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Sammanfattning 
 
Markberedning är viktig för föryngringens resultat. En bra 
markberedning ökar plantornas tillväxt samt förhindrar att 
skadeinsekter angriper plantorna under förutsättning att den 
utförts korrekt. Syftet med undersökningen var att undersöka 
vilket samband resultatet efter harvning och högläggning hade 
utifrån faktorerna lutning, ytstruktur och markfuktighetsklass.  
 
Materialet till undersökningen samlades in på SCA:s förvaltning i 
Ångermanland mellan perioden augusti – oktober 2013-2014. 
Sammanlagt undersöktes 65 markberedda trakter, 35 stycken av 
dessa var harvningar och 30 var högläggningar. På trakterna 
gjordes en markberedningsuppföljning enligt SCA:s instruktion 
samt bedömdes ståndortsfaktorerna markfuktighetsklass, lutning 
och ytstruktur. 
 
Resultatet visar att markberedningsmetoden högläggning har en 
tendens att få sämre resultat om den inte används på rätt mark 
men på rätt mark ger en bättre kvalité än efter harvning. 
Harvningens resultat visar att den är mindre känslig för faktorer 
som lutning och ytstruktur än högläggning och den får oftast till 
flera godkända markberedningspunkter. För trakter som är 
känsliga för snytbaggeangrepp bör harvning väljas som 
markberedningsmetod då den blottlägger mer mineraljord än 
högläggning med undantag för fuktiga marker. 
 
Slutsatsen av undersökningen blev att harvningen är ett stabilt val 
av markberedningsmetod som ofta levererar ett bra antal 
godkända markberedningspunkter dock med en sämre kvalité än 
efter högläggning. Högläggning bör användas på friska och 
fuktiga marker där inte ytstrukturen och lutningen är för stor då 
får den till en bättre kvalité på markberedningen. 
 
 
Nyckelord/Keywords 
Markberedning, harvning, högläggning, planteringspunkt/ soil 
scarification, harrowing/disc trencher, mounding, site preperation 
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Abstract 
 
Soil scarification means lot to the regeneration of the forest 
because a good soil scarification boost the increment of the plants 
and it also makes the plants less attractive to dangerous insects. 
The surveys purpose was to investigate how different site factors 
influence the soil scarifications results. The goal was to see if any 
scarification method was better adapted to a certain site then the 
other. In order to see a result the survey investigated the bearing 
capacity of the stands, the surface structure and the slope of the 
terrain. 
 
The surveys material has been collected during august - October 
2013 on SCA: s forest in Ångermanland in Sweden. Totally has 
65 harrowed sites and 35 scalped sites been visited and material 
collected from.  
 
The survey result shows that the scarification quality after 
scalping was higher than after harrowed sites.  The number of 5: s 
and 4: s was more frequent after scalping but the number of 
mineral 3: s was higher after harrowing. The analysis of the 
results shows that scalping was more sensitive to the site slope 
and surface structure then harrowed sites, but when used on the 
the right ground it will provide a better quality result.  
 
The conclusion of the survey was that harrowing is the better 
choice of the scarification methods because it showed a more 
stable result then scalping that is more depending on the terrain 
conditions. Harrowing should not be used on moist ground due to 
the risk of Hylobius abietis attacking the plants. Scalping on the 
other hand showed a better result of the scarification quality and 
on the right ground it is the optimal choice. 

 
Keywords 
Soil scarification, harrowing/disc trencher, mounding, site 
preparation 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Markberedning är viktig vid föryngring. Den gynnar plantornas 
tillväxt och hindrar skadeinsekter från att angripa plantorna om 
den utförts korrekt. Tyngdpunkten i detta arbete ligger i att 
undersöka hur olika ståndortsegenskaper påverkar 
markberedningen och om det går att säga att någon 
markberedning passar bättre på en viss typ av mark.  
 
1.1.1 SCA skog AB 
 
Undersökningen har utförts på SCA skog AB, Ångermanlands 
förvaltning.  
SCA grundades 1929 och är ett ledande företag globalt inom 
hygien och skogsindustrin som utvecklar och producerar hållbara 
personliga hygienprodukter, mjukpapper och 
skogsindustriprodukter. I Europa är SCA den största privata 
skogsägaren och företaget lägger stor vikt vid att ha en hållbar 
skogsförvaltning. I slutet av 2013 hade företaget totalt med alla 
grenar 44000 medarbetare med en omsättning på 93 miljarder 
kronor. 
SCA Forest Products arbetsområden finns i Medelpad, Jämtland, 
Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland. Totalt 
med ca 4000 anställda. 
Ångermanlands skogsförvaltning har totalt ca 55 anställda och 
förvaltar drygt 416 000 hektar landareal varav 346 000 är 
produktiv skogsmark. Förvaltningskontoret ligger i Bollstabruk 
och det finns flera lokala kontor i landskapet(www.sca.com). 
 
1.1.2 Föryngring i Sverige 
 
I Sverige används i huvudsak de tre föryngringsmetoderna 
plantering, sådd och föryngring under fröträd. Markberedning har 
i många fall en stor positiv inverkan på föryngringsresultaten 
(Uusitalo, 2014). Enligt (Skogstyrelsen 2014) så har arealen som 
markbereds ökat från ca 88 % av den avverkade marken i slutet av 
1990-talet till ca 95 % i Skogstyrelsens senaste inventering av 
skogsföryngringar som skedde 2008. I Norrland markbehandlas i 
princip all mark som ska planteras med något undantag för 
kustregionerna. Störst effekt av markberedning på föryngringens 
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kvalité fås i norra Sverige. Förklaringen till detta kan vara att 
markberedning ökar temperaturen på den behandlade ytan och att 
det är låg marktemperatur i norr vilket hämmar plantornas 
rotutveckling och är mer begränsande för plantornas tillväxt i 
norra Sverige. 

 
Figur 1. Visar andelen godkända föryngringar på markberedd 
respektive ej markberedd areal 2009 - 2013. 
 
Skogstyrelsen (2014) anser att markberedning ger ett bättre 
återväxtresultat än ej markberedda hyggen se figur 1. 
 
1.1.3 Markberedningsmetoder 
 
Traktorburen högläggning är en form av intermittent 
markberedning som passar bra att använda på fuktiga, frostlänta 
och vegetationsrika marker. Harvning är en kontinuerlig metod 
som passar på de flesta marker men bör inte användas på blöta 
och blockrika marker (Skogstyrelsen, 2012). 
 
Enligt Uusitalo (2010) så används harvning i huvudsak i de norra 
regionerna där det är mer tallmark. Högläggning med grävmaskin 
används i mindre skala än harvning. Den passar på mineraljords- 
rika marker där det finns mycket vatten.  
 
I en artikel av Johansson, K, Nilsson, U, Örlander, G (2012) 
beskrivs harvning och högläggning som de två dominanta 
markberedningsmetoderna inom svenskt skogsbruk. Harvning 
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passar på de flesta marker även steniga medan traktorburen 
högläggning passar bättre på friska till fuktiga marker med en 
jämnare ytstruktur. Artikeln tar upp att kvalitén på 
markberedningspunkterna beror på trakten och på de begränsande 
faktorerna t.ex. ytstruktur och lutning. Harvning river oftast upp 
marken så att humusen blottläggs, den typen av 
markberedningspunkt resulterar ofta i ett lägre näringsinnehåll 
samt mindre vattentillgång. Högläggning går ut på att 
markberedningspunkterna sitter i högar ovan marknivån. Ifall 
högarna får ett för tjockt humuslager kan det resultera i att 
plantorna blir stressade av att högen är för torr. 
 
I ett utdrag från (Plantaktuellt, 2012) diskuteras val av 
markberedningsmetod och körinställningar baserat på olika 
faktorer i terrängen. Det resultatet de kom fram till är att på trakter 
med mycket ris passar harvning ofta bättre än högläggning 
detsamma gäller på steniga trakter. För att visa på vilket val av 
markberedningsmetod som bör väljas har Holmen Skogs 
”riktlinjer för uthålligt skogsbruk” använts. Schemat i figur 2 
utgår från intermittenta, kontinuerliga samt riktade metoder – 
riktade metoder är t.ex. grävare eller skördare med 
kranspetsmonterade aggregat.  

 
Figur 2. Holmens Skogs beslutsstöd vid val av markberedningsmetod.  



 

- 4 - 
 

I ett examensarbete av Magnusson – (2015) anges att lutning 
påverkar framförallt markberedarens framkomlighet, föraren får 
anpassa sitt vägval för att undvika att välta. Även ytstrukturen 
påverkar maskinernas resultat då mycket sten, stubbar och block 
gör att det blir svårt att få upp mineraljorden. Svår ytstruktur 
påverkar maskinernas framkomlighet och kan även ge ett minskat 
antal markberedningspunkter då medelavståndet mellan 
markberedningsraderna ökar. 
 
På marker där det är brist på lättillgängligt vatten rekommenderas 
det en markberedningsmetod som gör punkter i markytan för att 
få till en bra plantetablering används. Dessa marker kännetecknas 
ofta av jord med grov struktur och återfinns ofta på krön eller på 
sluttningars övre delar.  
De marker där grundvattnet ligger nära markytan kännetecknas av 
finkorniga jordar och återfinns på låglänt mark, ofta i svackor. För 
att säkerställa att plantorna får en bra etablering rekommenderas 
det att använda markberedningsmetoder där punkterna hamnar 
över markytan för att få till en lokal dränering. De trakter där 
risken för uppfrysning och frostskador på plantorna är stor ska i 
första hand punkterna sitta ovan markytan, men då ska plantorna 
vara så pass stora att de når ner till underliggande humus. Enligt 
figur 3 rekommenderas det att inte använda harvning på fuktiga 
marker, högläggning är den metod som ska väljas först på dessa 
marker. På de torra och friska markerna där svårighetsgraden 
ligger under normal i svårighetsgrad rekommenderas 
fläckmarkberedning eller högläggning att användas. När 
svårighetsgraden ligger på normal eller högre ska även harvning 
tas i beaktande vid val av metod Skogstyrelsen, (2013).  
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Figur 3. Schema över val av markberedningsmetod beroende på 
ståndortsfaktorer. 
 
1.1.4 Markberedningens inverkan på föryngringsresultatet 
  
De effekter föryngringen får av markberedning är mindre 
vegetationskonkurrens, högre marktemperatur, jämnare fuktighet, 
mindre risk för frost, ökad syretillförsel, bättre näringstillgång 
samt mindre risk för snytbaggeangrepp (Skogstyrelsen, 2012). 
 
På SLU:s hemsida (www2.ekol.slu.se/snytbagge/) går det att läsa 
att snytbaggen (Hylobius Abietis) varit ett problem för 
skogsägarna redan från 1800-talet men med trakthyggesbrukets 
genombrott under 1950 talet har situationen förvärrats avsevärt. 
Snytbaggen gnager på innerbarken av stammen, rötterna och 
grenarna på unga plantor. Det är i huvudsak plantor på färska 
hyggen som angrips. Det har varit känt under längre tid att 
markberedning minskar risken för att plantor skadas av 
snytbaggar. Markberedningen frilägger mineraljord och enligt 
hemsidan visar tidigare undersökningar på att snytbaggen inte 
vänder när den kommer fram till öppna mineraljordar men 
däremot går den betydligt rakare och fortare och visar en 
benägenhet att inte stanna vid plantor som är planterade i 
mineraljorden. Snytbaggeskador på plantor planterade i humus är 
betydligt mer omfattande än på de som är planterade i 
mineraljorden. Orsaken till detta tros vara att humusen gör det 
möjligt för snytbaggen att hitta skydd i närheten av plantan. 
Enligt hemsidan så har tidigare undersökningar visat att plantering 
i högar ovan markytan ger ett bättre skydd än plantering i gropar 
eller i markytans höjd. 
 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka vilket samband 
andelen godkända markberedningspunkter efter harvning och 
högläggning hade utifrån ståndortsfaktorerna lutning, ytstruktur 
och markfuktighetsklass.  
 
Målet med undersökningen var att utvärdera kvalitén på 
markberedningen och vilken metod som passar bäst på vilken 
mark.  
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Frågeställningar som berörs i undersökningen 
 

 Hur påverkar lutningen, markfuktighetsklassen och 
ytstrukturen andelen godkända markberedningspunkter 
efter harvning och högläggning? 

 Finns det skillnader i resultatet mellan de två metoderna 
vad gäller antalet godkända planteringspunkter? 

 Vad skulle resultatet bli om markberedningspunkter som 
ur snytbaggesynpunkt är sämre planteringspunkter skulle 
underkännas i markberedningsuppföljningen. Hur skulle 
kvalitén på markberedningspunkterna påverkas? 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Undersökningen har begränsats till att bara undersöka resultatet 
efter harvning och högläggning i Ångermanland på grund av att 
det är de två markberedningsmetoderna främst används av SCA 
Skog AB. På grund av studiens tidsbegränsning undersöktes inte 
hur markberedningsmetoden valdes i traktplaneringskedet. 
 
Undersökningen har utgått ifrån 2 entreprenörer som kör 
markberedning åt SCA Ångermanland. De maskiner som 
markberedningsresultatet grundats på är från en treradig harv och 
en treradig högläggare från den ena entreprenören. Den andra 
entreprenören har en tvåradig harv. Undersökningen har 
begränsats till att inte undersöka hur förarnas utbildning, 
körningsplanering och hur aggregaten på maskinerna har påverkat 
markberedningsresultatet. Den har förutsatt att de har rätt 
utbildning för utförandet av markberedningen. 
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 
På SCA:s förvaltning i Ångermanland mellan perioden augusti – 
oktober 2013 undersöktes 65 markberedda trakter, 35 stycken av 
dessa var harvningar och 30 var högläggningar. Materialet har 
totalt samlats in från 587 hektar markberedd areal varav 277 var 
höglagt och 310 var harvat. Urvalet av trakterna togs ifrån en 
kvalitétsuppföljares besökta trakter under säsongen 2013 och de 
slumpades ut genom att varannan trakt valdes utifrån den totala 
listan på trakter som uppföljaren hade besökt. På dessa trakter 
gjordes en markberedningsuppföljning enligt SCA:s instruktion se 
bilaga 1 och under 2014 undersöktes vilken markfuktighetsklass, 
lutning och ytstruktur objekten hade. 
 
Det som undersöktes var: 
 

 Andel godkända markberedningspunkter 
 Andel godkända markberedningspunkter utifrån kvalitén 

på dessa.  
 Måluppfyllelse på andelen godkända 

markberedningspunkter utifrån beställt antal godkända 
punkter samt utifrån fältinventeringen.  

 Lutning (från fältinventering samt SCA:s lutningsskikt) 
 Ytstruktur (från fältinventering 1-5) 
 Markfuktighetsklass (från fältinventering) 

 
2.2 Inventering och bearbetningsmetodik 
 
Uppföljning av markberedning 
 
För att ta fram materialet till uppföljningarna användes en Archer 
enhet med trakternas data och gränser vilket gjorde det möjligt att 
slumpa ut provytorna med ett jämnt förband. Utslumpningen sker 
automatiskt via Archern efter det matats in hur många provytor 
uppföljaren vill lägga ut. Alla trakter vars areal var mindre än 5 
hektar lades 5 provytor ut på och de som hade en storlek mellan 5 
– 10 hektar lades antalet provytor ut beroende på antal hektar och 
de trakter som hade en areal större än 10 ha lades 10 provytor ut. 
Vid varje provyta räknades antalet godkända 
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markberedningspunkter in som var inom 5,64m från provytans 
mitt. Ifall provytan hamnade mitt i en rishög, en stor sten eller vid 
något annat som skulle påverkat resultatet i betydande 
utsträckning flyttades ytan 10m rakt fram från det håll uppföljaren 
gick in till provytans centrum. Vid uppföljningen av båda 
metodernas resultat räknades alla godkända punkter in som fanns 
inom provytans radie men punkterna får inte ligga närmare 
varandra än 10dm. För att bestämma punkternas klass användes 
SCA:s instruktion (bilaga1).  
För definition på punkternas kvalité. se tabell 1. 
 
Tabell 1. Definition av markberedningspunkternas kvalité 
Markberednings
kvalité 

Definition 

GK5:a 
 

Omvänd torva täckt med mer än 2*2 dm 
mineraljord med tjocklek minst 3cm. 
Mineraljordslagret får inte vara tjockare än 10 
cm samt den omvända torvan inte vara större 
än 7*7dm. 
 

GK4:a 
 

Omvänd torva minst 2*2 dm och med 
mineraljordstäckning minst 1*1 dm, inget krav 
på tjocklek. Den omvända torvan får ej vara 
större än 7*7 dm. 
 

GK3:a Torv 
 

Omvänd torva minst 2*2 dm och med 
mineraljordstäckning mindre än 1*1 dm eller 
att det saknas helt. Den omvända torvan får ej 
vara större än 7*7 dm. 
 

GK3:a Humus 
 

Fläck eller spår som domineras av 
humusrester med planteringspunkt över eller i 
marknivå. Fläcken ska minst vara 2*2 dm eller 
spåret ska vara minst 2 dm brett. Fläcken får 
max vara 7*7 dm och spåret ska max vara 7 
dm brett. 
 

 
I traktdirektivet för markberedningen har personen som planerat 
avverkningen av trakten även satt ett mål för hur många godkända 
markberedningspunkter harvningen eller högläggningen ska ge. 
Bedömningen gör traktplaneraren ute i fält och tar faktorerna 
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ytstruktur, lutning och markfuktighetsklass samt traktens bonitet i 
beaktande. Det målet är det som avgör om markberedningen gett 
ett över eller ett undermål. 
 
Lutning 
 
Lutningen mättes med hjälp av en lutningsmätare och klassas 
mellan 1 -5, för att säkerställa att lutningen klassades rätt i fält så 
dubbelkollades lutningen jämtemot SCA:s lutningsskikt. 
Lutningsskiktet utgår från lantmäteriets skuggade terräng modell, 
exempel på lutningsskiktet kan ses i figur 4. 
 

 
Figur 4: SCA SkogsvingeTMLutning 
 
Lutningsklasser (%) 
1. Plan mark eller svag lutning (0-10%) 
2. Låg mellanklass (10-20%) 
3. Måttlig lutning (20-33%) 
4. Hög mellanklass (33-50%) 
5. Stark lutning (50-%) 
Ytstruktur 
 
Enligt Skogforsk (www.kunskapdirekt.se/KunskapDirekt) så 
beskriver ytstrukturen förekomsten av stenar, block, jordhögar, 
stubbar eller gropar inom ett område. För skattning av frekvens av 
dessa objekt gjordes en okulär besiktning samt provtagning med 
jordsond. För att räknas som ett hinder ska hinderhöjden vara 
mellan 10 – 90 cm höga. Gropar räknas som hinder om djupet är 
minst 20 cm och att diametern i marknivå inte överstiger 6gr 
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djupet . För att räkna ut i vilken klass traktens ytstruktur ligger 
inom användes samma beräkningsmetod som Skogforsk – 
(www.kunskapdirekt.se/KunskapDirekt). Frekvensberäkningen i 
tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2: Frekvensberäkning av ytstrukturen 
Frekvens Genomsnittligt 

avstånd 
Antal 
hinder/ha 

Rikligt Mindre än 1,6 
m  

Mer än 4000 

Måttligt 5 – 1,6 m 4000 - 400 
Sparsamt 16 – 5m 400 - 40 
Enstaka 50 – 16 m 4 - 40 
 
Resultatet av ytstrukturen klassas in i klasserna 1 – 5 se definition 
nedan. 
  
Ytstruktur klassning - Frekvens 
1. Mycket jämn – Inga hinder 
2. Jämn- Enstaka 
3. Något ojämn - Sparsamt 
4. Ojämn - Måttligt  
5. Mycket ojämn - Rikligt 
 
Markfuktighetsklass 
 
Markfuktighetsklassen togs från det befintliga traktdirektivet samt 
från SCA:s register och undersöktes ute i fält i samband med 
markberedningsuppföljningen. Uppföljningen tar hänsyn till 
markfuktighetsklassen då alla markberedningskvaliteér är tillåtna 
på frisk och torr mark men på fuktiga marker är bara 5:a, 4:a och 
torv 3:a godkända markberedningspunkter. På de trakter som har 
ett högt snytbaggetryck godkänns enbart 5:a, 4:a och mineral 3:a. 
Trakter som ligger inom 7 mil från kusten bedöms vara inom 
risken för snytbaggeangrepp. 
 
Definitioner för markfuktighetsklasser 
Torr mark – Grundvattenytan ligger djupare än 2 meter under markytan. 

Inga vattenansamlingar i markytan.  
Frisk mark – Grundvattenytan ligger mellan 1 – 2 meter under markytan. 

Inga vattenansamlingar i markytan. 
Fuktig 
mark 

– Grundvattenytan är närmare markytan än 1 meter och i externa 
fall synlig i markerade svackor. 
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3. Resultat 
 
Resultatdelen utgår från antalet godkända markberedningspunkter 
för harvning respektive högläggning fördelat på resultat från de 
olika undersökningar som gjorts på lutnings-, ytstruktur och 
markfuktighetsklass.  
 
3.1 Markberednings kvalité och måluppfyllelse 
 
Det totala antalet godkända markberedningspunkter på harvning 
uppgick till 79603 stycken och måluppfyllelsen för antalet 
godkända punkter mot planeringsmålet blev 103 %. 
Högläggningen hade 61965 stycken godkända och 
måluppfyllelsen blev 93 % se tabell 3. 
 
Tabell 3: Måluppfyllelse mot beställning av andel godkända 
markberedningspunkter med medel samt max och min värden.  
 
Parameter Metod Medel  Max/min 
Antal beställda 
godkända 
markberedningspunkter 

Harvning 
Högläggning 

2200  
2200 

2300/2200 
2300/2200 

Måluppfyllelse mot 
beställningen % 

Harvning 
Högläggning 

103 % 
93 % 

128/84 % 
112/56 % 

  
 
I resultatet för de godkända markberedningspunkterna för 
harvning syns det att flest punkter ligger inom kvalité klasserna 
GK5, GK4 samt den kvalité som det finns flest av, torv 3:a. Om 
inte torv 3:or och humus 3:or betecknas som godkända blir 
resultatet 55 % av målsatt antal godkända 
markberedningspunkter. Se tabell 4. 
 
I resultatet för de godkända markberedningspunkterna för 
högläggning går det att se att de flesta godkända punkter är av 
kvalitétsklass 5. De två bästa klasserna (5:a, 4:a) utgör totalt 50 % 
av de godkända punkterna. Om torv 3:or och humus 3:or 
betecknas som godkända blir resultatet 56 % av målsatt antal 
godkända markberedningspunkter. Se tabell 4. 
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Tabell 4. Andelen godkända markberedningspunkter i procent i 
förhållande till måluppfyllelsens medelvärde (2200 godkända punkter 
per hektar) från harvning och högläggning.  
 

Metod  Måluppfyllelse  GK5  GK4  Torv 3  Mineral 3  Humus 3 

Harvning  103%  22%  24%  28%  9%  17%

Högläggning  93%  30%  20%  26%  6%  18%
 
 
Resultatet av markberedningskvalitén visar att högläggning har en 
högre andel 5:or och 4:or än harvning men har en lägre andel 
mineral 3:or. Till högläggningens fördel så får den till en 
markberedning med högre kvalité och trots en mindre andel 
mineral 3:or så får den till fler högar än harvningen. Till 
högläggningens nackdel så hade de undersökta objekten 93 % i 
måluppfyllelse medan harvningen hade hela 103 %. Totalt skiljer 
det 10 % i andel godkända markberedningspunkter mellan 
harvning och högläggning,  
 
 
3.2 Resultat Lutning 
 
Regressionsanalyser visade att det inte fanns något samband 
mellan lutning och andel godkända markberedningspunkter vid 
harvning, medan det vid högläggning finns ett visst samband med 
sjunkande andel godkända markberedningspunkter vid ökande 
lutning, högläggning är således mer känslig för lutning än 
harvning se figur 5 och 6. 
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Figur 5. Andelen godkända punkter efter harvning i förhållande till 
lutningsklassen på respektive objekt. 
 

 
Figur 6. Andelen godkända punkter efter högläggning i förhållande till 
lutningsklassen på respektive objekt. 
 
3.3 Resultat Ytstruktur 
 
Regressionsanalyser visade att det inte fanns något samband 
mellan ytstruktur och andel godkända markberedningspunkter vid 
harvning, medan det vid högläggning finns ett samband med en 
sjunkande andel godkända markberedningspunkter vid ökande 
ytstruktursgrad, högläggning är således mer känslig för ytstruktur 
än harvning se figur 7 och 8. 
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Figur 7. Andelen godkända punkter efter harvning i förhållande till 
ytstrukturen på respektive objekt. 
 

 
Figur 8. Andelen godkända punkter efter högläggning i förhållande till 
lutningsklassen på respektive objekt. 
 
 
3.4 Resultat markfuktighetsklass 
 
Tabell 5 och 6 visar medelvärdet av andelen godkända 
markberedningspunkter mot mål (%) beroende på vilken 
markfuktighetsklass markberedningen var utförd på. Resultatet 
visar att markfuktighetsklassen spelar mindre roll för harvningen 
som håller ett jämnt resultat oberoende av vilken markfuktighet 
den används på. Högläggningens resultat visar att den inte är 
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lämplig att använda på torra marker men ger ett jämnt resultat på 
94 % och 96 % på de friska och fuktiga markerna.  
 
Tabell 5: Måluppfyllelsens medelvärde för harvning beroende på vilken 
markfuktighetsklass trakterna klassats i (antalet uppföljda trakter). 
Harvning  Torr(7)  Frisk(18)  Fuktig(10)

Måluppfyllelse  100 104 105

 
Tabell 6: Måluppfyllelsens medelvärde för högläggning beroende på 
vilken markfuktighetsklass trakterna klassats i (antalet uppföljda 
trakter). 
Högläggning  Torr(1)  Frisk(23)  Fuktig(6)

Måluppfyllelse  62 94 96

 
Figurer 9,10 och 11 visar medelvärdet av punkternas kvalité på de 
uppföljda trakterna på respektive markfuktighetsklass.  
 
 

 
Figur 9. Medelvärdet av punkternas kvalité på de uppföljda trakterna 
på frisk mark. 
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Figur 10. Medelvärdet av punkternas kvalité på de uppföljda trakterna 
på fuktig mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Medelvärdet av punkternas kvalité på de uppföljda trakterna 
på torr mark. 
 
I tabellerna 7 och 8 redovisas resultatet på kvalitén för respektive 
metod och markfuktighetsklass. Tabell 7 redovisar harvnings 
resultatet och 8 högläggningsresultatet. Den största skillnaden är 
på fuktiga marker där harvningen får till en stor del  humus eller 
torv 3:or och högläggningen har en betydande del GK5, GK4 och 
mineral som godkända punkter. högläggningsresultatet på de torra 
markerna är inte tillförlitliga då bara en högläggningsuppföljning 
gjorts på en torr mark.  
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Tabell 7. Kvalitén efter harvning på respektive markfuktighetsklass. 

Harvning 
Markfuktigetsklass  GK5  GK4  Torv 3  Minaeral 3  Humus 3 

Fuktig  354 457 848 131  512

Frisk  567 573 596 204,4  339,2

Torr  581 597 449 269  340

 
 
Tabell 8. Kvalitén efter högläggning på respektive markfuktighetsklass. 

Högläggning 
Markfuktigetsklass  GK5  GK4  Torv 3  Minaeral 3  Humus 3 

Fuktig  587 421 54 195  402

Frisk  626 410 557 106  367

Torr  480 300 300 80  200
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4. Diskussion och slutsats 
 
Studiens resultat  
 
Larsson, (2011) har kommit fram till att harvning hade 95 % i 
måluppfyllelse och högläggning hade 86 %. 11 av 12 undersökta 
objekt som hade blivit höglagda underkändes på grund av 
framförallt förekomst av stenar och stubbar.  
I förhållande till Larssons studie så liknar undersökningarnas 
resultat varandra då båda studierna kommit fram till att harvning 
ger fler antal godkända markberedningspunkter än högläggning. 
Dock skiljer sig måluppfyllelsen mellan de båda studierna. Den 
här studien har en högre måluppfyllnad för både harvning och 
högläggning, men detta kan bero på flera anledningar. 
Uppföljningarna är gjorda i olika län med olika faktorer som kan 
påverka markberedningsresultatet. Materialinsamlingen skiljer sig 
även åt i antalet uppföljda trakter. 
 
Harvningen i denna undersökning har ett övermål på 3 % vilket 
gör att utifrån medelvärdet på 2200 godkända punkter gör 
harvningen 66 punkter extra, vilket anses vara ett klart godkänt 
resultat. Resultatet efter högläggning gör ett undermål på 7 %, den 
gör 154 punkter för lite av 2200 beställda punkter.  
 
Valet av markberedningsmetod bör grunda sig först på 
markfuktighetsklass, detta då högläggning överlag ger ett bättre 
kvalitétsresultat än efter harvning och på grund av det är det första 
alternativet som bör väljas om förutsättningarna är rätt. Då 
högläggnings resultatet framförallt påverkas av ytstruktur och 
lutningsgraden är det de två faktorerna som bör bestämma om 
högläggning inte är lämplig på trakten. På trakter som exempelvis 
är fuktiga men har en hög ytstrukturgrad rekommenderas att 
harvning används i första hand då den får till fler godkända 
punkter än högläggaren. Resultatet kommer troligtvis vara av 
sämre kvalité men måluppfyllelsen kommer vara godkänd och det 
är bättre än att en del av planteringen kommer ske i ej godkända 
markberedningspunkter. På torra marker där lutnings- och 
ytstruktursgraden är låg kan högläggning användas för att minska 
markpåverkan.  
 
För trakter som har ett högt snytbaggetryck dras slutsatsen att 
harvning är det bästa valet av markberedningsmetod då den 



 

- 19 - 
 

frilägger mer mineraljord och det kan vara betydande då 
snytbaggen har en tendens att inte stanna på öppna 
mineraljordsytor. Harvningen får även till fler godkända punkter 
än högläggningen totalt. Problemet kan uppstå när harvning 
tillämpas på fuktiga marker med ett högt snytbaggetryck då 
resultatet ofta blir torv 3:or eller humus 3:or. Om dessa två 
kvalitetsklasser skulle bli underkända i 
markberedningsuppföljningen skulle harvningen göra ett 
betydande undermål på framförallt de fuktiga markerna.  
Harvningens resultat på de fuktiga markerna visar att humus 3 och 
torv 3:or utgör ca: 60 % av de godkända 
markberedningspunkterna, det betyder att harvning på fuktig mark 
inte rekommenderas då mer än hälften av plantorna kommer 
behöva planteras i ej godkända markberedningspunkter och därav 
öka risken för snytbaggeangrepp och uppfrysning av plantorna. 
 
Enligt resultatet så tyder data på att högläggning inte passar på 
torra marker utan bör väljas först på friska och fuktiga marker, 
detta går dock inte att tydligt bevisa på grund av att för få 
uppföljningar är gjorda på torra trakter. 
Harvning ger ett godkänt totalt resultat oberoende av vilken 
markfuktighetsklass metoden används på men kvalitén på 
punkterna blir bättre på torra och friska marker.   
I resultatet av markfuktighetsklasserna och 
markberedningsmetodernas kvalité stärks argumentet att 
högläggning passar bättre på fuktiga marker då harvning på dessa 
marker resulterar i att torv 3:or och humus 3:or tillsammans utgör 
59 % av den totala andelen godkända punkter. För trakter som är i 
riskzonen för snytbaggeangrepp på fuktiga marker 
rekommenderas inte harvning som markberedningsmetod. 
Högläggningen visar däremot på ett bra resultat av godkända 
punkter där 5:or och 4:or utgör den största procentandelen. På de 
friska trakterna ger båda metoderna ett bra resultat på andelen 5:or 
och 4:or. Båda kvalitéerna tillsammans för båda metoderna utgör 
50 % av andelen godkända punkter, högläggning ger en högre 
andel mineral 3:or på frisk mark än harvning. Av 
undersökningens resultat är harvning den metod som bör 
användas på torra marker då högläggningen har en låg 
måluppfyllelse och får till en lägre andel punkter av kvalité 4:a 
och 5.  
 
Materialets begränsningar och trovärdighet 
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En felkälla i uppföljningen vad gäller kvalitén är att andelen 
mineral 3:or är underrepresenterade. I och med att torv 3:or och 
humus 3:or är godkända markberedningspunkter kan de ha valts 
före mineral 3:or beroende på avståndet mellan punkterna.  
 
En annan felkälla är att undersökningen har utgått ifrån att 
maskinförarna har använt den optimala körinställningen. 
Resultatet kan ha påverkats av att objekten körts av olika 
maskinförare och olika entreprenörer.  
 
Resultatet hade varit mer tillförlitligt om urvalet gjorts beroende 
på markfuktighetsklass. För metoden högläggning finns det bara 1 
trakt av markfuktighetsklassen torr, högläggning har valts på 
trakten på grund av hänsyn till rennäringen. Högläggning 
rekommenderas att inte använda på torra marker så det var inte 
förvånande att se att det bara var 1 av de 30 uppföljda trakterna 
där högläggning valts som markberedningsmetod. Men för att ge 
ett jämförbart resultat mellan högläggning och harvning skulle det 
varit bra om det funnits fler torra marker för högläggning 
representerade om de funnits. 
 
Nya frågeställningar samt förslag till ytterligare studier 
 

 Av undersökningen framkom nya frågeställningar t.ex. 
Hur ser överlevnaden ut på ett undersökt hygge med 
övervägande del av torv 3:or? Hur ser det ut på ett hygge 
som består till huvuddel av 5:or eller 4:or? 

 En annan frågeställning som dykt upp är hur plantornas 
överlevnad skulle se ut om kvalitétsklasserna torv 3:or och 
humus 3:or togs bort. Skulle risken för snytbaggeskador 
minskas? 

 Som komplement till undersökningen vore det intressant 
att undersöka hur markpåverkan av de båda 
markberedningsmetoderna ser ut på SCA:s marker idag. 
Samt att undersöka om det finns något samband mellan 
maskinförarnas anpassning av körningen efter 
markförhållandena.  
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Slutsats 
 
Avsikten med studien var att ta reda på hur lutning, 
markfuktighetsklass samt ytstruktur påverkade högläggnings och 
harvningsresultatet. Resultatet blev att markberedningsmetoden 
högläggning har en tendens att få sämre resultat om den inte 
används på rätt mark medan harvning är möjlig att använda lite 
mera fritt då den oftast får till flera godkända 
markberedningspunkter dock med sämre kvalité än efter 
högläggning. 
 

 Harvning ger fler godkända markberedningspunkter än 
högläggning och är en allround metod som är mindre 
känslig för sten, block och ris än högläggning. 
Högläggningen är mer känslig för lutning än harvning och 
visar ett större samband mellan ytstrukturklass och 
måluppfyllelse. 
 

 På trakter där risken för snytbaggeangrepp är stor bör 
harvning väljas i första hand då den blottlägger mer 
mineraljord än efter högläggning. På fuktiga trakter med 
högt snytbaggetryck bör harvning inte användas som 
markberedningsmetod. 
 

 Högläggning ger fler punkter med högre kvalité än efter 
harvning och på trakter med en lägre ytstrukturklass och 
lutning är högläggning den markberedningsmetod som ska 
väljas i första hand. Högläggning rekommenderas att inte 
användas på torra marker. 
 

 Val av rätt markberedningsmetod i traktplaneringsskedet 
är av stor vikt för att få till en hög kvalité på 
markberedningen. Faktorerna markfuktighet, ytstruktur 
och lutning är viktiga att ta i beaktande vid val av metod. 
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Bilaga 1. SCA:s markberedningsinstruktion 

     
 

 

Så här ska Du markbereda:  
  
    -  för plantering  
 

- vid självföryngring och sådd 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 

 
 
Instruktionen 

giltig fr o m 2014 
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Kvalitetspoäng – markberedning 
för plantering 
 

   5:a 

 

 
 
 
Omvänd torva täckt med mer än 2x2 dm mineraljord med 
tjocklek minst 3 cm. 
Mineraljordslagret får inte vara tjockare än 10 cm samt den 
omvända torvan inte 
vara större än 7x7 dm 
 
 
 

   4:a 
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Omvänd torva minst 2x2 dm och med mineraljordstäckning 
minst 1x1 dm, inget krav på tjocklek. Den omvända torvan 
får ej vara större än 7x7 dm. 

 
Torv 3:a 
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Omvänd torva minst 2x2 dm och med mineraljordstäckning 
mindre än 1x1 dm eller att det saknas helt. Den omvända 
torvan får ej vara större än 7x7 dm 
 
 

Mineral 3:a 
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Fläck eller spår som domineras av mineraljord med 
planteringspunkt över eller i marknivå. Fläcken ska minst vara 
2x2 dm eller spåret ska minst vara 2 dm brett. Fläcken får max 
vara 7x7 dm och spåret ska max vara 7 dm brett. 
 
 

Humus 3:a 

 

 
 
Fläck eller spår som domineras av humusrester med 
planteringspunkt över eller i marknivå. Fläcken ska minst 
vara 2x2 dm eller spåret ska minst vara 2 dm brett. Fläcken 
får max vara 7x7 dm och spåret ska max vara 7 dm brett. 
 

Torr och Frisk mark – 
Plantering  
 

Så här känner Du igen marktypen: 
 
Grundvattenytan ligger djupare än 1 meter under markytan. 
Plan mark utom i låg terräng, sluttningar och krön. 
Inga vattensamlingar i markytan. 
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Vanliga vegetationstyper: Fattigris, lingon, blåbär och 
smalbladigt gräs. 
 
Vanliga kornstorlekar på mineraljord: Grov - fin 
 
 
 
 
 

Godkända 
markberedningsställen är: 
5:a, 4:a, Torv 3:a, Mineral 3:a och 
Humus 3:a 
 

OBS!  Trakter med högt 
snytbaggetryck 
godkänns enbart 5:a, 4:a och 
Mineral 3:a 
Detta anges i traktdirektivets fält anteckningar  
 
 
 

Fuktig mark – Plantering 
 
Så här känner Du igen marktypen: 
 
Grundvattenytan närmare markytan än 1 m och i externa fall 
synlig i markerade svackor. 
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Plan mark i låg terräng. Nedre delen av längre sluttningar. 
Sommartid kan man gå torrskodd. Träd växer ofta på 
socklar. 
 
Vanliga vegetationstyper: Högört, lågört, bredbladigt gräs 
och starr-fräken. 
 
Vanlig kornstorlek på mineraljord: Fin 
 
 
 

 
Godkända 
markberedningsställen är: 
 

5:a, 4:a och Torv 3:a 
 
Viktigt att aggregatet lyfts upp med jämna mellanrum, sk 
intermittent markberedning! 
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Bilaga 2. SCA:s egenuppföljningsinstruktion 
 
Nedan följer stegvis beskrivning av mätning av en provyta: 

 
1. Sätt upp ett snitselband på en käpp för att markera 

provytans centrum. 
 

2. Bedöm ståndortstyp ( Torr-Frisk eller Fuktig mark) och 
registrera detta. 

      Kontrollera om trakten har högt snytbaggetryck, detta 
framgår av traktdirektivet.  
      Är ståndorten Torr-Frisk och trakten har högt 
snytbaggetryck är det enbart 
      5:a, 4:a och Mineral 3:a som är godkända 
markberedningsställen. 

 
3. För varje godkänt markberedningsställe skriver du en ”fana” i 

blankettens kolumn för den kvalité du bedömt. Om den 
omvända torvan är större än 7*7 dm eller att harvspåret är 
bredare än 7 dm gör du även en ”fana” i kolumnen för storlek 
dvs det blir både en ”poängfana” och en ”storleksfana” för 
godkända markberedningsställen som är godkända. Syftet 
med storleksbedömningen är att du som förare skall få 
underlag för att justera aggregatets inställning om det blir för 
stor andel av för stora ingrepp. Riktvärdet är att andelen 
aldrig överstiger 10 % inom en trakt. 

 
4. Fortsätt sedan med nästa markberedningsställe på samma 

sätt tills att du har bedömt samtliga markberedningsställen 
inom provytan. Kom ihåg att du får max  mäta in 
riktvärdet + 5 stycken extra markberedningsställen inom 
en provyta. 

 
5. Sista mätningen är att stående i provytecentrum 

kontrollera om Du ser någon grov låga som är skadad vid 
markberedningen. Du kollar runt om dej så långt du ser 
och noterar varje skadad låga med en ”fana”. Dubbelräkna 
ej om Du ser samma låga från flera provytor. OBS det är 
nolltolerans som gäller dvs Du får aldrig skada en grov 
låga! 
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Bilden ovan visar ett exempel på en jämn fördelning av 
provytorna. I tabellen visas hur antalet provytor bestäms av 
objektets storlek.  

 
 
 


