. 

Vidare visade Rantanens resultat på att man kan förvänta sig en ca 14 % 

högre intäkt för stamkvistade bestånd jämfört med icke stamkvistade 
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bestånd. Vidare menar han att den interna räntan för stamkvistning som 

investering, ligger mellan 4,5 % och 6,5 %, beroende av vilket pris man 

förväntade sig få för det kvistfria rotblocket. En ytterligare faktor i 

beräkningarna är att man ur ett samhälleligt perspektiv bidragit med viss 

sysselsättningsgrad. 

Det är kombinationen den kvistfria delen samt stockens grovlek, som ligger 

till grund för sågutbytet. Och detta möjliggör även kombinationen sena 

kvistningar och grova stockar (Weslien 1990). Vidare i 

lönsamhetskalkyleringen får man jämföra med i vilket sortiment stocken 

skulle hamnat om inte stamkvistning skett. I många fall blir nog svaret 

sortiment sågtimmer och kvalitetsklass 3, och i så fall har man haft en stor 

värdeökning när stocken hamnar i klass 1 redan, och ännu mer om den 

hamnar i stamblock. Å andra sidan kan det ta lång tid innan man kan njuta 

frukterna av investeringen.  

En rak kvistfri stock kommer nog alltid att vara högt värderad, om än inte i 

Sverige, så i Europa. Kanske bör stamkvistat virke säljas på export för att 

hitta rätt köpare. I Falck (2009) går att läsa om stamkvistade stockars ”rätta 

värde”, och hur vanlig röntgenutrustning vid sågverken kan förfinas till en 

förenklad datortomografi som enkelt kan analysera kvaliteten på stocken. Då 

blir förutsättningarna för försäljning av stamkvistat virke bättre och 

prissättningen torde bli därefter. 

Genetik kan spela en viss roll för parametrar som grentjocklek och 

grenvinkel, men aldrig lika stor roll som skötsel, och där är 

föryngringsmetoden viktig. Naturlig föryngring som föryngringsmetod, som 

andel av avverkad areal i procent, har under de senaste 15 åren minskat från 

37 % till 20 %. Men sådd som föryngringsmetod, som andel av avverkad 

areal har ökat från 1 % till 5 % (Skogsstatistisk årsbok 2013). Samspelet 

proveniens och förband kan förbättra timmerkvaliteten avsevärt (Prescher 

och Ståhl, 1986). Agestam, Ekö, Johansson och Klang (1998) hävdar att: 

”Virkeskvaliteten i den tallskog som planterats de senaste 

decennierna, särskilt på bördig mark, kommer att bli betydligt 

sämre än kvaliteten hos det virke som tidigare skördades i 

”naturskog” eller i skog uppkommen genom väl lyckad naturlig 

föryngring.” (Agestam, Ekö, Johansson och Klang 1998 s 2). 

Kraven på klassning av timmer förändras över tiden i och med att flödet från 

skogen förändras, nya produkter utvecklas och nya tekniker skapar nya 

möjligheter. Fingerskarvat virke är vanligt men kan inte användas till 

laserade eller obehandlad rak list, foder eller rundstav. På frågan vad som 

kommer att efterfrågas i framtiden så är svaret oklart, men en rak klenkvistig 

stock kommer alltid att behövas. 

I en artikel i tidningen Skogen kan läsas: ”Hellre en timmerstock om 110 år 

än massaved om 80 år.” Med det menade författaren att i samma takt skogen 
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blir allt mindre viktig för en familjs försörjning, så kostar fler på sig att spara 

upp virke i skogen och att de hellre ser en timmerstock åt efterföljarna än en 

massabit åt sig själva (Ek 2014). 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Den praktik som utfördes i tre dagar innan de egna fältstudierna torde ha 

ökat tillförlitligheten i utförda mätningar och följande bedömningar. 

Det finns en osäkerhet i om de olika kvalitetsklasserna/kriterierna ser 

likadana ut om 20-30 år när träden fälls. 

Vid inmätning på VMF sker bedömningen av årsringar i stockens rotända. 

Det låter sig inte göras vid en fältundersökning varav årsringsutvecklingen i 

brösthöjd användes istället. Den bör kunna ge tillräcklig information.  

Gällande tillväxten (årsringsbredden) och att den är konstant framåt i tiden 

är ett antagande. Vanligtvis varierar bredden på en årsring, och t.o.m. 

minskar med trädets ökade ålder. Det kan egentligen ta längre tid för träden i 

studien att nå 320 mm i dbh. 

Om man i studien skulle ha kvalitetsbestämt även andra och tredje stock, så 

skulle andelen rotstockar ≥ klass 1 minska, i och med att den totala mängden 

stockar då skulle ha varit högre. 

I sökandet efter litteratur till detta examensprojekt så har urvalet varit 

accepterbart, men inte mer. Den litteratur jag sett har mest varit från 1970-80 

och 90-talen. Parametern rakhet tas inte upp i särskilt stor omfattning alls. I 

januari 2014 kom dock Liziniewicz med sin doktorsavhandling som bidrar 

till kvalitetsdiskussionen.  

Den skattning som gjorts på rotstockarna i bestånd 7-9 kan vara för 

optimistisk. Det är sannolikt att ett större antal kommer att mätas in i 

sågtimmer klass 2-3, främst p.g.a. mängden kvistbulor men även p.g.a. 

växtvridenhet som kan vara svår att se med blotta ögat. Andelen rotstockar ≥ 

klass 1 i de stamkvistade bestånden skulle bli lägre om provytorna hade 

lagts ut objektivt i bestånden.  

 

5.3 Slutsatser 

Denna studie har undersökt kvaliteten på tall-rotstockar i konventionellt 

skötta samt stamkvistade bestånd. En bedömning har gjorts gällande om 

träden har potential att växa in i värdefulla klasser eller sortiment. Några 

parametrar har diskuterats, bl.a. naturlig föryngring samt gallring. Att som 

Jonasson gjort, i gallring välja bort de träd som inte är raka eller har andra 
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synliga defekter, är ett synnerligen bra sätt att maximera värdet hos 

trädbestånd. Detta konstateras också i Liziniewicz avhandling (2014). Alltså 

är det möjligt för skogsägaren att genom aktiv skötsel t.ex. att hålla täta 

förband och att gallra ut de lågkvalitativa träden, erhålla en hög andel 

talltimmer av kvalitetsklass 1 eller bättre. Potentialen för god virkeskvalitet 

finns i våra skogar. Raka tallar ur vilka man kan utvinna ett högt sågutbyte 

är och kommer att vara en värdefull resurs i framtiden. Det går bra att göra 

massa eller elda upp en sågtimmerstock av hög kvalitet, men det går inte att 

såga fram kvalitetsvirke från dålig skogsråvara. 
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BILAGA 1 - Beståndsbeskrivningar från fältanteckningar 

 

Bestånd 1 

43 år (nr 80 Bo) 

T24 60 % tall 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

st  

Skador el övrigt 

Provyta  5 23 4  Lyraliknande 

avv.skada/körskada 

not: Rel bördig 

mark 

7 17 6  Krok 

 5 15,75 4  Kvist 

 7 14,75 5 Fotat lyra 

barkdragande 

 4 15 2 Kvist 

 5 15,66 3   

Tot/Medel för 

bestånd 1 

Tot 33 Medel 

16,7 

 24 (72 %) Årsring:2 mm 

 

 

Bestånd 2 

64 år (nr 58 Bo) 

T24 100% tall 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

st 

Skador el övrigt 

 4 22,33 3 Krok 

Not:Tallhed 5 20,8 5  

Grova stenar 6 19 5 Lyra 

hällmark 3 21,5 2 Lyra 

 5 20,8 5  

 6 24,3 6  

Tot/Medel för 

bestånd 2 

Tot 29 Medel 

21,5 

26 

(89 %) 

Årsring: 1,6 mm 

 

 

Bestånd 3 

53 år (nr 70 Bo) 

T26 100% tall 

Antal 

bedömda 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

(%) 

Skador el övrigt 

Provyta 7 21,5 6 Långkrok på 1 

Not: Bördigare  4 22 3 Långkrok 

mark. 6 20,2 6  

 3 23 2 Långkrok + för 

kvistig vid 3,30 m 

 5 20,6 5  

Tot/Medel för 

bestånd 3 

Tot 25 Medel 

21,5 

22 (88%) Årsring: 2 mm 
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Bestånd 4 

51 år (nr 51 Bo) 

T26 80 % tall 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

Skador el övrigt 

 7 18 6 1 långkrök 

Not: Rel blött 10 15,8 9 1 för kvistig 

 7 16 7  

 6 18,5 6  

 6 19,8 5 Krök 

 10 16,5 9 Långkrök 

 8 18,28 7 Långkrök 

Tot/Medel för 

bestånd 4 

 Tot 54 Medel 

17,6 

49 (90% ) Årsring: 1,7 mm 

 

 

Bestånd 5 

66 år (nr 61 Bo) 

T24 75 % tall 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

Skador el övrigt 

 9 23,25 8 Krök 

 5 25,6 5   

 6 26,5 6  

 7 19,66 6 1 krök, (1 gran i 

klass 1) 

 4 25 4  

 6 22 6  

Tot/Medel för 

bestånd 5 

Tot 37 Medel 

19,2 

35 (94 %) Årsring: 1,4 mm 

 

 

Bestånd 6 

47 år (1 

Sveaskog)  

T24 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

(%) 

Skador el övrigt 

 4 29 3 (75)  

 8 24,6 5 (62) Många bulor i 

band, där 

kvistarna suttit. Se 

foto 

Not:Stamkvistat 7 19,7 4 (57) 1 krokig, 1 

skadad, 1 för 

kvistig 

 6 21 6 (100)  

 8 22,6 6 (75) 1 krokig, 1 för 

kvistig 

Tot/Medel för 

bestånd 6 

Tot 33 Medel 

23,3 

24 (72 %) Årsring: 2,6 mm  
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Bestånd 7 

48 år (2 

Sveaskog) T21 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

(%) 

Skador el övrigt 

 8 19,6 6    

 6 19,5 2 Bara tall. 

Grovkvistigt, för 

många > 20 mm 

 8 20,5 2  För många kvistar 

 9 20 3 För många kvistar, 

1 djup lyra 

 4 22,5 2 1 avv.skada, 1 tall 

m dubbelrot 

 5 18,6 3  1 grovkvistig, 1 

skadad 

 5 21 3  2 grovkvistiga 

Tot/Medel för 

bestånd 7 

Tot 45 Medel 

20,2 

21 (46 %) Årsring: 2,2 mm 

 

 

Bestånd 8 

56 år (3 

Sveaskog) 

T24 80 % tall 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

(%) 

Skador el övrigt 

 5 24,66 3  2 skadad tall m 

grova 

kvistbandsbulor, 

dock ej kvistar 

 5 22 4  1 grovkvistig 

 6 23,6 4  Bara tall. För 

grovkvistiga 

 5 31,5 2  Bara tall. För 

grovkvistiga. 1 

skadad, ev avv. 

 5 27,75 4   1 grovkvistig 

 6 26 3  Bara tall, 1 skadad 

hängande, grov 

sprötkvist, kvistar 

2 st 

 8 24 3  3 djuplyra. Bara 

tall. 2 grovkvistiga 

 6 20 3  3 grovkvistiga 

Tot/Medel för 

bestånd 8 

Tot 46 Medel 25 26(56 %) Årsring: 2,2 mm 
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Bestånd 9 

52 år (4 

Sveaskog) T24 

 

Antal 

räknade 

stammar 

Brh (cm) Rotstock  

≥ Klass 1 

(%) 

Skador el övrigt 

 8 20,6 6  Krok och kvistigt 

 8 18 3  Krok och kvistigt 

 8 23,6 3  Krok och kvistigt, 

vindutsatt 

 7 18 4  Krok och kvistigt, 

vindutsatt 

 6 20,3 3  2 rejäl djuplyra, 1 

kvistig 

Tot/Medel för 

bestånd 9 

Tot 37 Medel 20 19 (51 %) Årsring:1,9 mm 
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BILAGA 2 - Koordinater bestånd 1-9 

 

(koordinater mitt i bestånden, grader) 

Bestånd 1: N: 59.675775, E: 15.223197 

Bestånd 2: N: 59.676864, E: 15.222925 

Bestånd 3: N: 59.678685, E: 15.224601 

Bestånd 4: N: 59.683276, E: 15.223675 

Bestånd 5: N: 59.681807, E: 15.225056 

Bestånd 6: N: 59.769066, E: 15.022498 

Bestånd 7: N: 59.778515, E: 15.031271 

Bestånd 8: N: 59.779537, E: 15.032654 

Bestånd 9: N: 59.765864, E: 18.028162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


