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Sammanfattning 
För att försäkra sig om att få en god etablering av plantor krävs inte bara ett bra 

plantmaterial utan också en planteringspunkt som är optimal för ståndorten. Genom att 

markbereda de hyggen som vi ska plantera har vi som mål att skapa bra 

planteringspunkter som i sin tur ska leda till en säkrare plantetablering och bättre 

tillväxt. 

Vid markberedning idag i Jönköpings län sker en schablonmässig planering där i stort 

sätt all markberedning med skogsmaskin utförs med harv. Trots detta visar flera 

undersökningar på att en bra högläggning med omvänd torva skapar den absolut bästa 

planteringspunkten för att plantan ska överleva och växa som bäst.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på om den dragande högläggare kan utföra ett 

konkurrenskraftigt arbete i jämförelse med harven. I undersökningen har man tittat på 

planteringspunkter i olika terrängklasser som de bägge markberedningsmetoderna har 

skapat. Man har tittat på antalet planteringspunkter samt bedömt dess kvalitet. Man har 

också tittat på hur de olika markberedarna har påverkan terrängen efter deras framfart.  

För att kunna besvara frågeställningar har en fallstudie utförts. Genom fältinventeringar 

på ett större antal objekt har kvantitativ data erhållits vilken har samanställts i 

resultatdelen. Valet av metod föll sig självklart då studien ville jämföra ett arbetsresultat 

som två olika metoder hade åstadkommit.   

Vid jämförelsen av planteringspunkter från de båda markberedningsmetoderna kunde 

man se att i majoriteten av terrängklasserna skapade harven fler planteringspunkter totalt 

sett och även fler godkända planteringspunkter än vad högläggaren gjorde. Trots detta 

har högläggare i samtliga terrängklasser skapat planteringspunkter av en högre kvallitet 

än harvens planteringspunkter. Som slutsats kan man säga att det finns terränger som 

lämpar sig bättre och sämre för de olika metoderna.  

Markpåverkan skilde sig markant mellan de olika metoderna och man kunde se att vid 

skapande av samma antal planteringspunkter påverkade harven mer än dubbelt så stor 

areal än vad högläggaren gjorde.  Ska ett hygge markberedas där markpåverkan har 

betydelse, det estetiska värdet, så kan valet av markberedningsmetod ses som självklart 

Slutsatsen kan dras att vilken markberedningsmetodmetod som väljs bör väljas efter 

majoriteten av den terräng som finns på hygget, vad man har för mål med planteringen- 

vill man plantera många plantor i planteringspunkter av lägre kvalitet med tveksam 

överlevnad, eller vill man plantera ett mindre antal plantor med hög överlevnad och bra 

tillväxt som fortfarande uppfyller skogsvårdslagens föryngringskrav.  
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Abstract 
The purpose of the study is to find out whether mounding can perform a competitive 

work in comparison to the disc trenching. The study has focused on the quantity and 

quality of planting spots in different types of terrain that these soil scarification methods 

have been able to produce. The study also covers the terrain impact from the methods of 

soil scarification. Using disc trenching produce both a higher total quantity of planting 

spots as well as a higher number of approved planting spots for the majority types of 

terrain. It has also been noticed that mounding produces planting spots of higher quality 

in all types of terrain compared to disc trenching. Terrain impact is significantly higher 

using disc trenching compared to mounding. 

Keywords- Soil scarification, mounding, disk trenching, site preparation 
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1.Introduktion 

1.1 Bakgrund 
För att försäkra sig om att få en god etablering av plantor krävs inte bara ett bra 

plantmaterial utan också en planteringspunkt som är optimal för ståndorten. Genom att 

markbereda de hyggen som vi ska plantera har vi som mål att skapa bra 

planteringspunkter som i sin tur ska leda till en säkrare plantetablering och bättre tillväxt 

(Bärring, 1965). Genom markberedningen underlättas också det praktiska 

planteringsarbetet (Örlander, 1989). I södra Sverige är bortgången av nyplanterade 

plantor stor under de två första åren. Denna bortgång beror ofta på olika faktorer 

beroende på vilken typ av ståndort man talar om. Med hjälp av att välja den mest 

lämpliga markberedningen kan bortgången minskas.  

Den uteslutande vanligaste markberedningsmetoden i södra Sverige är idag harvning 

(Brackeforest 2016). Flera undersökningar visar ändå att plantering i omvänd torva med 

ett mineraljordstäcke över ger den mest optimala planteringspunkten, en planteringpunkt 

som skapas av en högläggare. Anledningen till att högläggaren inte fått fäste i södra 

delarna av landet beror enligt Pettersson (pers. komm. 2016) mycket på tradition. 

Harven är en bra markberedningsmetod och fungerar med godkänt resultat på de flesta 

ståndorter och därför har andra metoder fått svårt konkurera med den och slå sig in på 

marknaden. Därför sker en schablonmässig planering av markberedningen i södra 

Sverige där endast en metod finns tillgänglig om man bortser från markberedning med 

grävmaskin som dessvärre är en dyr metod (Höijer pers. komm 2016).     

Den absolut vanligaste föryngringsmetoden idag är plantering i markberedning. Av den 

areal som föryngringsavverkats planteras 74%. År 2012 planterades 177 000 hektar, 

167 000 hektar, (94%) av denna areal var markberedd (Skogstatistisk årsbok 2014). I 

tidigare forskningar kan man se att plantering i markberedning ger den högsta 

överlevnaden och tillväxten hos planterade plantor (Öhrlander & Gemmel, 1989). 
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1.1.1 Markberedning 

I skogsencyklopedin förklaras markberedning som bearbetning av skogsmark i avsikt att 

åstadkomma en gynnsam grobädd för frön eller växtplats för plantor (Kunskapdirekt, 

2016). 

Att markbereda ger enbart positiva effekter för plantan samt att det underlätta arbetet för 

planteringen. Syftet är med markberedningen att skapa en så gynnsam plats som möjligt 

för plantan eller fröet att gro på (Skogsstyrelsen, 2016). Tanken är att föra bort 

markskiktet och blottlägga mineraljord där plantan kan planteras. Där får den planterade 

planta en så bra start som möjligt. Det krävs att den planteras i en optimal 

planteringspunkt där den får en snabb etablering och hög tillväxt. En planta som 

planteras fel står ofta och stampar de första åren och utvecklas minimalt, detta medför 

att plantans känsliga period blir längre då den lätt tar skada för frost, uppfrysning och 

konkurrerande vegetation (Johansson 2012) 

Vid en korrekt plantering och markberedning så etablerar sig plantan snabbt och den 

känsliga tiden för yttre påverkan minimeras vilket medför en högre plantöverlevnad 

samt en mer kostnadseffektiv föryngring. En bra markberedning är en bearbetning av 

marken där ytan av planteringspunkten består av ren mineraljord alternativt en 

blandning av humus och mineraljord. Vid fuktig mark eller mark med ett tjockt 

humuslager får planteringspunkten bestå av bearbetad humus alternativt omvänd torva 

utan mineraljordstäcke (Södras markberedningsstandard, 2010). 

Av de plantor som planteras idag så planteras 6% på icke markberedd areal , vid rätt val 

av markberedning samt rätt utförd plantering ger markberedning en garanterat bättre 

plantetablering än plantering utan markberedning (Strömberg m fl 2001).   

1.1.2 Tidigare studie 

Någon identisk studie där dragande högläggare och harv har jämförts har inte kunnat 

hittas. Däremot har studie där harv och grävmaskin har jämförts. En sådan studie gjorde 

(Louise Magnusson 2015) ”Soil scarification in bouldery terrain : a comparison between 

excavator and disc trencher.” Där kunde man se att ju svårare ytstrukturen blev desto 

svårare hade harven att göra ett bra arbete. 

Edholm 2012 gjorde en undersökning åt SCA ” Kartläggning av markberedning i svår 

terräng på SCA skog”. Där han tittade på samtliga omarkberedda ytor över 0,1 hektar 

för att fastställa orsaken till varför de inte var markberedda. I samma studie räknades 

antalet planteringspunkter och resultatet visade att på endast 2 av 10 undersökta objekt 

hade harven åstadkommit det antalet planteringspunkter som var beställda.    
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1.1.3 Tillväxtfaktorer i marken 

1.1.3.1 Vatten och syre 

Hur mycket vatten som finns på planteringslokalen avgörs av hur stor nederbörden är 

samt vad lokalen har för temperaturklimat. Även då planteringslokalen är rik på vatten 

måste planteringspunkten vara korrekt för att plantan ska kunna utnyttja vattnet. 

Planateringspunktens topografi är avgörande för plantans vattenupptagning. Även 

jordens textur och luckerhet är avgörande för hur planteringspunkten kan hålla vatten 

samt hur rötterna kan ta upp vattnet. Bäst chans att överleva har en planta som planteras 

i fuktig, lucker jord (Skogsskötselserien 2013). Den bästa vattenförsörjningen till 

plantorna är rörligt markvatten då detta innehåller mycket syre. Stillastående vatten är 

syrefattigt och när porerna i jorden fylls med detta syrefattiga vatten så påverkas 

rotutvecklingen negativt samt att det sker en reaktion i jorden där skadliga ämnen bildas 

i den syrefria jorden. Man har stora möjligheter att påverka planteringspunktens vatten 

tillgång genom markberedningen. För optimal rotutveckling krävs rikligt med vatten 

dock inte så mycket att de för fuktigt, vid för fuktig mark blir resultatet det motsatta och 

rotutvecklingen hämmas. Olika jordarter håller vatten olika bra. Grovkorniga jordarter 

har en dålig förmåga att binda vatten medan mer mäktiga jordar med stor andel sand kan 

dränera sig själva långt ner under det djup som en planterad planta når med sina rötter.    

 

1.1.3.2 Marktemperatur 

Då temperaturen går ner under +5 °C stannar rottillväxten av hos plantorna. 

Anledningen till detta är att då temperaturen sjunker så sjunker rötternas 

ledningsförmåga av samtidigt som vattnet blir mer trögflytande (Alvarez 2007). Vid 

låga temperaturer bromsas även näringsnedbrytningen av det organiska materialet upp 

vilket är plantans viktigaste näringskälla. Enligt (Körner mfl 2011) är den mest optimala 

temperaturen i marken för rottillväxten 20-25 °C. Olika marker tar upp värme olika 

snabbt, en fuktig och blöt mark tar längre tid på sig att bli uppvärmd och att släppa ner 

värmen till plantans rötter. Medan en torr jord tar åt sig värmen snabbare dock är den 

torra jorden en dålig värmeledare vilket medför att det lätt blir väldigt varmt i ytan på 

planteringspunkten. Vid väldigt hög värme kan detta vara skadligt då blir en ogynnsam 

hetta i översta skiktet.  

1.1.3.3 Näringsupptag 

På en nyavverkad yta finns ofta mycket grenar och ris kvar, då detta bryts ner skapas 

mycket näring som de nyetablerade plantorna kan ta upp. För att plantorna ska kunna ta 

del av så mycket näring som möjligt så är det en fördel att de planteras så tidigt som 

möjligt efter avverkning. Detta främst för att undvika att konkurerande vegetation hinner 

komma upp (Örlander och Gemmel 1989).  
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1.1.4 Planteringspunkt 

För att uppnå bästa resultat behöver plantören hela tiden utnyttja de bästa 

planteringspunkterna som skapats av markberedningen. För att anses som en optimal 

planteringspunkt krävs det ofta att planteringen utförs relativt snart efter 

markberedningen, detta bland annat för att markberedningen ofta snabbt växer igen, 

speciellt i södra Sverige (Öhrlander och Gemmel 1989). En bra planteringspunkt ska 

minst ha radien 20 cm mellan de orörda humuskanterna. Detta mått är framförallt viktigt 

för att skona plantan från snytbaggeangrepp. För att ge plantan bästa tillgång på näring 

så ska plantan planteras så att rotsystemet har tillgång till humus som är inbäddad i 

mineraljorden, detta ger plantan en bra näringsstatus de första växtsäsongerna. 

Planteringspunkten bör som regel inte ligga i låga punkter, gropar eller fåror då det lätt 

samlas vatten i sådana punkter vilket bidrar till syrebrist och rotsystemet har svårt att 

utvecklas. Vid en bra högläggning blir jorden lucker och en korrekt placerad planta uppe 

i högen bidrar till en bra och snabb rottillväxt hos plantan. Även vid plantering utan 

markberedning bör plantören sträva efter att plantera plantan högt. Plantören kan under 

planteringsarbetet optimera plantans vattenstatus genom att välja en bra 

planteringspunkt för ståndorten. Detta görs genom att på fuktiga marker planetera 

plantan högt (över marknivå) och på torrare lättdränerade marker kan plantan planteras i 

marknivå eller strax under om där finns en bra mineraljordsfläck (Öhrlander och 

Gemmel 1989).  Enligt (H. Sjögren 1986) höjs plantans chanser att överleva desto 

djupare man planterar, även vid så pass djup plantering att halva plantans gröna del 

hamnar under jorden verkar inte ha någon påverkan på höjdutvecklingen jämfört med 

plantor där hela plantan är över marken. Man skiljer på planteringspunkter beroende på 

hur humusen har hanterats i markberedningen. Man kan antingen ha humusen inbäddad 

i planteringspunkten alternativt ha humusen överst. Då humusen är inbäddad påverkas 

oftast föryngringen positivt men det finns fall då det ger en negativ effekt (Figur 1).  

  

Effekt Placering av humus vid mekanisk markberedning 

Inbäddad humus Humus överst 

Positiv – Luckring gynnar 

rottillväxt. 

– Näringstillskott i 

rotzonen, 

komposteffekt. 

– Viss möjlighet att begränsa 

temperaturpendlingen 

runt fryspunkten 

vilket är en fördel på platser med 

uppfrysningsrisk. 

Negativ – Bryter kapillär 

stigning, 

kan ge problem 

med vattenförsörjning 

i överliggande 

mineraljordshög. 

– Ökar snytbaggegnag. 

– Långsammare uppvärmning av 

markprofilen på djupet, ökad risk för 

utstrålningsfrost. 

– Mer vegetationskonkurrens, 

medför 

på gräsrika marker ökad risk för 

sorkangrepp. 
Figur 1. Humusens placering vid mekanisk markberedning 
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För att en föryngring ska anses som godkänd enligt skogsvårdslagen finns vissa krav på 

antalet plantor per hektar. Kraven är bestämda efter vilket ståndortsindex trakten har. I 

tabell 1 visas föryngringskraven (Skogsvårdslagen 2015).  

Hans Thunander, tidigare planterings och röjningschef på Sundins skogsplantor, har 

tagit fram en föryngringsmetod kallad smålandsmodellen. Metoden grundar sig i ett 

tankesätt om att plantera så få plantor som möjligt men ändå erhålla ett fullgott 

föryngringsresultat. Ståndortsanpassningen sker per 100 m² och inte per hektar som är 

det vanliga. Tanken bakom metoden är att endast plantera plantor på punkter där de 

kommer att växa. I metoden utnyttjar man i största mån redan självföryngrade plantor. 

Namnet smålandmodellen kommer från att undersökningar har visat att man kan spara 

in så mycket som 15-20% av planteringskostnaderna genom att tänka på detta vis då 

man planterar. En planterad snytbaggebehandlad planta kostar idag 7 kr, vilket kan bli 

stora totalsummor om flera plantor inte överlever (Thunander pers komm. 2016). 

Tabell 1. I tabellen visar antalet huvudplantor på respektive ståndort som krävs för att föryngringen 

ska anses godkänd. 

 Ståndortsindex Huvudplantor/ha 

Tallskog T28+ 2300 

 T24 2000 

 T20 1700 

 T16 1300 

 T12 1100 

Granskog G36+ 2300 

 G32 2000 

 G28 1800 

 G24 1500 

 G20 1100 

 G16 900 

Björkskog Alla 2000 
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1.1.5 Olika markberedningsmetoder 

Markberedningsmetoder kan delas upp på flera sätt i (figur 3), kan man se de olika 

uppdelningarna. Man skiljer på mekanisk markberedning och icke mekanisk. Den 

mekaniska markberedningen är den vanligaste där tanken är att punktvis eller i strängar 

fläka loss markvegetationen samt den humus som finns under för att skapa en 

planteringspunkt där det översta lagret består av mineraljord, alternativt humus överst på 

vissa typer av marker. Även inom den mekaniska markberedningen skiljer man på 

maskinell och manuell markberedning. Där maskinell är de metoderna som utförs av en 

basmaskin. Exempelvis harv, högläggning, invers, fläck. Bland de maskinella 

markberedningarna finns ytterligare en uppdelning där man skiljer på intermittent 

markberedning och kontinuerlig markberedning (Figur 2). Med intermittent 

markberedning menas att marken bearbetas intervallvis (högläggning, 

fläckmarkberedning) detta medför minskad påverkan på marken och rekommenderas på 

marker som är känsliga för erosion eller på platser där en kontinuerlig markberedning 

som harv skulle förstöra lanskapsbilden (Skogsencyklopedin 2016). Med kontinuerlig 

markberedning menas markberedning som utförs i stråk (harv). Detta rekommenderas 

speciellt då en självföryngring planeras då denna metod blottlägger mycket mineraljord. 

Kontinuerlig markberedning gör större påverkan på marken än intermittent, därför bör 

det användas med försiktighet på svagare marker (Skogsencyklopedin 2016). Manuell 

markberedning används i dag i mindre skala och då främst vid hjälpplantering, 

exempelvis hacka eller en terracut monterat på ett röjsåg. Olika typer av 

markberedningsaggregat för större basmaskiner kan ses i (figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Intermitten markberedning till vänster och kontinuerlig markberedning till höger. Källa: 
Skogsstyrelsen   
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Markberedning 

Icke mekanisk Mekanisk markberedning 

Manuell 

 Hacka 

 Röjsåsgs- 

monterat 

Maskinell 

Intermittent 

 Högläggning 

 Invers 

 Fläck 

Kontinuerlig 

 Harv 

 

 Herbicider 

 Ångbehandling 

 Hyggesbränning 

Figur 3. Uppdelningen av de olika markberedningsmetoderna. 
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Modell Tillverkare Basmaskin Markberednin
gsmetod 

Information 

M25.a Bracke Skotare Högläggare Tvåarmad 
högläggare 

M36.a Bracke Skotare Högläggare Trearmad 
högläggare 

T21.b Bracke Skotare/Större 
jordbrukstrakt
or 

Harv Mindre aggregat 
för mindre arealer 
(två tallrikar). 

T26.a Bracke Skotare Harv Brackes mest 
kraftfulla harv (två 
tallrikar). 

T35.b Bracke Skotare Harv Passar för större 
objekt, trearmad 
med tre tallrikar. 

Midiflex Midiflex Skotare Harv Harv där tallrikarna 
sitter placerade 
framför 
boggihjulen, vilket 
gör att hjulen 
komprimera 
harvtiltan 

P11.a 
(Planterings
aggregat) 

Bracke Grävmaskin/Sk
ördare 

Invers, 
högläggning 
och fläck 

Höglägger samt 
planterar, 
passande på 
blockrik,  blöt eller 
mark med mycket 
kulturlämningar 

MBA 16/800 
(Karl-Oskar) 

BSM Verkstads 
AB 

Grävmaskin Invers, 
högläggning 
och fläck 

Grävmaskinsaggreg
at som kan utföra 
flera olika 
markberedningsme
toder.  

Figur 4. Lista över de vanligaste markberedningsaggregaten för större basmaskiner. 
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1.1.6.1 Högläggare 

Högläggning är en bra markberedningsmetod som funkar på många olika typer av 

ståndorter (Örlander och Gemmel 1988). Denna metod skapar den tidigare nämnda 

planteringspunkten omvänd torva vilket är en upphöjd planteringspunkt där 

marktemperaturen höjs, jorden dräneras och luckras upp vilket ger plantan en säker 

syretillgång. Genom de dubbla humuslagren under mineraljorden skapas en nedbrytning 

som förser plantan med viktiga näringsämnen (Johansson m fl 2005). En bra 

högläggning på omvändtorva skapar en planteringspunkt som efter flera undersökningar 

ger en högre överlevnad än exempelvis de planteringspunkter som skapas av en harv 

(Söderström 1976). I (Figur 5) ses en av de högläggarna som varit med i 

undersökningen, den är trearmad vilket innebär att den lämnar tre planteringsrader efter 

sig. 

  Figur 5. Högläggare med trearmat aggregat. 
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Högläggning är en intermittent markberedning som kan utföras antingen med ett 

högläggningsaggregat kopplat efter en basmaskin, i regel en skotare, eller med 

grävmaskin. Markberedningen utförs fläckvis genom att aggregatet går ner så pass djupt 

att det kommer ner till mineraljord, drar med sig en torva som läggs upp och ner med 

mineraljord överst (Strömberg m fl 2001). (Figur 6) visar när ett av aggregaten har 

skapat en hög och trycker till den innan den arbetar vidare med en ny hög. I södra 

Sverige är tillgången på dragande högläggare, högläggare kopplad efter basmaskin, 

bristande. Enligt Bracke forest 2015 kan man göra en generell indelning av landet där en 

linje dras från Stockholm till Varberg, söder om denna linje Finns endast två högläggare 

i drift. Anledningen till detta tros bero mycket på tradition (Pettersson 2016). (Figur 7).  

 

 

Figur 6. Högläggarens aggregat som just vänt en torva. 
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1.1.6.2 Harv 

Till skillnad från högläggning är harvning en kontinuerlig markberedningsmetod vilket 

innebär att den bearbeta marken i sammanhängande stråk (Strömberg., mfl. 2001). 

Harvningen skapar en större andel blottlagd mineraljord till skillnad mot de 

intermittenta metoderna, vilket kan vara nödvändigt vid en naturlig föryngring. En 

fördel som harven har är att den är inte lika känslig för hyggesavfall, stenar eller andra 

hinder i terrängen som fläckmarkberedaren är. Harven passar på de flesta marktyper och 

har möjlighet att anpassa trycket hur djupt den ska markbereda. Detta ses som en fördel 

då det på svagare marker, som ska föryngras naturligt, inte behövs en lika stark 

markberedning som på övrig mark (Strömberg 2001).  

Vid många markberedningar med harv blir den bästa planteringspunkten i harvspåret på 

grund utav för mycket humusinblandning i tiltan samt att den ofta blir allt för porös. 

Detta medför att planteringspunkten ofta blir under marknivå vilket på lägre och flacka 

marker nästan garanterar en drunkning av plantan. Då harven flår bort humusen i spåret 

skapas en temperaturhöjning i marken samt en säkrare tillgång på vatten.  Dock ger 

harvningen ingen nämnvärd temperaturökning ovan mark runt plantan, vilket medför att 

Figur 7. Geografisk placering av Bracke Forsets sålda markberedningsaggregat 
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frostrisken inte minskar med någon omfattning (Bergs. S. mfl.1981.) En nackdel med 

harvningen är enligt Hagner 1985 att den stora mängden blottlagd mineraljord medför 

att insådden av björk ökar kraftigt vilket medför konkurrens med plantan samt en ökad 

röjningskostnad. Man kan se en harv arbeta i (Figur 8).  

 

Figur 8. Harv under markberedningsarbete 
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1.1.7 Markpåverkan och allmänhetens syn på markberedning  

År 2011 var 20 943 stycken fastigheter certifierade enligt FSC. (FSC 2016).  

FSC-standarden ställer vissa krav vad gäller markberedning, punkt 6.4.3 lyder såhär: 

”6.4.3 Markberedning begränsas till ståndorter där åtgärden behövs för att uppnå god 

föryngring. Åtgärden anpassas efter ståndorten och utförs på ett skonsamt sätt. På 

fuktiga 

marker används intermittenta metoder. Kontinuerlig markberedning utförs så att 

erosion och 

urlakning minimeras och mineraljorden bearbetas inte utöver vad som krävs för god 

föryngring.” (FSC 2016) 

Svenska naturskyddsföreningen gjorde 2001 en uppföljning av hur markägare lever upp 

till FSCs krav. Man kunde då se att harvning utgjorde 2/3 av den markberedda arealen. 

Certifieringsorganen visade sig ha olika uppfattning om hur punkten följs, de anser att 

ståndortsanpassad markberedning är viktigt och därför kontrolleras alltid 

markberedningarna vid de periodiska revisionerna. Svensk SkogsCertifiering och SGS 

Qualifor Sweden som är två av certifieringsorganen ifråga sätter ibland valet av 

markberedningsmetod. Men anser dock att det har skett en förbättring. I uppföljningen 

fick övriga intresseorganisationer ge sin bild av hur markberedning uppfattas. Hälften av 

miljöorganisationerna som frågades ansåg att markberedningen idag fungerar dåligt, de 

ansåg att harvning användes i för stor utsträckning trots att den inte lämpade sig för 

ståndorten. De upplevde också att ingen förändring i valet av markberedningsmetod 

hade skett efter att markägare certifierat sig. De påvisar också att användandet av 

intermittenta markberedningsmetoder borde bli en självklarhet i framtiden för att 

undvika erosion och urlakning. Även det estetiska intrycket på ett kraftigt markberett 

hygge påverkar allmänhetens bild av markberedning negativt (Dahl 2001). 

Som tidigare nämnt så är en markberedning som skapar planteringspunkter med radien 

20 cm en fullt tillräcklig markberedning (Öhrlander och Gemmel 1989). Detta skulle 

betyda att vid beställning av 2500 punkter á 0,13 m² skulle det räcka med en 

markpåverkan 314 m² (3% per ha) (Hajek pers komm. 2016).  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om den dragande högläggare kan utföra ett 

konkurrenskraftigt arbete i jämförelse med harven som idag är den vanligaste 

markberedningsmetoden i undersökningsområdet. Undersökningen kommer att jämföra 

antalet planteringspunkter inom ett visst område som uppfyller kraven för att vara 

godkännda mellan de olika metoderna. Planteringspunkterna kommer också att klassas 

utifrån deras kvalitet. Objekten som undersöks kommer att klassas utifrån dess 

ytstruktur för att se om någon markberedningsmetod passar bättre än någon annan 

beroende på terrängförhållanden. Undersökningen kommer även att belysa vilken av 

metoderna som gör mest påverkan på marken. Markpåverkan kommer sedan direkt att 

kopplas till antalet godkända planteringspunkter för att se hur mycket mark som 

påverkas i förhållande till antalet planteringspunkter.  

1.3 Avgränsningar 
Kostnader för olika markberedningsmetoder kommer endast nämnas men är inget man 

kommer att gå in djupare på. Undersökningen kommer att avgränsas så att den inte på 

något sätt kommer beröra den planterade plantans överlevnad eller produktion. 

Undersökningen kommer i huvudsak vara begränsad till Sydveds Jönköpingsdistrikts 

verksamhetsområde, men för att undersöka fler högläggare kommer undersökningar 

även göras utanför detta område.  

1.4 Frågeställningar 

- Kan den dragande högläggaren konkurera med harven i undersökningsområdet, 

sett till kvalité på det utförda arbetet? 

- Påverkar någon av metoderna marken onödigt mycket? 
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2 Material och metod 
 

2.1  Metodik 
För att kunna besvara frågeställningar kommer en fallstudie utföras. Genom 

fältinventeringar på största möjliga antal objekt som går, inom tidsramen för studien, 

kommer kvantitativ data erhållas vilken kommer att samanställas i resultatdelen. Valet 

av metod faller sig självklart då studien genom fältinventeringar vill jämföra ett 

arbetsresultat som två olika markberedningsmetoder har åstadkommit.   

2.2 Tillvägagångssätt 
Vid ett möte med handledare Thomas Höijer på Sydved AB togs beslut om arbetets 

upplägg och syfte. Vad som skulle mätas i undersökningen fastställdes. En projektplan 

utformades och fick sitt godkännande innan arbetet kunde starta. Arbetet började som en 

litteraturstudie där så mycket kunskap som möjligt i ämnet inhämtades. Vikten av 

markberedning, positiva och negativa effekter, planteringpunkter, olika metoder och 

tillväxtfaktorer lästes in. Äldre studie som berör ämnet söktes upp via onesearch och 

google schoolar. Kontakter bands med personer som dagligen arbetar inom ämnet, från 

forskare på Skogforsk och SLU som jobbar med markberedning och plantöverlevnad till 

entreprenörer som arbetar praktiskt med markberedning och plantering.   

Då syftet var att jämföra de olika markberedningsmetoderna i olika terrängsvårighet 

skulle samma mätningar utföras för olika terrängklasserna.  Inget bestämt antal provytor 

bestämdes utan det skulle mätas så mycket som möjligt, vilket skulle visa sig vara 

besvärande då det kom rikligt med snö på senvintern.  

Sundins skogsplantor har bidragit med objekt från både harv och högläggare. 

Markberedningen på de harvade objekten har utförts av fyra olika entreprenörer. De 

objekt som är höglagda har körts av två olika entreprenörer. Och de harvade av de två 

resterande entreprenörerna. Om ingen större skillnad i mätningarna noteras mellan olika 

entreprenörer kommer mätresultaten slås samman. De lokaler som mätningarna utförs 

på är fördelade på flera olika platser i södra Sverige, från Kinna i väster till Vetlanda i 

öster. Undersökningsobjekten är markberedda hösten 2015 och våren 2016. I (Figur 9) 

kan man se geografin för de olika försöksytorna. Blå markeringar är objekt som höglagts 

medan röda markeringar är harvade objekt. Sju olika höglaggda och sex harvade objekt 

har undersökts.   

Totalt utfördes 118 provytor för högläggning på totalt sju olika försökslokaler, där 

planteringspunkter räknades och kvalitetbestämdes (Tabell 2).  För harvningen utfördes 

121 provytor fördelade på sex olika försökslokaler, där planteringspunkter räknades och 

kvalitetsbestämdes (Tabell 3). 
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Figur 9. Geografin för de undersökta objekten. Blå markeringar visar högläggning röda markeringar 

visar harvning. 

 Tabell 2. Fördelningen av provytor på Höglagda objekt 

  

 Tabell 3. Fördelning av provytor på Harvade objekt. 

Försökslokal GYL 13-

1-1 

GYL 13-1-

(2-3) 

GYL 13-

(2-3)-1 

GYL (34-

44)-1-1 

Totalt 

1. Gullberg 4 2 2 6 14 

2. Hanatorp 5 5 4 5 19 

3. Stockaryd 3 3 3 3 12 

4. Hökhult 5 8 4 8 25 

5. Hult 8 10 5 6 29 

6. Salshult 8   2 10 

7. Hults Kulla 3  6  9 

      

Totalt 36 28 24 30 118 

Försökslokal GYL 13-

1-1 

GYL 13-

1-(2-3) 

GYL 13-

(2-3)-1 

GYL (34-

44)-1-1 

Totalt 

1. Älgarem 4 5 4 8 21 

2. Kärvaryd 5 6 5 4 20 

3. Väset 8  5 5 18 

4. Horshult 6 4 4 7 21 

5. Nydala 3 4 5 3 15 

6. Korsberga 8 7 6 5 26 

      

Totalt 34 26 29 32 121 
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De mätningarna som skulle utföras för de båda markberedningsmetoderna var: 

- GYL- Grundförhållanden, Ytstruktur och Lutning.   

- Planteringspunkter, antal och kvalitet. 

- Markberedningens påverkan på marken.  

Vid samtal med Tomas Johannesson som har tagit fram Skogforsks utbildning RECO-

markberedning skickades lämpliga instruktioner för mätning av dessa parametrar. Ett 

eget inventeringsprotokoll som passade de aktuella mätningarna skapades (Bilaga 1). 

2.2.1 Placering av provytor 

Provytorna läggs ut i ett kvadratiskt förband där den första provytan placeras slumpvis 

ut på ett avstånd som utgör halva förbandsavståndet. Efterföljande provytor placeras ut 

med 100 meters kvadratiskt förband i nord, syd och öst, västlig riktning avstånd och 

placering tas ut med hjälp av GPS, Garmin Astro. Vid objekt över 10 ha läggs avståndet 

mellan provytorna på 200 meter.   

 

2.2.2 GYL 

I samtliga typer av skogsarbete så har terrängens svårighetsgrad betydelse för hur svårt 

respektive lätt arbetet går att utföra. Skogforsk har tagit fram en mall 

”Terrängtypschema för skogsarbete” vilken kommer att användas för bedömning och 

fastställning av GYL-värdena. GYL står för Grundförhållanden, Ytstruktur och lutning. 

För att GYL-värdet ska kunna kopplas direkt till de andra mätningarna så kommer det 

bedömmas inom samma 100 m² som mätningarna av planteringspunkterna. För att man i 

resultatet ska kunna jämföra de olika markberedningsmetodernas effektivitet i olika 

terränger så kommer det vara av stor vikt att kunna göra flera mätningar i varje olik 

terrängtyp. 

Markens grundförhållande avgörs av jordarten och markfuktigheten. Den delas upp i 

fem olika klasser där klass ett är mycket goda grundförhållanden och klass fem är 

mycket svåra grundförhållanden. Detta ger ett mått på hur tålig marken är för överfarter 

med tunga terränggående fordon. Varje jordart har en kod som i bedömningen sätts efter 

den grundförhållandeklass objektet får. (Bilaga 2)  

En betäckning kan vara (32) där 3 står för grundförhållande klass 3, och 2 är koden för 

sandig moränmark på grundförhållanden klass 3.  

Provytans ytstruktur beskriver hinder i terrängen. Det som avgör vilken av de 1-5 

ytstruktursklasserna provytan hamnar i är höjden och även djupet på de hindren samt 

hur många de är till antalet. Vid klass ett är markytan mycket jämn, vid klass fem är 

markytan mycket ojämn. Som hinder räknas sten, block och jordhögar. Hinder med en 

höjd över 10 cm och försänkningar djupare än 20 cm räknas som hinder. Observera att 

stubbar inte räknas som hinder. Normalt bedöms ytstrukturen genom ögonmått men vid 

de första bedömningarna kommer mätningar att göras för att lära sig hantera modellen. 

Mätinstruktionerna finns som bilaga, (Bilaga 3). 
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Lutningen klassas också i en skala 1-5 beroende på lutningen i grader eller procent. 

Lutningen kommer att mätas i färdriktningen som markberedaren har kört. För 

mätinstruktioner och klassindelning se (Bilaga 4).  

2.2.3 Planteringspunkter 

Antalet planteringspunkter kommer att räknas och planteringspunkternas kvalitet efter 

de bägge markberedningsmetoderna kommer att bedömmas efter en mall där de olika 

punkterna klassas efter dess kvalitet. Klasserna är 6-1 där klass sex utgör en optimal 

planteringspunkt. För att se kriterierna för de olika klasserna se (Bilaga 5). Mallen är 

från början framtagen för bedömning av planterade plantor i högläggning och harvning. 

Punkterna kommer att bedömmas inom 100m² med hjälp av ett 5,64 m snöre (radien av 

100m²).   

2.2.4 Markberedningens påverkan på marken 

Vid mätning av markpåverkan bedöms den procentuella andel där fältskikt och 

bottenskikt är påverkat av markberedningen och där ingen växtlighet längre finns kvar. 

Detta avsnitt mäts för att finna om någon av metoderna gör en onödigt stor påverkan på 

marken. Det är både den ytan där aggregatet har arbetat sig ner i marken samt den hög 

eller tilta som ligger ovanpå bottenskiktvegetationen som mäts som påverkad mark. 

Mätningen görs på ett 400 m² stort område. Markberedningens bredd, vinkelrätt mot 

körriktningen, på en tjugo meter lång sträcka mäts. Där efter mäts en representativ 

påverkad rads längd i körriktningen. Eftersom den största delen i längdriktningen är 

påverkad så rekommenderas att mäta den ej påverkade marken. Med dessa indata räknas 

det ut hur stor procent av de 400 m² som är påverkade av markbredningen (Bilaga 6).   
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3. Resultat 
I detta kapitel visas det sammanställda resultatet som erhållits från de olika mätningarna. 

Även en sammanställning med medelvärden från samtliga GYL-värden har gjorts under 

rubrik 1.6.1.5 medan mätningarna av markpåverkan redovisas under rubrik 1.6.2.  

3.1 Planteringspunkter    
Resultatet presenteras genom ett stapeldiagram som visar det totala antalet 

planteringspunkter, antalet godkända samt underkända planteringspunkter. Alla 

planteringspunkter har klassats vilket visas i cirkeldiagram där fördelningen mellan de 

olika klasserna redovisas för respektive markberedningsmetod. Bedömningskriterierna 

av planteringspunkterna (se bilaga 1), är utformade så att även en planteringspunkt som 

inte är godkänd kan klassas som en planteringspunkt. Anledning är att man kan plantera 

en planta på en planteringspunkt som inte är den typen av planteringpunkter som 

eftersträvas av markberedningsmetoderna. Totalt utfördes 118 provytor för högläggning 

på totalt sju olika försökslokaler, där planteringspunkter räknades och kvalitetbestämdes 

För harvningen utfördes 121 provytor fördelade på sex olika försökslokaler, där 

planteringspunkter räknades och kvalitetsbestämdes. Då ingen skillnad kunde ses i 

mätningarna mellan de olika entreprenörerna som utfört markberedningarna valdes att 

lägga samman resultatet.    
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3.1.1 Planteringspunkter vid GYL 13-1-1 

GYL 13-1-1 är den enklaste terrängtypen som består av torr eller frisk mark, utan 

lutning eller hinder i terrängen. På denna terrängtyp har 42 st provytor gjorts. 

Mätresultatet visar att harven kommer upp i antalet beställda planteringspunkter 

(2350st), då den skapat 2890 punkter. Men enligt bedömningen av planteringspunkterna 

som gjordes i denna studie uppfyllde den inte antalet godkända planteringspunkter, 

eftersom den skapat 2200 st planteringspunkter per hektar. Inte heller högläggaren 

uppfyller beställarens krav på antalet planteringspunkter med sina 1800 st godkända 

punkter per hektar, Figur 1. Det totala antalet planteringspunkter som högläggaren 

skapade är 2080 st punkter per hektar, vilket motsvarar att andelen godkända 

planteringspunkter är 87 %, jämfört med harven vars andel godkända punkter är 76 % 

(Figur 10).  

Vid undersökning av kvalitetsfördelningen av de godkända markberedningspunkterna 

kan man se att 60 % av högläggarens planteringpunkter hamnar i de två högsta 

klasserna, klass 5 och 6. Vid samma undersökning av harvens planteringspunkter visar 

det sig att endast 9 % av punkterna hamnar i någon av de högsta klasserna, och då 

endast klass 5. Största andelen av planteringspunkterna (75 %) hamnar i klass 4. (Figur 

11).  

Figur 10. Diagramet visar antalet planteringspunkter, underkända, godkända och totalt vid GYL 13-1-1. 



 

23 
Josef Karlsson 

 

Figur 11. Fördelningen av planteringspunkternas kvalitet för högläggning och harvning vid GYL 13-

1-1. 

 

3.1.2 Planteringspunkter vid GYL 13-1-(2-3) 

GYL 13-1-(2-3) innebär att marken är torr eller frisk, inga hinder i terrängen, viss 

lutning (klass 2-3) vilket motsvara 10-33% lutning. Resultatet visar att lutning inte är 

några problem för någon av markberedningsmetoderna, men de kommer fortfarande inte 

upp i det beställda antalet planteringspunkter. Dock kan man av resultatet utläsa att de 

båda metoderna har skapat både fler punkter totalt sett, samt fler godkända punkter än 

vad de gjorde på GYL 13-1-1 som borde var den mest optimala terrängen. (Figur 12) 

visar att harvningen har totalt fler godkända punkter (2270 st per hektar) än högläggaren 

(1855 st per hektar). Andelen godkända punkter är, även för den här terrängklassningen, 

lägre med harven (83%) jämfört med högläggaren (88%).   
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Kvalitetsfördelningen på punkterna visade likartad för GYL 13-1-1 jämfört med GYL 

13-1-1.  

Högläggningen sänkte sin andel planteringspunkter i de två högsta klasserna från 60 % 

till 55 %. Samtidigt som andelen höjdes i lägsta klassen med fyra procentenheter. (Figur 

13). 

En större andel av punkterna för harvningen hamnade i klass 4 (79 %). Trots detta steg 

andelen punkter i klass 5 med fyra procentenheter (Figur 13). 

 

Figur 13. Fördelningen av planteringspunkternas kvalitet för högläggning och harvning vid GYL 13-

1-(2-3). 

 

3.1.3 Planteringspunkter vid GYL 13-(2-3)-1 

GYL 13-(2-3)-1 innebär torr eller frisk mark, det finns vissa hinder i terrängen, (sten och 

block) i detta fall klass 2-3 vilket innebär, mellanklass, ojämn markyta. Slät mark, ingen 

lutning. Dessa hinder i terrängen visade sig vara ett stort problem för bägge 

markberedningsmetoderna. Antalet planteringspunkter försämrades kraftigt och 

hamnade på en nivå, där högläggaren skapade 1800 st punkter per hektar (Figur 14) 

endast 1120 st var godkända (62 %). Detta var den lägsta andelen godkända 

planteringspunkter som högläggaren skapade i de olika terrängklasserna. 

Harven som vid övriga terrängtyper skapat många planteringspunkter skapade här 2070 

st per hektar (Figur 14), varav 1570 st var godkända, (76 %). 



 

25 
Josef Karlsson 

 

Figur 14. Diagramet visar antalet planteringspunkter, underkända, godkända och totalt vid GYL 13-

(2-3)-1. 

Av de godkända planteringspunkterna vid högläggningen hamnar hälften av punkterna i 

de två övre klasserna och andra hälften i de två lägre klasserna. Fördelningen av kvalitén 

på planteringspunkterna är här väldigt jämnt fördelade, där högsta och lägsta klassen är 

de klasser där flest planteringspunkter hamnar, 27 % i klass 6 och 27 % i klass 3 (Figur 

15). 

Resultatet efter harven på GYL 13-(2-3)-1 visar att 76 % av planteringspunkterna 

klassas som klass 4. Endast 6 % klassades högre och då bara en klass högre, vilket 

innebär att 94 % av planteringspunkterna klassades till de två lägsta klasserna (Figur 

15). 

 

Figur 15. Fördelningen av planteringspunkternas kvalitet för högläggning och harvning vid GYL 13-

(2-3)-1 

680 
500 

1120 

1570 

1800 

2070 

0

500

1000

1500

2000

2500

Högläggning Harvning

A
n

ta
l p

la
n

te
ri

n
gs

p
u

n
kt

er
 p

er
 h

ek
ta

r 
Sammanställning av samtliga punkter för GYL 

13-(2-3)-1 

Underkända

Godkännda

Totalt



 

26 
Josef Karlsson 

3.1.4 Planteringspunkter vid GYL (34-44)-1-1 

GYL (34-44)-1-1 innebär mark där armeringen har stor betydelse på grund av markens 

fuktighet, marken är tveksam till att köra på då det inte är tjäle, ingen lutning eller några 

hinder i terrängen. I denna terrängtyp skulle det visa sig skilja mycket i resultatet för de 

olika metoderna. Högläggaren skapade här totalt 1880 st planteringspunkter per hektar 

(Figur 16), varav 1650 st godkända (88 %). 

Harven har skapat ett betydligt lägre antal planteringspunkter i denna blöta terräng och 

har även stora problem med kvalitén på planteringspunkterna, där endast 1290 st 

planteringspunkter per hektar skapades där endast 690 st (53%) klassades som godkända 

(Figur 16).      

  

 

Kvalitetsfördelningen i denna terrängtyp skiljde sig från övriga, där klass tre var helt 

dominerande för högläggning (49 %), detta på grund utav att den blöta marken inte 

innehåller mineraljord i samma utsträckning som övriga terrängklasser (mineraljord är 

ett krav för de högre klasserna). Sammanlagt hamnade 27 % av planteringspunkterna i 

de två högre klasserna, klass 5 och 6 (Figur 17). 

Klass 4 är dominerande för harvning i denna terrängtyp, liksom i övriga terränger. Det 

som skiljer sig något för harven här är att 25 % av planteringspunkterna hamnar i klass 5 

(Figur 17). Frågan är ändå om detta är godkänt med tanke på det låga antalet godkända 

planteringspunkter. 
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Figur 16. Diagramet visar antalet planteringspunkter, underkända, godkända och totalt för GYL 
(34-44)-1-1. 
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Figur 17. Fördelningen av planteringspunkternas kvalitet för högläggning och harvning vid GYL (34-

44)-1-1. 

3.1.5 Samlat resultat från samtliga GYL-värden 

Resultatet sett över samtliga terrängtyper visar på att harvningen skapar fler 

planteringspunkter, i detta fall 2270 st per hektar medan högläggningen skapar 1900 st 

per hektar. Om man ser till hur många punkter som är godkända punkter så är de olika 

metoderna snarlika. 1680 st av harvens 2200 punkter klassas som godkända (74 %) 

samtidigt som 1610 st av högläggningens 1900 punkter (84 %) ses som godkända (Figur 

18). Andelen godkända planteringspunkter är således större efter högläggning i denna 

studie.      

 

 

Figur 18. Diagramet visar antalet planteringspunkter, underkända, godkända och totalt för samtliga 

GYL-värden. 
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planteringspunkter som hamnade i de högre kvalitetsklasserna än vad harven gjorde och 

att mer än tre fjärdedelar av de planteringspunkter som harven skapar hamnade i klass 4. 

Samtidigt visar resultatet på att så mycket som 30% av högläggarens planteringspunkter 

hamnar i den lägsta klassen, klass 3.  

 

Figur 19. Fördelningen av planteringspunkternas kvalitet för högläggning och harvning vid samtliga 

GYL-värden. 
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3.2 Markpåverkan 
Markpåverkan är mätt på 26 st provytor för högläggning och 24 st provytor för 

harvning. Mätningarna är utförda på GYL 13-1-1 och har sedan relaterats till antalet 

godkända planteringspunkter för respektive markberedningsmetod för att kunna säga 

hur stor markyta som påverkas vid framställning av ett visst antal planteringspunkter. 

För högläggning visade resultatet att det blir 1 m² påverkad mark per godkänd 

planteringspunkt. Detta innebär att vid 1800 godkända planteringspunkter per hektar 

påverkas 1800 m², vilket är 18 %. I figur 14 visas hur många procent av ett hektar som 

påverkas i förhållande till hur många planteringspunkter som skapas.  

För harvning kunde man se att 2,45 m² av marken var påverkad för varje godkänd 

planteringspunkt. Detta betyder att vid framställning av 2200 planteringspunkter per 

hektar, som var det genomsnittliga resultatet på GYL 13-1-1, påverkas 5390 m², alltså 

54 % (Figur 20). 

 

Figur 20. Procentuell markpåverkan per hektar i förhållande till antalet godkända 

planteringspunkter. 
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4. Diskussion och slutsatser 
Vid jämförelsen av planteringspunkter från de båda markberedningsmetoderna kunde 

man se att i majoriteten av terrängklasserna skapade harven fler planteringspunkter totalt 

sett och även fler godkända planteringspunkter än vad högläggaren gjorde. Trots detta 

hade harven svårt att komma upp i antalet beställda planteringspunkter i svår terräng, 

vilket var i likhet med Edholms undersökning (2012). I Edholms undersökning var det 

endast i 2 av 10 försök som harven hade skapat det beställda antalet planteringspunkter, 

där planteringspunkternas varierade från 1640 till 2200 planteringspunkter per hektar, 

vilket är närmast identiskt med resultatet i denna undersökning. Högläggaren skapade 

färre planteringspunkter än harven, dock fanns en signifikant högre kvalitet på 

planteringspunkterna efter högläggren. 

I samtliga terrängklasser har högläggningens planteringspunkter en högre kvallitet än 

harvens planteringspunkter. Samtidigt har harven i majoriteten av terrängklasserna fler 

planteringspunkter, med undantag för blöt terräng. Detta bör avvägas då man väljer 

markberedningsmetod för olika föryngringsobjekt och vad som är det viktigaste med 

föryngringen? Att plantera ett stort antal plantor i halvbra planteringspunkter, där 

överlevnad och tillväxt osäker? Eller plantera ett mindre antal plantor men där 

överlevnad och tillväxt är säkrare?  

Efter ett försök av Örlander m fl. (1991) på granplantor kunde man se en högre 

överlevnad på plantor planterade i högen efter högläggning jämfört med de som var 

planterade i mineraljorden. På vissa lokaler kunde man se en överlevnad av plantor på 

100% som var planterade högt i högen,  medan plantor planterade lågt i mineraljorden 

hade en överlevnad på 60%. Detta är dock ett mindre försök som inte bör generaliseras i 

för stor grad men som dock visar på vikten av att plantera i en bra planteringspunkt.  

Vid ett annat försök av Söderbäck (2012), där plantors överlevnad undersöktes, kunde 

man efter mätningar på nio olika lokaler se att plantöverlevnaden var i medelvärde 76 % 

och att valet av planteringspunkt hade betydelse. 

Båda dessa försök visar på vikten av att plantera i bra planteringspunkter.  

Idag kostar en planterad, snytbaggebehandlad granplanta 7 kr, plantering av 2000 

plantor med en överlevnad av 60% skulle innebära att 800 plantor inte överlever vilket 

skulle vara en kostanad för markägaren på 5600 kronor per hektar. Därför vill vi att de 

plantor vi köper ska överleva och etablera sig snabbt. I ett förändrat mer osäkert klimat 

framöver kan vi få mer nederbörd och blötare förhållanden periodvis och i kombination 

med högre temperaturer och fler stormar, bör vi fundera över att bruka skogen på annat 

vis. Med ett glesare planteringsförband behöver vi inte gå in i bestånden och gallra lika 

tidigt, vilket minskar riskerna för stormskador. Blandskogar med lövinslag är också 

något som propageras för, också med anledning för att få en stormsäkrarer skog. Genom 

att plantera glesare och låta löv som exempelvis björk få komma upp och vara ett inslag 

i beståndet kan vi få blandskogar som är mer stormsäkra.  
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Blöt terräng 

I den blöta terrängen bevisade undersökningen att harven hade stora svårigheter att 

utföra ett bra arbete. I denna terräng sjönk harvens resultat för antalet planteringspunkter 

signifikant och man kunde i resultatet endast se 690 stycken godkända 

planteringspunkter per hektar. Att blöt terräng gör arbetet svårt för harven är känt sedan 

tidigare. Bl.a. gjorde Edholm (2012) i sin undersökning en kontroll av alla 

omarkberedda ytor över 0,1 hektar på ett antal försökslokaler. På dessa omarkeberdda 

ytor fastställdes orsaken till att de inte var markberedda. Det skulle visa sig att 39% av 

de omarkberedda ytorna var lämnades var av den anledning att terrängen ansågs för blöt 

för att markbereda.  

Anledningen till det låga resultatet av antalet planteringspunkter i den blöta terrängen i 

detta kandidatarbete upplevdes bero på att då harven markbereder i den blöta terrängen 

trycks vatten upp ur marken och vattensamlingar bildas i harvfåran. Detta förstärks av 

att den blöta marken i regel består av torv och inte mineraljord som hamnar i harvtiltan. 

På blöta marker tillåter bedömningsmallen att plantera i torv men torven upplevedes 

som väldigt porös och därför blev planteringspunkter i tiltan bestående av torv sällan 

godkända. Trots att harven hade stora problem att få ihop antalet planteringspunkter på 

denna terrängtyp, så var det här som kvalitetsfördelningen på planteringspunkterna var 

som bäst. Detta kan ses som positivt då det är hög kvalitet på de få planteringspunkterna 

som skapas. Det ska också nämnas att det är i just denna blöta terräng som naturlig 

föryngring av exempelvis björk har lättast att föryngra sig på naturlig väg, vilket är ett 

bra komplement till ett lågt plantantal. Däremot gjorde högläggaren här ett bra arbete, 

där en hög andel av planteringspunkterna var godkända (88%). Plantering i högläggning 

på blöta marker av den här typen är också den säkraste planteringspunkten för att 

minska plantans drunkningsrisk då plantan dör på grund utav syrebrist i rotsystemet.  

I den blöta terrängen visade sig högläggaren vara ett bra komplement till harven då 

denna skapade 1880st planteringspunkter med en andel där 1650 st planteringpunkter 

per hektar var godkända punkter. Även kvalitén på högläggarens planteringspunkter i 

den blöta terrängen var av hög kvalitet där 78% utgjorde de tre högsta 

kvalitetsklasserna.   

Svår ytstruktur 

I terräng med svår ytstruktur hade högläggaren svårt att utföra ett bra arbete som kunde 

konkurrera med harven. Harven skapade här 40% fler godkända planteringspunkter än 

vad högläggaren gjorde, vilket gör att harven bör uteslutande användas på marker där 

ytstrukturklassen är svårare än klass 1. Magnusson (2015) gjorde en 

markberedningsstudie, där hon jämförde harv och grävmaskin i blockrik terräng. Hennes 

resultat visade att ju högre ytstrukturklass desto svårare blev det för harven att göra ett 

bra arbete. I ytstrykturklass 2, kunde harven skapa 70% av de 2000 beställda 

planteringspunkterna och denna procentsats sjönk i takt med att ytstrukturklassen blev 

svårare. Vid ytstrukturklass 4 skapade harven endast 540 (27%) av de 2000 beställda 

planteringspunkterna. Även kvalitén på planteringspunkterna undersöktes i Magnussons 

studie som visade att i ytstrukturklass 2 bestod 3,2 % av planteringspunkter, 

planteringspunkter med kvalitetsklass 5, övriga planteringspunkter var i kvalitetsklass 4.  
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En anledning till att harven enligt denna undersökning har lättare än högläggaren att 

skapa punkter i terräng med mycket hinder tros bero på att harvens aggregat bearbetar 

kontinuerligt jorden, blir det en misslyckad punkt gör den direkt ett nytt försök med att 

skapa en ny punkt, vilket skapar fler potentiella planteringspunkter. Till skillnad från 

högläggarens aggregat som arbetar intermittent, vilket får till följd att om en 

planteringspunkt blir dålig flyttar sig aggregatet ca två till tre meter innan ett nytt försök 

görs för att skapa en planteringspunkt. Under mätningarna upplevdes att då det fanns 

måttligt (400-4000 st per hektar) men mindre (medelhöjd 20 cm) hinder skapades större 

problem för de både aggregaten, jämfört med då det fanns sparsamt (40-400 per hektar) 

men större (medelhöjd 40 cm) hinder. Anledningen tros bero på tillgången till 

mineraljord, som krävs för aggregatet att skapa en bra planteringspunkt, var större då det 

var sparsamt med stenar medan det saknades delvis där det var rikliga mängder mindre 

stenar. Vid enstaka större stenar upplevdes att högläggaren kunde göra ett bättre arbete 

än harven, då den hade lättare att vika undan och arbeta jämte stenarna. Harvens 

aggregat gick ofta över stenarna.  

I sammanställningen av planteringspunkter över samtliga terrängklasser kan man se att 

antalet godkända planteringspunkter inte skiljer sig åt något nämnvärt mellan 

harvningen och högläggningen. Anledningen beror till stor del på de få godkända 

planteringspunkter som harven åstadkom i den blöta terrängklassen, vilket sänkte 

harvens medelresultat radikalt.  

I samma resultatdel kan man se att högläggaren skapar en större andel godkända punkter 

(84 %) än vad harven gör (74 %). Detta kan tyckas anmärkningsvärt då harven jobbar 

med aggregatet kontinuerligt i marken.  

Lutining 

Terrängklassen med en viss lutning, 10-33%, skulle visa sig inte utgöra några problem 

för markberedningen. Det visade sig att antalet planteringspunkter samt antalet 

godkända planteringspunkter var högre i terrängklassen med större lutning. Skillnaden, 

var dock marginell och kan bero på tillfälligheter men man kan nog slå fast att en svag 

lutning inte försvårar markberedningen. En teori är också att det kan bero på att 

aggregaten kommer ner djupare och kan ta med sig mer mineraljord upp i tiltorna. En 

observation som gjordes under mätningarna var att i sluttningar och där marken lutade, 

saknades i regel hyggesrester såsom ris och toppar. Detta kan ibland utgöra hinder i 

terrängen, vilket visade sig i resultatet för terräng med svår ytstruktur som påverkade 

båda metoderna negativt.     

Markpåverkan 

I resultatet från bedömningen av markpåverkan kunde vi se en tydlig skillnad hur de 

olika metoderna påverkade marken; harven gör en större påverkan på marken än vad 

högläggaren gör och är relativt enkelt att fastställa genom en objektiv kontroll. Från 

fältmätningar verifierades skillnaden även i absoluta tal. Högläggaren hade en 

markpåverkan på 1m² per godkänd planteringspunkt medan harven påverkade 2,45 m² 

per godkänd planteringspunkt. Då en godkänd planteringspunkt max behöver vara 3x3 

dm (0,09 m²), så känns detta som ett onödigt stort ingrepp till ingen nytta. Observera att 
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i den uppmätta markpåverkan ingår all mark som inte är orörd, alltså både det aggregatet 

grävt samt den omvända tiltan. Anledningen är att marken även påverkas där tiltan 

ligger, eftersom de två humuslagren läggs mot varandra och en nedbrytning startar. 

Därför skulle aldrig en markpåverkan av 0,09 m² per planteringspunkt kunna gå att 

uppnå. 

En intressant aspekt med markpåverkan är även den påverkan som basmaskinen gör då 

den förs fram med hjulens marktryck och eventuella körskador som uppstår. Dessa 

skador tillkommer utöver den markpåverkan som går utläsa i resultatet. Därför kan 

markpåverkan tänkas vara ännu större. Dock kan ett lätt körspår bidra till positiva 

effekter också eftersom humus skalas av och mineraljord blottläggs och kan skapa en 

planteringspunkt som går att utnyttja. Resultatet med avseende på markpåverkan är svårt 

att generalisera eftersom endast mätningar är gjorda på GYL 13-1-1.    

En skillnad i de båda undersökta markberedningsmetoderna är att högläggaren är 

treradig, då den skapar tre rader med planteringspunkter på ett körstråk medan harven är 

tvåradig, eftersom den skapar två rader med planteringspunkter på ett körstråk. Detta 

medför att teoretiskt sett med ett förband på 2 x 2 m, så kör en tvåradig maskin 2500 

m/ha (50 rader/2  x 100 m), medan en treradig kör (50/3*100) 1667 m/ha. Detta betyder 

att den treradiga maskinen inte behöver köra lika många stråk per hektar, vilket borde 

minska körskadorna från basmaskinen. Priset per timme för de maskinerna som ingått i 

undersökningen är snarlika och innebär därför en win-win situation för högläggaren, 

eftersom den åstadkommer mindre körskador samt gör arbetet fortare och därmed 

billigare. Det ska dock tilläggas att det även finns harvar som är tre och fyrradiga samt 

högläggare som är tvåradiga och fyrradiga.  

Naturlig föryngring ger ökat röjningsbehov 

Det finns även positiva effekter med en stor andel markberedd yta. Vid naturlig 

föryngring krävs en stor andel blottlagd mineraljord för att uppnå bra resultat, vilket 

skapar ett stort antal groningspunkter för frö. Konsekvensen av detta stora antal plantor 

som föryngras naturligt medför höga röjningskostnader senare och drabbar även en 

planterad föryngring där markpåverkan är stor. I en undersökning av Danilovis & 

Stenqvist (2004) kunde man efter mätningar på 20 olika försökslokaler visa att i 

medelvärde föryngrades 28000 björkplantor per hektar naturligt vid markberedning med 

harv. På ytor som inte var markberedda föryngrades 14000 björkplantor per hektar 

vilket är hälften så många. Denna undersökning utfördes i Skåne där marken är mer 

bördig än i undersökningsområdet. Men vi kan ändå konstatera att markberedning gör 

det lättare för björk att föryngra sig naturligt. Detta skulle då medföra ett större 

röjningsbehov samt en dyrare röjningskostnad för bestånd markberedda med harv som 

markbereder större areal än vad högläggaren gör och som bör tas med i en 

kostnadskalkyl vid val av markberedningsmetod.  
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Metoddiskussion 
Bedömningsmallen som använts under mätningarna utgjorde en bra grund med sin 

klassindelning av planteringspunkter. Efter ett antal mätningar upplevdes mallen som 

aningen hård i sin bedömning, särskilt för harven vilket kan ses i resultatet. En studie i 

överlevnad och tillväxt i precis de punkter som mallen tar upp skulle vara intressant, för 

att då kunna jämföra var gränserna går mellan ett högt antal halvbra planteringspunkter 

och ett lägre antal mycket bra planteringspunkter.   

I undersökningen har endast två harvar och två högläggare undersökts. Högläggare var 

svårt att hitta fler i närområdet, då den inte är vanlig i södra Sverige. Ingen märkbar 

skillnad mellan de olika maskinerna observerades, men för att öka validiteten i 

undersökningen hade fler maskiner kunnat ingå i undersökningen. I 

undersökningsområdet är sandig-moig morän den dominerande jordarten, vilket gör att 

undersökningen inte kan generaliseras för andra jordarter etc. Likaså är endast fyra olika 

terrängtyper undersökta, GYL 13-1-1, GYL 13-(2-3)-1, GYL 13-1-(2-3) och GYL (34-

44)-1-1 vilket också minskar undersökningens generaliserbarhet.  

Urvalet på försöksytor och provytor anses vara tillräckligt stort för att anse resultatet 

som tillförlitligt för området och de valda maskinerna. Noggrannheten i mätningarna har 

hållits på hög nivå och ett stort antal mätningar har utförts. Efter en vecka kom man in i 

en vana och mätningarna gick allt snabbare att utföra som skulle ha kunnat medföra 

vissa slarvfel.   

Slutsatser 
Efter undersökningen kan slutsatserna dras att de båda markberedningsmetoderna har 

varsin terrängtyp som de inte bör användas på. För högläggaren är det terräng med hög 

ytstrukturklass, alltså terräng med mycket hinder. För harven var den mest svår arbetade 

terrängen den blöta terrängen.  

Högläggaren skapar i samtliga terrängtyper planteringspunkter av högre kvalitet än vad 

harven gör dock är har metoden stora svårigheter att komma upp i det antal 

planteringspunkter som är beställt. Harven skapar på samtliga terränger, med undantag 

för blöt terräng, fler planteringspunkter än högläggaren, dock är planteringspunkterna av 

signifikant lägre kvalitet.  

Mätningen av markpåverkan visar att harven har en signifikant större markpåverkan än 

vad högläggaren har. Vid skapande av 2000 planteringspunkter på ett hektar skulle 

högläggaren påverka 20% av arealen medan harven vid samma arbete skulle påverka 

49% av arealen. Detta kan ses som att då markpåverkan på hygget är känsligt eller de 

estetiska värdena på hygget är viktigt att bevara är valet av markberedningsmetod 

självklar, högläggning. 

Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att högläggaren bör användas i större 

utsträckning vid rätt terräng. Vi får då en minskad markpåverkan samtidigt som vi 

kommer att få en högre plantöverlevnad. Vi får dock ett något glesare plantförband men 

kommer ändå att klara lagkravet för godkänd föryngring på de flesta marker. Då det inte 
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är ekonomiskt försvarbart att låta både högläggare och harv markberedaolika delar där 

de lämpar sig bäst på samma hygge bör majoriteten av hyggets terräng få avgöra 

markberedningsmetod.      
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Bilaga 5. 
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6. Omvänd torva med mer 2*2 dm mineraljord med 
minst 3 cm tjocklek 

5. Omvänd torva med minst 2*2 och dm 
mineraljordstäckning på 1*1 

4. Mineraljord min 2*2 och max 7*7 dm över eller i 
marknivå  

3. Omvänd torva utan eller under 1*1 dm 
mineraljordstäckning max 7*7 dm 
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Bilaga 4.  

 

Bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I mineraljord klart under marknivå i fläck eller spår 

(Ej godkänd planteringspunkt). 

 

 

 

  

2. Humusrester på mineraljord i spår eller fläck 
max 7*7 dm (Ej godkänd planteringspunkt). 
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Bilaga 6. 

Mätning av markpåverkan  

För alla trakter som markbereds inom renskötselområdet gäller att du som förare 

ansvarar för att upptäcka lavdominerade områden större än 314 m2, vilket motsvarar 

ytan av en cirkel 10 meter runt om dig. Markpåverkan på dessa områden får inte vara 

högre än 20 %.   

Med markpåverkan menas den procentuella andel av marken där fältskikt och 

bottenskikt är påverkat av markberedningsekipaget och där ingen växtlighet längre finns 

kvar.  Definitionen innefattar blottlagd mineraljord, humustäcke utan bottenskikt (mossa 

och lavar) inklusive eventuella körskador i samband med markberedningen.    

Vid högläggning är det gropen, högen och uppfläkt humus mm som täcker 

bottenskiktsvegetationen. Vid harvning är det på motsvarande sätt harvspåret och den 

mineraljord och humus som täcker bottenskiktsvegetationen. Om aggregatet slagit i en 

sten eller vält ett träd så räknas även gropen eller rotvältan som påverkad mark.  

Utrustning: 20 m måttband, gärna miniräknare.   

Tillvägagångssätt  

Välj ett representativt område inom trakten som är 20 gånger 20 meter vilket blir totalt 

400 m2. Välj först en startpunkt som ligger mitt mellan två markberedningsrader. Börja 

med att göra mätningen vinkelrätt mot körriktningen. Fäst måttbandet och mät 

genomsnittlig bredd av alla rader/högar du passerar under 20 meter och summera dessa.    

Därefter väljer du en representativ rad och mäter den markberedda ytan i längsled med 

körslagen. Ett tips är att mäta sträckan som inte är påverkad och dra bort den från 20 

meter för att få den påverkade sträckan.  

Uträkning av % markpåverkan, exempel:  

Total bredd summerat: 7,4 m               Total längd:  18.5 m  

7,4 m * 18,5 m  = 136,9 m2  =>   136,9 / 400 =  0,34  =>  0,34 * 100  = 34%  



 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 


