
  
 

Examensarbete 

Nytta med obruten spårbarhet från 
plantskola ut till planteringspunkt 
Benefits of increased seedling traceability - from nursery to planting spot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Malin Lundström 
Handledare: Anna Monrad Jensen 
Examinator: Johan Lindeberg 
Handledare, företag: Peter Melin, 
Svenska Skogsplantor 
Datum: 2016-07-04 
Kurskod: 2TS10E, 15 hp 
Ämne: Examensarbete 
Nivå: Kandidat 
 
Institutionen för Skog och träteknik 

  



 

I 
  



Introduktion 
 

II 
 

Sammanfattning 
God etablering vid plantering av skogsplantor är viktig för flera 
aktörer. Mycket kan hända på vägen från sådd till planterad planta 
och därför är det viktigt att plantorna är spårbara. Sveaskog är en 
av Sveriges stora producenter av plantor genom sitt affärsområde 
Svenska skogsplantor. Idag är det möjligt att spåra plantor odlade 
av Svenska skogsplantor och planterade av Sveaskog, men 
spårbarhetskedjan kan inte betraktas som obruten eftersom det 
inte faktorer som temperatur och plantvård, vilket kan påverka 
plantornas kvalitet, dokumenteras i alla led från att de lämnar 
plantskolan tills de är satta i jorden. 
Spårbarhetskedjor, från tillverkning till konsument, kan förbättras 
med hjälp av streckkod och datasystem. Syftet med detta arbete 
var att undersöka till vilken nytta en utökad spårbarhet av 
skogsplantor skulle kunna vara. Arbetet gjordes med kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer och resultatet visar att personer som 
arbetar med skogsplantor och skogsplantors etablering var nöjda 
med befintlig spårbarhet. Men de såg också kunskapsmässiga 
fördelar av en ökad spårbarhet i form av ökad kontroll, 
intressantare arbete och underlag till statistik.  
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Abstract 
A successful forest generation is important for several operators 
and a lot can happen on the way from nursery to established plant. 
Therefore traceability of forest plants is important. Sveaskog is 
one of Sweden’s big producers of forest plants thru their business 
Svenska skogsplantor. Today it’s possible to trace forest plants 
grown by Svenska skogsplantor and planted by Sveaskog, but the 
chain of traceability cannot be considered unbroken since its 
partially uncertain under the treatment what happens to the plants. 
Today systems with barcodes, computer systems and applications 
in smartphones can be at help to create unbroken chains of 
traceability and the purpose of this work was to examine of what 
an extended traceability of forest plants could be. The work was 
done with qualitatively method and semi-structured interviews 
and the result show that people who work with establishment of 
forest plants where satisfied with the current traceability but could 
see benefits like increased control, more interesting work and 
substratum for statistics as good usage from improved traceability.  
 
Nyckelord: Spårbarhet, skogsplantor, Sveaskog, Svenska 
skogsplantor, plantskola 
 
Keywords: Traceability, seedlings, Sveaskog, Svenska 
skogsplantor, nursery 
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1.Introduktion 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Skogsplantors överlevnad 
Varje år levereras ca 350 miljoner skogsplantor sammanlagt till 
hyggen runt om i Sverige (Skogsstyrelsen 2016). Att etableringen 
av skogsplantor blir lyckad är viktigt eftersom det kostar att stöd-
plantera eller i värsta fall plantera om. Utöver plantornas kvalitet 
kan flera faktorer påverka etableringsresultatet. Till exempel 
väderleksförhållanden, viltbetning och insektsangrepp och är 
händelser som kan vara svåra att påverka (Grossnickle 2012). 
Plantors kvalitet är en påverkningsbar faktor som kan bli synlig 
genom plantans spårbarhet. Vilken kvalitet en planta har vid 
planteringstillfället beror inte bara på hur plantan är odlad utan 
också hur övrig planthantering som plantvård och 
planteringsteknik har gått till. Till exempel brister i plantvård kan 
ge skador som visar sig först efter en tid i form av långsam 
etablering eller genom ökad skadekänslighet. Vid odling av 
plantor skall höga temperaturer, uttorkande vind och direkt solljus 
på rötterna absolut undvikas (Hallsby 2009). När en etablering av 
plantor misslyckas och det går att utesluta att väder, vilt och 
insekter är det viktigt att plantan är spårbar tillbaka till 
såddtillfället för att ge möjlighet att ta reda på vad som kan vara 
orsaken. Flera olika aktörer är inblandade i hanteringen av plantan 
från frö till etablerad ungskog. Odlare, transportörer, beställare 
och entreprenörer kan hamna i situationer då de behöver använda 
sig av plantornas spårbarhet.  
 
1.1.2 Tidigare studier 
Klingberg och Lundström (2013) undersökte vilken information 
som följer med plantan från insamling av frö fram till plantering 
och om redan etablerade ungskogar var spårbara tillbaka till 
plantparti. De kom i sin undersökning fram till att det inte var 
möjligt att spåra ungskog tillbaka till ett specifikt plantparti samt 
att information som har betydelse för plantorna kvalitet inte 
registrerades och slutsatsen var att spårbarheten kunde och borde 
förbättras med hjälp av utveckling av datasystem och med hjälp 
av internet. Klingberg och Lundströms undersökning gjordes på 
Gideå plantskola och företaget Holmen. Deras undersökning har 
använts som referens i den här undersökningen som undersökt hur 
företaget Sveaskogs spårbarhet av skogsplantor ser ut och vilken 
nytta Sveaskog skulle kunna ha av en förbättrad spårbarhet.  
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1.1.3 Definition spårbarhet 
Med spårbarhet menas i detta arbete den information som kopplas 
till skogsplantor under odling och som går att leta sig tillbaka till 
efter att plantorna är satta i jorden. Med spårbarhetskedja menas 
den kedja av tillfällen då plantorna ändrar miljö eller utsätts för 
något som kan påverka deras kvalitet och detta arbete utgår från 
att en i en perfekt obruten spårbarhetskedja går det att i efterhand 
ta reda på precis vad som har hänt plantorna under resan från frö 
till hygge. 
 
1.1.4 Spårbarhet skogsplantor Sveaskog 
De flesta skogsplantor i Sverige produceras idag av ett fåtal stora 
aktörer (Eriksson 2016). Sveaskog är genom sitt affärsområde 
Svenska skogsplantor en av Sveriges stora producenter av 
skogplantor med cirka 4 000 plantkunder i Sverige (Sveaskog 
2015). Verksamheten omfattar sju plantskolor, en frö-station och 
cirka 110 frö-plantager. Under året 2014 såldes 117,6 miljoner 
plantor av vilka 37 procent levererades inom företaget (Sveaskog 
2015). Både Sveaskog och Svenska skogsplantor erbjuder också 
skogsskötseltjänster som markberedning och plantering åt externa 
kunder. Sveaskog dokumenterar idag vilka plantor som planteras 
på vilket hygge i sin egen databas Skogsportalen och i GISS, som 
är Sveaskogs GIS-program. Skogsportalen och GISS 
synkroniserar data med varandra. Inom ett par år kommer all 
skogsvårds-rapportering ske via Skogsportalen men också lagras i 
GISS. Svenska skogsplantor arbetar i ett eget dataprogram som 
heter Axapta och överföringen av information mellan Axapta och 
Skogsportalen/GISS sker via pappersdokument och manuell 
inmatning. 
 
Idag är det möjligt att spåra skogsplantor odlade av Svenska 
skogsplantor med hjälp av det partinummer som plantorna får av 
Svenska skogsplantor vid odlingen. Enligt regler för handel med 
skogsplantor ska uppgifter om stambrevsnummer, trädslag, 
kategori, ändamål, typ av frökälla, identitetsbeteckning för 
frökällan, härkomstområde, ursprung, ålder och typ av planta samt 
eventuell genetisk modifiering, leverantörens namn, levererad 
mängd samt eventuell vegetativ förökning följa med till 
mottagaren av plantorna (Skogsstyrelsen 2016). Denna 
information finns med på lådan som plantorna skickas ifrån 
svenska skogsplantor samt i de papper som skickas till kund och 
mottagare av plantorna och Svenska skogsplantor följer således 
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regelverket. Men Svenska skogsplantors och Sveaskogs 
spårbarhetskedja kan inte betraktas som obruten eftersom det inte 
dokumenteras vad plantorna är med om i alla led från att de 
lämnar plantskolan tills de är satta i jorden.  
 
Hur spårbarheten från Svenska skogsplantor till hygge planterat 
av Sveaskog anlitade entreprenörer fungerar beskrivs i figur 1. 
Figuren visar hur Svenska skogsplantors frö-station skickar intyg 
till Skogsstyrelsen och får ett stambrevsnummer när fröet har 
godkänts. Detta stambrevsnummer följer med till plantskolan som 
skapar ett plantkort till varje parti av plantor som odlas. På detta 
plantkort står stambrevsnummret, partinummer och annan data 
om plantorna. Kortet fylls också på med data under odlingstiden. 
När plantorna lämnar plantskolan följer information med på lådan 
de packas i samt på papper som hör till fakturan.  
 

 
Figur 1: Visar spårbarhetskedja från plantskola för skogsplantor odlade av Svenska 
skogsplantor planterade av Sveaskog  
 
 
När plantorna ska planteras av Sveaskog kommer denna 
information till skogskötselledare och plantorna direkt till 
entreprenör. I figur 1 illustreras hur plantorna under 
sensommar/höst transporteras antingen direkt till hygge eller till 
frys-lager i Kumla för vidare leverans under våren. Detta gäller 
för plantor odlade på plantskolor i Mellansverige. Flera av 
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Svenska skogsplantors plantskolor hade egen fryslagring på 
plantskolan. Plantskolorna kontrolleras av både Skogsstyrelsen 
och Jordbruksverket som gör kontroller årligen av plantskolor för 
skogsodlingsmaterial och företag som säljer och producerar 
växtmaterial för att förhindra att växtskadegörare sprids 
(Jordbruksverket 2016). De röda ringarna i figur 1 illustrerar var i 
Sveaskogs spårbarhetskedja det inte dokumenteras vad plantorna 
är med om. Det är under lastbilsfärd, och tiden mellan när 
plantorna lämnats till entreprenör och entreprenörens slutrapport 
till Skogsvårdsportalen. Skogsvårdsportalen är också markerad 
med röd prick eftersom stamnummer inte rapporteras in.  
 
1.1.5 Teknik för förbättrad spårbarhet 
Det finns idag system att med hjälp av streckkod och datorer följa 
varor från tillverkning till konsument. Dessa hjälpmedel används 
idag i exempelvis jordbruk, livsmedels- och tillverkningsindustri 
för att kunna spåra varor tillbaka genom tillverkningskedjan. 
I livsmedelskedjan är det mycket viktigt med obrutna 
spårbarhetskedjor och spårbarheten är väl beprövad i dessa 
sammanhang (Mainetti et al 2013). Också i den gröna sektorn och 
handel med plantor är spårbarhet av stor vikt för att kunna 
förhindra att sjukdomar sprids. 
Jordbruksgrödor och krukodlade plantor i trädgårdsnäringen kan 
märkas individuellt eller lådvis. En metod för märkning via data-
chip av lite större trädplantor är under uppbyggnad (E-planta 
2016). Denna metod är användbar när det handlar om enskilda 
träd som representerar högre värden och är i dagsläget inte 
applicerbar på skogsplantor eftersom det skulle vara opraktiskt då 
skogsplantor är små och kostnaden för ett chipp är inte rimlig att 
lägga på en skogsplanta. Metoden skulle möjligen kunna 
användas på skogsplantor gruppvis.  
 
Skogsplantorna hanteras i plantskolan och under transporten i 
grupp, batch-vis i brätte och i lådor, och det skulle med modern 
teknik vara möjligt att utveckla och förbättra spårbarheten genom 
att använda till exempel streckkodsmärkning i kombination med 
en applikation för smartphone. Detta sätt används idag i 
exempelvis köttindustrin där det är mycket viktigt med en säker 
och obruten spårbarhetskedja för att snabbt kunna följa upp varor. 
Tekniken medger också att konsumenter på ett enkelt sätt själva 
kan spåra en vara till ursprunget direkt i butiken genom 
streckkoden (TracTechnology 2016). Om skogsplantor kunde vara 
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märkta med streckkod som var kopplat till ett liknande system 
skulle alla aktörer längs vägen (genom att läsa av koden med hjälp 
av en applikation i mobiltelefonen) få tillgång till omedelbar 
information om innehållet i lådan. Om det också var möjligt att 
lägga till information genom att först scanna koden skulle 
spårbarhetskedjan för skogsplantor kunna bli helt obruten och 
information mer lättillgänglig än idag. 
En liknande spårbarhet finns idag hos till exempel fraktfirmor 
som DB Schenker där information om var paketet eller i detta fall 
skogsplantorna befinner sig går att få genom en sändnings ID-
nummer (DB Schenker 2016).  
 
1.1.6 Övrig spårbarhet i Skogssektorn 
En annan spårbarhetskedja i skogssektorn är den för certifierat 
virke, FSC-certifiering. FSC-certifieringen jobbar för att främja 
ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt 
livskraftigt bruk av världens skogar. FSC har byggt upp en 
spårbarhetskedja som ser annorlunda ut än vad spårbarheten för 
levande material som plantor gör. Virke som FSC-certifieras är 
inte spårbart från en planka på byggmarknaden till en specifik 
skog, utan FSC-certifieringen arbetar med spårbarhet av virke 
med kvoter och andelar av certifiering. Virket kan till exempel 
vara 100% certifierat eller delvis certifierat (så kallad Mix) då 
andel certifierat anges i procent som Mix x% (FSC-standard 
2016). Den som vill leverera certifierat virke måste uppfylla av 
FSC uppställda kriterier och blir sedan kontrollerad av FSC med 
jämna mellanrum (FSC 2016). 
 
 
1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete var att undersöka till vilken nytta 
en utökad spårbarhet av skogsplantor skulle kunna vara och för 
vem. 
 
 
1.3 Frågeställning 
-Vilken nytta ser personer som arbetar med skogsplantor att de 
skulle kunna ha av en förbättrad eller utökad spårbarhet av 
skogsplantor? 
 
-Om det blev möjligt att utöka spårbarheten av skogsplantor 
genom att registrera planteringspunkt och plantantal på ett hygge 
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direkt till databas skulle det kunna leda till minskat behov av de 
efterkontroller som planteringsentreprenörer utför i samband med 
planteringen? 
 
-Skulle den obrutna spårbarhetskedja som förbättrad 
dokumentation skulle skapa kunna vara till nytta för skoglig 
forskning? 
 
 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie har gjorts som en fallstudie av spårbarhetskedjan för 
plantor odlade av Sveaskogs affärsområde Svenska skogsplantor 
beställda av Sveaskogsskogskötselledare och planterade av 
entreprenörer anlitade av Sveaskog.  
 
Representanter för Svenska skogsplantor och utvalda 
yrkeskategorier inom och anlitade av Sveaskog har intervjuats.  
 
Utöver det har personer som arbetar med föryngrings- och 
förädlingsfrågor på Skogsstyrelsen och Skogforsk intervjuats.  
 
Gruppen privata skogsägare har avsiktligt utelämnats då det är en 
stor och heterogen grupp och det därför var svårt att hitta lämpliga 
representanter. 
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2. Material och metod  
2.1 Metodik 
Som metod för detta examensarbete valdes semistrukturerade 
intervjuer kombinerat med narrativ analys, vilket är en metod som 
ofta används vid kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell 
2011). Vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att få 
veta vad den intervjuade menar med eller hur denne uppfattar en 
företeelse. Av den anledningen behöver intervjuare som arbetar 
kvalitativt hålla sig öppna för att omformulera frågeställningar 
under intervjun, likaså vara beredda på att lägga till eller dra ifrån 
frågor där det behövs (Trost 1997). Vid narrativ analys bearbetas 
den färdiga intervjun till en sammanfattning som fångar in det 
som respondenten förmedlat genom sina svar på intervjuarens 
frågor (Bryman & Bell 2011).  
 
 
2.2 Tillvägagångssätt och urval 
2.2.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med samtal med företag som tillverkar utrustning 
för odling av skogsplantor samt med resultatområdeschef och 
odlingsledare på Svenska skogsplantor. Kontakt togs med 
Sveaskog HR avdelning för att få kontaktuppgifter till personer 
inom Sveaskog som i sitt arbete skulle kunna bli påverkade av 
förändringar i spårbarheten av skogsplantor. Intervjuerna var 
semistrukturerade och intervjufrågorna anpassades efter 
respondentens yrkesroll, men alla intervjuer avslutades med några 
frågor om vilken möjlig nytta som ökad spårbarhet av 
skogsplantor skulle kunna innebära. Kontakten med 
respondenterna togs via telefon och mail där syfte och 
frågeställning presenterades i samband med en förklaring till 
önskemål om intervju. Intervjuerna varade mellan 30 minuter och 
en timme och utfördes på respondenternas arbetsplats eller via 
telefon. Efter de flesta av intervjuerna kontrollerades 
anteckningarna som gjorts med intervjuade för att säkerställa att 
inget missuppfattats. 
 
2.2.2 Intervjufrågor om spårbarhet. 
Varje intervju började med frågor om respondentens yrkesroll och 
arbetsuppgifter och vilken roll skogsplantor spelade i 
respondentens arbete. Frågorna skiljde sig mellan respondenterna 
eftersom de har så olika arbeten. Alla intervjuer avslutades med 
frågor om spårbarhet. 
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Dessa frågor ingick i alla intervjuer: 
 
-Ser du någon nytta med att den information som kommer med 
plantorna idag sparas? 
 
-Om teknik fanns som skulle tillåta att mer information följde 
med plantan från sådd till plantering vad skulle du önska följde 
med då? 
 
-Om teknik fanns som gjorde att en planta dokumenterades som 
planterad så fort den satts i jorden vad skulle det kunna innebära? 
 
-Om teknik fanns som möjliggjorde att en plantas position kunde 
dokumenteras så att den blev spårbar även som vuxet träd, vad 
tänker du om det? 
 
2.2.3 Urval 
Tretton respondenter valdes ut enligt yrkeskategori och 
snöbollsmetod. Snöbollsmetod är en bekvämlighetsurval där 
intervjuaren i samtal med de respondenter som intervjuas initialt i 
en undersökning får uppslag till andra möjliga respondenter 
(Bryman & Bell 2011). 
 
2.2.4 Bearbetning och analys 
Alla intervjuer bearbetades till narrativ ur vilka det viktigaste för 
undersökningen plockades ur och lades till resultatet för att utgöra 
underlag till diskussion och analys. De längre narrativen lades 
som bilagor. I resultatet har citat från de olika respondenterna 
angående nytta av spårbarhet lyfts fram som introduktion till 
sammanställningen. 
En tabell gjordes som visar hur många av respondenterna som 
kunde se nytta av förbättrad spårbarhet respektive var nöjda med 
dagens spårbarhet. 
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3.Resultat 
3.1 Sammandrag narrativ intervjuer 
Detta är en sammanställning av samtal och intervjuer som gjorts i 
detta arbete. De fullständiga narrativen av samtal och intervjuer 
återfinns som bilagor (Bilaga 2-11). 
 
3.1.1 Resultatområdeschef 
Sveaskog hade delat upp sin verksamhet i resultatområden. Chef 
för resultatområde Mellan ansvarade för plantskolor i 
Mellansverige och hade sitt kontor på Vibytorps plantskola i 
Hallsberg. Skogsplantor som ska sättas av Sveaskog beställs av 
affärsområdet svenska skogsplantor. Resultatområdeschef för 
Svenska skogsplantor område Mellan, menade att spårbarheten i 
plantskolan skulle kunna förbättras om man kunde följa ett brätte 
med plantor i dator och samla information om de olika steg 
plantorna gick igenom och ifall det var möjligt att skapa kartor 
som visade var i plantskolan ett visst brätte har stått. Detta skulle 
kunna underlätta precision och kapacitet i arbetet vilket skulle 
kunna göra det enklare att se och styra kostnader. Det skulle 
kunna göra det enklare att mäta data och minimera graden av 
felkällor i odlingen.  
 
3.1.2 Produktionsledare  
Produktionsledaren på Vibytorp hade det övergripande ansvaret 
för planering av odlingen och produktionen på plantskolan. 
Produktionsledaren trodde att om alla plantskolorna hade samma 
datasystem skulle det kunna det öka förståelsen och 
kommunikation plantskolorna mellan. Spårbarheten följde med 
stambrevet, så länge det fanns med så var övrig information 
sökbar i plantskolan där informationen fanns lagrad i dator eller 
pärm. Vid eventuell nedläggning av en plantskola skulle den 
sparade informationen dock komma att försvinna med dagens 
system. Vid produktion skapades ett plantkort till varje plantparti 
på vilket det samlades information som knappades in manuellt i 
plantskolans datasystem. Produktionsledaren trodde att en 
databank skulle kunna göra plantkortet mer effektivt eftersom 
rådande rutiner gjorde att de behövde föra in samma information i 
systemet flera gånger.  
En möjlig nytta som plantskolan skulle kunna få ut om ny teknik 
kunde knyta mer information till plantorna var möjligheten att 
göra statistik på användning av bekämpningsmedel till exempel. 
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Resultatområdeschefen och produktionsledaren visade hur 
plantorna rör sig i plantskolan på Vibytorp (figur 2). 
 
Plantorna såddes först i microbrätte och drogs upp i växthus. En 
robot omskolade plantorna till brätten med större celler och 
plantorna drevs därefter på friland. På hösten fanns flera scenarier 
för plantorna. En mindre andel plantor kördes direkt ut till kund 
för höstplantering. De flesta plantorna invintrades, paketerades 
och kördes till fryslager för vinterförvaring. En del togs in i 
växthus i väntan på senare paketering.  
 

 
Figur 2. Visar plantornas väg i plantskolan.   
 
3.1.3 Distributionsledare  
Distributionsledare Sveaskog Resultatområde Mellan ansvarade 
för övergripande distributionsfrågor och för fryslagret i Kumla i 
vilket skogsplantor vinterförvarades. Informationen som 
skickades från fryslagret i Kumla var mer digitaliserad än den 
information som gick direkt från plantskola till kund. Data som 
inlevereras till lagret i Kumla från plantskolorna var härkomst, 
odlingssystem, partinummer, artikelnummer, stambrev och typ av 
behandling. Informationen kom till Kumla på följesedel eller 
lagertransaktionsjournal vilken baserades på kundorder eller 
lagerflytt. Informationen följde sedan med till kund på följesedel 
och på lådan (bilaga 12). Av denna information var 
artikelnummer och partinummer det som gjorde att man kunde 
spåra en leverans bakåt enligt distributionsledaren. 
Marknadsavdelningen kunde spåra plantor via affärssystemet 
genom att söka på en kund. Om en kund hade haft endast ett par 
utleveranser var det lätt att spåra tillbaka, men om en kund haft 
många utleveranser så blev det svårare och tog mer tid. Det hade 
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underlättat om information varit mer lättåtkomligt. Om det varit 
möjligt att få bättre överblick i kedjan. 
 
3.1.4 Skogskötselledare RO Mellan Norra Bergslagen  
Skogskötselledare resultatområde Mellan Norra Bergslagen med 
ansvar bland för upphandling av material och entreprenörer för 
markberedning och planteringsarbete samt kontroll och utbildning 
av entreprenörer berättade att ca 10% (ca 200 000 plantor) av det 
planteringsarbete som skogskötselledaren planerade gjordes 
privata skogsägare. Den största delen, ca 2 miljoner plantor 
årligen planterades på Sveaskogs egna markinnehav i Norra 
Bergslagen. Planeringsarbetet gjordes och plantor beställdes ett år 
i förväg. Informationen skickades sedan till entreprenörer via 
skogsvårdsportalen. Entreprenörerna kunde då avropa plantorna 
från odlaren när det passade dem i tid att ta hem. När 
planteringsarbetet avslutats fick skogskötselledaren en rapport 
från entreprenören i skogsvårdsportalen. Säsongen 2016 hade 
skogskötselledaren skrivit avtal med fem entreprenörer. Två större 
som satte två tredjedelar av plantorna, ca en miljon plantor var.  
Sveaskog gjorde stickprov på 10% av planteringarna. 
Kontrollanter undersökte då plantantal och planteringskvalitet. 
Det skulle vara till 90% rätt planteringspunkt, 95% rätt djup och 
90% rätt tilltrampat för att bli godkänt.  
 
Om teknik fanns som gjorde att plantor kunde dokumenteras 
direkt vid plantering såg skogskötselledaren nyttan av att få bättre 
kontroll. Enligt skogskötselledaren syntes eventuella problem 
först vid återväxtkontroller (två år efter plantering) och om 
etableringen gått dåligt vore det viktigaste att veta hur plantvården 
skötts eller om fel berodde på plantorna. Skogskötselledaren 
trodde att det kanske skulle vara bra med ökad kontroll också för 
entreprenörerna och berättade att Sveaskog inte såg alla 
eventuella problem vid de direkta 10% kontrollerna, utan oftast 
först vid efterkontroll två år senare. Om man kunde vara säker på 
exakt planteringsdatum hade det varit möjligt att spåra upp vilket 
väder det var vid plantering och det hade också kunnat vara till 
nytta. Det över området jämna klimatet gjorde att det passade bra 
att använda samma provins i hela resultatområdet och därför 
uppstod inget problem om plantor blev över och hamnade på ett 
annat hygge än planterat. 
Eventuella reklamationer kom aldrig till skogskötselledaren utan i 
så fall till Sveaskogs virkesköpare om de stått för föryngringen i 
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samband med köp. Enligt skogskötselledaren skulle mer kontroll 
kanske inte ge så mycket mer i stunden, men på längre sikt.  
Den informationen som entreprenörerna rapporterade till 
skogsvårdsportalen efter plantering var partinummer, datum, 
planteringsdjup, rakhet, tilltrampning och arbetslag. 
 
3.1.5 Skogskötselledare RO Västerbotten  
Mycket som skogskötselledare i Västerbotten berättade var likt 
det som skogsskötselledare i norra Bergslagen berättade, men i 
RO Västerbotten var klimatet mer skiftande och de arbetade med 
fler provenienser än i norra Bergslagen. De hade 2015 kontrakt 
med ca 10 olika entreprenörer vilka planterade ca 12-15 miljoner 
plantor årligen åt Sveaskog. Plantor beställdes efter höjdläge och 
breddgrad och det var inte väldigt noga att det blev exakt med 
provenienser eftersom de gick in i varandra. Skogskötselledaren 
såg en nytta med att spara den informationen om plantorna som 
kommer med och hade gärna vetat mer exakt. Bättre spårbarhet 
skulle ge bättre kontroll och skogskötselledaren ansåg att det var 
viktigt med spårbarhet om fel uppstod även om det inte hände 
ofta. Nyttan med att utöka mängden information som var knuten 
till plantorna kunde vara att kunna gå tillbaka senare, efter kanske 
tio år. Ett problem som uppstod någon gång per säsong var att 
antalet plantor i lådorna inte stämde. Stämde inte antalet plantor 
med var som var angett på lådan så blev det för lite eller för 
mycket på hygget. Detta problem hade varit vanligare tidigare, 
men hade blivit mer sällsynt i och med att svenska skogsplantor 
hade infört ett mer modernare system. Det var osäkert hur många 
plantor det handlade om per år men om det blev plantor över 
behövdes fler markberedda hyggen och jobben behövde planeras 
om. I dessa lägen kunde konsekvensen bli att plantor kunde 
behöva flyttas till platser som ej var optimalt för deras 
provenienser. Skogsskötselledaren ansåg att det var bättre att det 
blev lite fel med proveniensen än att plantor kastades.  
 
3.1.6 Entreprenörer  
De två entreprenörer som intervjuades var båda baserade i Norra 
Sverige och jobbade med större mängder plantor och flera 
arbetslag. De avropade plantor enligt planering under våren och 
tog emot plantorna på en strategiskt central plats där upptiningen 
styrdes genom placering av plantorna. Plantvården sköttes enligt 
svenska skogsplantors föreskrifter (Bilaga 15). Lådorna med 
plantor sorterades så att de separerades enligt provenienser 
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/partinummer. Plantörernas arbetsledare höll sedan rätt på 
partinummer och såg till att det gjordes en kvalitetsuppföljning 
vid planteringstillfället eller strax efter. Då kontrollerades 
planteringskvalitet (djup, tilltrampning, planteringspunkt) och 
plantantal. Entreprenörerna rapporterade sedan till Sveaskogs 
skogsvårdsportalen. De data som matades in i portalen var 
proveniens, slutdatum för plantering, eventuell behandling, 
partinummer och kvalitetsuppföljning.  
 
Entreprenör 1  
Entreprenör 1 sparade all information som kom med plantorna. 
Både som underlag för sin egen fakturering och utifall någon 
felaktighet skulle uppstå. Felaktigheter kunde vara att leveransen 
från plantskolan inte stämde eller att plantörer tagit med sig fel 
lådor med plantor ut till hygge. Det kunde hända att transporten 
från Kumla var lastad så att det inte gick att komma åt vissa lådor 
vid lossning och då kunde ett byte av provenienser ske. 
Det kunde se olika ut i beställning och faktisk leverans. Då måste 
entreprenören skriva informationen manuellt på kartorna. Dessa 
felaktigheter uppstod någon gång per säsong. Antal partinummer 
att hålla reda på under en säsong var ca 20-30st. 
Om plantor skulle kunna dokumenteras som planterade så fort de 
sattes i jorden tyckte Entreprenör 1 att ifall det kunde leda till att 
statistik blev tillgänglig hur de anställda jobbar skulle det vara 
mycket intressant. 
 
Entreprenör 1 tyckte att digital insamlad information om 
plantering spårbarhet som kunde leda till att statistik blev 
tillgänglig hur de anställda jobbar skulle vara mycket intressant. 
 
Entreprenör 2  
Entreprenör 2 höll reda på att rätt partinummer blev dokumenterat 
genom att vid slutrapport för varje hygge plockades lappen från 
en låda och klistrades fast på baksidan av det papper som 
lämnades in på kontoret där informationen matades in i 
skogsvårdsportalen. Plantörernas arbetsledare skrev också in 
informationen i det egna systemet. De tyckte att 
skogsvårdsportalen var ett mycket bra hjälpmedel som kunde varit 
ännu bättre om det varit möjligt att partinummer låg färdiga som 
möjliga förval vid inmatning. Det hade också varit bra om all 
dokumentation om plantantal, sort och partinummer som 
entreprenören höll reda på och matade in manuellt kunde skett 
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snabbare på något sätt. Om det hade funnits något system där till 
exempel en plantör hade kunnat dokumentera information direkt. 
Om det hade funnits utrustning där de kunde scanna av 
streckkoden och det hade summerats i något system och det hade 
gett exakt koll på var varje låda är satt på vilket hygge. 
Entreprenören menade att det kunde ge möjlighet att ta tid till att 
räkna och summera. Entreprenör 2 hade ett system där plantörerna 
visade alla lådor de satt under dagen och arbetsledaren räknade. 
Detta gjordes för att vara säker på att allt stämde och för att 
undvika att lådor tappades bort på hygget. Entreprenör 2 såg 
möjligheten att användning av teknik för ökad spårbarhet skulle 
kunna ge 100-procentig kontroll på vad som var gjort. 
Entreprenör 2 såg också möjlighet till att få tidsredovisning av 
planteringsarbetet. Att veta när den första lådan var satt och vilken 
tid trodde han skulle kunna ge intressant uppföljning för alla 
parter och att det också skulle kunna göra jobbet mer intressant 
för plantörerna. 
 
3.1.7Skogsskötselexpert Sveaskog 
Sveaskogs skogskötselexpert berättade att det inte fanns 
övergripande statistik på hur god plantetableringen var för 
Sveaskogs föryngringsytor, men att det hade gjorts en del försök 
att ta fram sådan statistik och att det diskuterades att satsa på att ta 
fram sådan statistik framöver på en del objekt.  
Ett hinder för att samla data för statistik var att det var kostsamt 
och att nästan allt planteringsarbete gjordes på entreprenad gjorde 
information mer svårtillgänglig. Sveaskog hade ett fåtal egna 
planteringslag vilka det gick att studera kostnader för mer 
detaljerat. Skogskötselexperten hade varit med och tagit fram 
systemet Skogsvårdsportalen och därmed vilka data som skulle 
registreras i skogsvårdsportalen när plantering var utförd. När 
entreprenörerna skriver in slutrapport i Skogsvårdsportalen hade 
de ej möjlighet att skriva in stambrevsnummer. Tanken var att 
stambrevsnummer var spårbart ändå, via partinummer.  
 
Ett byte av datasystem hade gjorts för ca 5 år sedan och vid den 
konverteringen hade mycket data (bland annat plantdata) 
försvunnit. Bara det allra viktigaste hade förts över manuellt.  
 
Skogskötselexperten menade att Sveaskog lade mycket tid på att 
ajourhålla sina system men menade att om eventuella nya system 
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blir aktuella i framtiden och systemen då inte kunde kommunicera 
med varandra så skulle data komma att förloras igen. 
 
På fråga om eventuell nytta med utökad spårbarhet sade 
Skogskötselexperten att kunskap om positionering av plantorna 
kunde vara intressant, om det var kostnadseffektivt att få 
informationen. Det skulle ge möjlighet att kunna besöka 
dokumenterade plantor och utökad spårbarhet genom 
positionering skulle underlätta inventering. En annan nytta som 
skogskötselledaren såg av spårbarhet var information om flyttning 
av plantorna. Hur de rörde sig i geografin. Detta var någonting 
som Sveaskog undersökte hur det skulle kunna förbättras eftersom 
de plantor som inte klarar sig står för en stor kostnad. Det 
planerades att bygga in en modul i skogvårdsportalen för att 
kunna synliggöra plantorna också under transport. 
 
3.1.8 Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsens specialist på skogsodlingsmaterial ansvarade för 
att se till att regelverket med handel och skogsodlingsmaterial 
följdes (Skogsstyrelsen 2016). Rollen innebar administrering av 
det register som fanns över det femtiotal företag som handlade 
med skogsodlingsmaterial samt tillsyn av företagen i registret. 
Skogsstyrelsen kontrollerade att lagstadgad dokumentationen 
följde med plantor från odlare av skogsmaterial till markägare 
med hjälp av stickprov. Det fanns inget som sade att skogsägaren 
måste spara dokumentation om planterat skogsodlingsmaterial. 
Skogsstyrelsens specialist på skogsodlingsmaterial tyckte att 
eftersom stambrevet gav information om plantornas källa borde 
det följa med till skogsägaren. För Skogsstyrelsen var det 
intressant att det skogsodlingsmaterial som planterades ledde till 
friska välvuxna skogar och därför var det också intressant att det 
fanns en spårbarhet av skogsplantor. Specialisten berättade att det 
tidigare hade funnits problem med rot-snurr och instabila 
rotsystem och även om de stora problemen var avhjälpta genom 
odlingsteknik såg man på sina håll fortfarande att rotsystemen inte 
utvecklades ordentligt och i dessa fall kunde det vara intressant att 
kunna spåra var träden kom ifrån. Också vid problem med mycket 
dubbeltoppar, spröt eller dubbeltopp hade det varit intressant att 
kunna ta reda på ursprung. Men specialisten på Skogsstyrelsen 
såg ingen direkt motivering eller behov att förbättra 
spårbarhetskedjan. 
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Men skulle man börja med att snäva upp antalet kloner och sträva 
mot ett snävare genetiskt urval, så trodde specialisten på 
skogsodlingsmaterial att intresset skulle bli större. 
 
3.1.9 Skogforsk Forskare på skötselfrågor 
Forskare på skötselfrågor på Skogforsk såg att utökad spårbarhet 
skulle kunna vara till nytta för forskningen vid tillfällen då man 
ser tendenser till utveckling av skador. Vid plantering av 
sticklingar så var det viktigt att få information om odlingen. 
Forskaren på skötselfrågor jobbade ofta med plantor som tagits 
fram på plantskolor i Sverige för att kunna jämföra med de plantor 
som skogsägaren hade tillgång till. Vid dessa undersökningar var 
det mycket viktigt att ha så mycket bakgrundsinformation som 
möjligt. Forskaren på skötselfrågor tyckte att det hade varit bra att 
ha mer information om försöksplantorna. Information såsom 
hantering under odling. Datum för insådd, datum för invintring, 
vilken typ av förvaring. När plantor tagits ur lagret om de varit 
frysta. Transportförhållanden hade också varit intressant att veta.  
 
3.1.10 Skogforsk Forskare på förädlingsfrågor 
Forskare på förädlingsfrågor på Skogforsk berättade att när det 
gällde förädlingsforskning så använde Skogforsk bara egna 
plantor. Den nytta som Skogforsk skulle kunna ha av spårbarhet 
av skogsplantor så var det vid fall liknande haveriutredningar, det 
vill säga större problem som var svåra att se vad det berodde på. 
Men forskaren på förädlingsfrågor berättade att det fanns ny 
DNA-teknik som så småningom skulle kunna komma att 
användas för att kunna spåra träd och plantor. Detta verktyg fanns 
inte tillämpbart ännu eftersom de var för dyra än så länge. 
På frågan om han såg någon nytta med den spårbarhet som fanns 
och om det kunde vara intressant med utökad spårbarhet så 
efterfrågade han bättre rutiner hos privata skogsägare eftersom 
han trodde att privata skogsägare som grupp inte dokumenterade 
stambrevsnummer vid plantering i stor utsträckning och i 
synnerhet inte vid hjälp-planteringar. 
 
3.1.11 Sveaskog FSC-expert  
Intervju med FSC-ansvarig Sveaskog. FSC hade inte krav på ökad 
spårbarhet av skogsplantor. Det viktiga var inte att veta att just 
den en särskild planta kom från en certifierad skog utan att inte 
trassera volymen certifierat. I det perspektivet var det ointressant 
att veta vilket frö som trädet kom ifrån i certifieringssammanhang.  
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Vart femte år kunde det ske stickprovskontroll på data om plantor 
eftersom en revision inom FSC tar ca 5 år eftersom en del i taget 
undersöktes. FSC-ansvarig såg inget behov av ökad spårbarhet av 
skogsplantor för certifieringens skull. 
 
3.1.12 Säljledare Svenska skogsplantor Nord 
Säljledaren berättade att med tanke på hur många plantor Svenska 
skogsplantor körde ut så var det en liten andel som reklamerades. 
I Svenska skogsplantors område Nord såldes 63 miljoner plantor 
säsongen 2015 och reklamationer berörde under 100 000 plantor 
och då kunde reklamationerna främst härledas till plantvården. 
Tidigare år hade det varit lite fler plantor som reklamerats. 
Ibland hände det att kvaliteten på plantorna inte var helt bra och 
då togs det upp i dialog med kund att de beställda plantorna inte 
skulle vara helt klockrena vid leverans för att ge kund möjlighet 
till nytt beslut. Dialog med kunden var A och O.  
Säljledaren och säljarna spårade vid reklamation tillbaka till 
plantskolan. De tittade då i plantskolans data från packning och de 
provodlingar som görs på för varje parti och tester från plantornas 
infrysning. Om det upptäcktes snytbaggeskador på plantor som 
kem-behandlats mot det så gick det också att spåra data om 
behandlingen i plantskolans dokumentation. Säljledaren tyckte att 
det var viktigt att denna spårbarhet fanns och saknade ingen 
ytterligare information kopplad till plantorna.  
Det underlättade vid jämförelse med andra plantor ur samma parti 
satta på andra ställen om partinumret innefattade många 
plantor. Säljledaren berättade att om man tittade på reklamationer 
över en femårsperiod så hade antalet minskat och hanteringen 
förenklats och förbättrats på grund av tre faktorer. Svenska 
skogsplantor hade förtätat med personal, skapat tydligare 
information om plantvård och förbättrat kvaliteten på producerade 
plantor. På frågan om vad skulle det kunna innebära om teknik 
fanns som gjorde att en planta dokumenterades som planterad så 
fort den satts i jorden trodde säljledaren att för de entreprenörer 
som var ärliga spelade det ingen roll hur tidpunkter 
dokumenterades. Och om någon entreprenör, som till exempel 
tagit på sig för mycket jobb, ville dölja sitt tillkortakommande så 
gjordes det oavsett teknik. En entreprenör kunde inte backa och 
avsäga sig jobb som de hade åtagit sig. Säljledaren berättade att 
de har ett nära samarbete med entreprenörer och daglig dialog 
under säsongen.  
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Något som säljledaren tyckte skulle behövas var ett flödesschema 
för spårbarheten. Det hade florerat sådana tidigare men fanns 
inget fast som säljledaren kände till. Säljare och säljledare visste 
hur de skulle hantera tillbakaspårning, men det hade ändå varit bra 
med en rutinbeskrivning.  
 
 
3.2 Tabell nytta spårbarhet hos respondenterna 
Tabellen visar hur stor andel av respondenterna som såg nytta av 
en förbättrad spårbarhetskedja. 
 
Tabell 1. Visar andel nytta som respondenterna såg av förbättrad spårbarhetskedja. 
1Resultatområdeschef, 2Produktionsledare, 3Distributionsledare, 4 och 5 
Skogskötselledare, 6 och 7Entreprenör, 8 Skogskötselexpert, 9Skogstyrelsen, 10 och 11 
Skogsforsk , 12 Fsc-expert, 13 Säljledare  
 
Respondent 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Summa 

Var nöjda 
med 
nuvarande 
spårbarhet 
 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

     
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
7 

Såg någon 
nytta med 
ökad 
spårbarhet 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

    
9 

Såg ingen 
nytta med 
ökad 
spårbarhet 

         
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
4 

 
3.3 Citat om nytta kring spårbarhet  
Pratbubblor som visar intervjurespondenternas tankar om möjliga 
nyttor av ökad spårbarhet av skogsplantor.  
 
Yrkesroll 
 
 
Resultatområdeschef 
 
 

Åsikt om nytta med utökad spårbarhet. 
 

Det skulle kunna göra det möjligt att mäta data och skulle 
kunna minimera graden av felkällor i odlingen. Tror att det är 
möjligt att öka utbytet i något led på plantskolan. 
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Produktionsledare Plantskola 
 
 
 
Distributionsledare Sveaskog 
 
 
 
Skogskötselledare 1 
 
 
 
 
Skogskötselledare 2 
 
 
 
Entreprenör1 
 
 
 
Entreprenör2 
 
 
 
Skogsskötselexpert Sveaskog 
 
 
 
 
Säljledare Svenska skogsplantor 
 
 
 
 
Skogsstyrelsen 
 
 
 
 

Möjlighet att samla mer information för egen statistik.  
 

Vill gärna ha en större överblickbarhet och förenkla sökandet 
efter information. Skulle vilja veta mer vad som händer med 
plantorna under bilfärden. 

Ökad spårbarhet kunde ge mer kontroll och vara till nytta på 
längre sikt. Vid problem ge mer information om felet berodde 
på plantor eller plantvård. 

Vill gärna veta mer exakt tidpunkter för olika händelser, i 
synnerhet plantvården. Ser att problem med ojämnhet i 
plantantal i lådorna skulle kunna försvinna. 

Såg möjlig nytta om det gick att få tillgång till statistik om hur 
de anställda jobbar. Detta trodde han kunde vara positivt också 
för de anställda. 
 

Såg möjlighet att slippa räkna och summera manuellt. Få 100% 
kontroll på att allt stämde. Trodde att plantörerna också skulle 
tycka att jobbet blev mer intressant 

Kunskap om positionering av plantorna kunde vara intressant, 
om det var kostnadseffektivt. Det skulle ge möjlighet att kunna 
besöka dokumenterade plantor och utökad spårbarhet genom 
positionering skulle underlätta inventering. 
 

Om teknik fanns som gjorde att en planta dokumenterades som 
planterad så fort den satts i jorden är ingenting som 
Skogsstyrelsen kan ha någon direkt tillämpning för idag. 

Få reklamationer och antalet reklamationer hade minskat under 
senaste femårsperioden. Såg ingen direkt nytta av ökad 
spårbarhet, men efterfrågade flödesschema på den befintliga 
spårbarheten  
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Skogforsk forskare på skötselfrågor 
 
 
 
 
Skogforsk forskare på förädlingsfrågor 
 
 
 
 
 
FSC-ansvarig Sveaskog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mycket viktigt med mycket bakgrundsinformation. Tyckte att 
det hade varit bra att ha mer information om hantering under 
odling om försöksplantor inköpta från plantskolor.  
 

FSC-ansvarig ser inget behov av ökad spårbarhet av 
skogsplantor för certifieringens skull. 
 
 

Tyckte att det var viktigt att privata skogsägare dokumenterar 
stamnummer vid nyplantering och helst hjälp-plantering. För 
förädlingsforskningen trodde han att DNA-teknik kunde vara 
mer användbart än ökad spårbarhet på andra sätt i framtiden. 
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4. Diskussion och slutsatser 
4.1 Diskussion  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka till vilken nytta 
en utökad spårbarhet av skogsplantor odlade av Svenska 
Skogsplantor skulle kunna vara och för vem. Resultaten visar att  
att även om de flesta tillfrågade var nöjda med dagens spårbarhet 
så kunde de ändå se någon nytta med förbättrad spårbarhet 
(Tabell1). Fyra av de tretton respondenterna såg ingen nytta för 
det intresse som de representerade. Vad som framkom i 
intervjuerna var att flera respondenter såg nytta av att en del tid 
skulle kunna sparas om sökning av vad som hänt plantor från sådd 
till plantering blev enklare med en obruten spårbarhetskedja, men 
det rörde sig inte om stora mängder tid då spårbarhetsarbete vid 
reklamation av plantor görs på en eller ett par timmar och 
reklameringsärenden uppstår maximalt ett par gånger per 
resultatområde och år. Något annat som spelade in för de som såg 
nytta av en förbättrad spårbarhet var att en obruten 
spårbarhetskedja helt skulle kunna eliminera eventuell osäkerhet 
kring vad som hänt plantorna under vägen vid eventuell 
misslyckad etablering och på så vis göra det enklare att undvika 
att konflikt mellan intresserade parter enklare skulle uppstå. 
Det dokumenterades inte vad som hände plantorna under den så 
kallade plantvårdstiden. Osäkerhet kring plantvården kan vara 
källa till konflikt vid dålig plantetablering. I det nära samarbetet 
mellan entreprenörer, skogskötselledare och säljare är det viktigt 
att behålla de goda relationerna. Konflikter tar tid och energi och 
med en obruten spårbarhetskedja kan konflikter undvikas genom 
att det lätt går att ta reda på orsaker vad som faktiskt har skett. En 
utökad spårbarhet skulle också kunna öka kontrollen för alla 
parter kring plantorna under plantvårdstiden hos entreprenören. 
Men enligt respondenterna i denna undersökning förekom 
konflikter kring plantetablering endast en eller ett par gånger per 
resultatområde 
 
Skogskötselledarna och entreprenörerna såg att förbättrad 
spårbarhet skulle kunna ge ökad kontroll av plantvård och 
plantering och såg det som mycket positivt. Entreprenörerna 
trodde också att den ökade kontrollen skulle kunna göra arbetet 
intressantare för plantörerna.  
Att utökad spårbarhet skulle minska behovet av de självkontroller 
som entreprenörerna gjorde direkt efter planteringen verkar inte 
troligt eftersom inte bara plantantal utan också planteringskvalitet 
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mäts. Ofta gjordes denna självkontroll också i samband med 
själva planteringen och av en person som ändå behövde vistas på 
hygget som arbetsledare till planteringslaget. 
 
Skogskötselexperten trodde att en obruten spårbarhetskedja skulle 
kunna underlätta sitt arbete med stickprovs-inventeringar av 
nyplanteringar Något som också framkom i intervju med 
skogskötselexpert var att äldre bestånd inte var spårbara på det 
viset att det gick hitta stambrevsnummer för äldre bestånd i 
Sveaskogs system Skogsportalen och GISS. Detta kunde bero på 
att det skett ett byte av datasystem där mycket information gått 
förlorad, men det framkom också att stambrevsnummer inte 
dokumenterades direkt i det nya systemet med Skogsvårds-
portalen utan gjorts sökbart via partinummer. För de flesta 
intervjurespondenterna var spårbarhet som berörde plantorna fram 
till planteringen den som var intressant och det var ingen av de 
intervjuade som såg någon stor nytta av att planteringar förblev 
spårbara också som ungskogar eller uppvuxna bestånd. Detta 
tillsammans med det faktum att Sveaskog nyligen valt att avstå 
sparad dokumentation om bestånds ursprung tyder på att det inte 
är en efterfrågad nytta att dokumentera plantor under längre tid än 
att de är konstaterat etablerade. 
 
Men om Sveaskog ändå skulle vilja satsa på att ha en obruten 
spårbarhetskedja också för bestånd längre in i framtiden vore det 
bra om stambrevsnummer också skrevs in i Skogsvårdsportalen. 
Om en plantskola skulle läggas ner så skulle med dagens system 
spårbarhet via partinummer inte längre innebära någon spårbarhet, 
men om också stambrevsnummer fanns dokumenterat så skulle 
plantorna i varje fall vara spårbara till viss del även om den 
dokumentation som samlats i plantskolan gällande odlingen av 
plantorna skulle gå förlorad. 
 
I plantskolan skulle förbättrad spårbarhet kunna ge underlag att 
skapa statistik över odlingen och bättre kontroll på odlingen av 
plantorna vilket skulle ge förutsättningar för att förbättra 
kvaliteten på skogsodlingsmaterialet ytterligare.  
 
En fråga som kom upp under arbetet är om antal plantor i parti 
påverkar spårbarheten. Partier kan idag innehålla många hundra 
tusen plantor och frågan är om alla dessa plantor får exakt samma 
behandling i plantskolan.  
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Ett par av de intervjuade tyckte att det var bra med stora partier 
eftersom det gav bra möjlighet att jämföra en misslyckad 
etablering med lyckade planterade med plantor från samma parti. 
Men om partinumret representerade färre plantor och 
spårbarhetskedjan var obruten skulle det fortfarande gå att 
jämföra med plantor med samma artikelnummer och det skulle 
också gå se eventuella skillnader i hanteringen. 
 
Också data för hur plantorna har det under transport saknas i 
Sveaskogs spårbarhetskedja och information om temperaturer vid 
transport är något som borde vara med i en obruten 
spårbarhetskedja. I denna undersökning har inte några 
transportörer intervjuats, men i ett par av de intervjuer som gjorts 
framkom att brist på information om vad som händer plantorna 
under transport ibland kunde vara ett problem. 
 
I detta arbetes frågeställning finns också frågan om förbättrad 
spårbarhet hos Sveaskog skulle kunna vara till nytta för forskning 
framtiden. 
Forskare på Skogforsk och specialister på Skogsstyrelsen hade 
delade meningar om eventuell nytta. För Skogforsk 
förädlingsarbete sågs ingen direkt nytta av utökad spårbarhet 
eftersom Skogforsk gör sina försök i särskilda bestånd. Och idag 
används inte Sveaskogs spårbarhet av vare sig Skogforsk eller 
Sveaskog.  
Forskare i skogsskötsel på Skogforsk och Skogsstyrelsen tyckte 
ändå att det kunde vara intressant om spårbarheten fanns vid de 
tillfällen då träd utvecklar skador i större skala. Skador som skulle 
kunna bero på odlingsförhållanden eller odlingsteknik.  
 
Fsc-ansvarig på Sveaskog såg ingen nytta med förbättrad 
spårbarhet av skogsplantor för FSC-certifieringen och det har att 
göra med att de arbetar med en annan typ av spårbarhet och att 
certifieringen inte inkluderar skogsplantskolor eller 
nyplanteringar.  
 
4.1.2 Urval 
Denna undersökning baserar sig på 13 intervjuer med medarbetare 
på Sveaskog med verksamhetsområde främst i norra Sverige och 
plantskola i Mellansverige, entreprenörer anlitade av Sveaskog 
samt forskare på Skogsforsk och specialist på Skogsstyrelsen. 
Kanske hade resultatet kunnat se annorlunda ut om också södra 
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Sverige och plantskolor i norra Sverige hade inkluderats i 
intervjuunderlaget. En stor grupp utelämnades i detta arbete och 
det är alla de privata företag som köper plantor och plantering av 
Svenska skogsplantor. Inom ramen för detta arbete fanns inte 
kapacitet att undersöka om och i så fall vilken nytta denna grupp 
skulle kunna ha av förbättrad spårbarhet. 
 
4.1.3 Validitet och Reliabilitet 
Öppna intervjuer är svåra att upprepa exakt och intervjuar-effekt 
kan också spela in. En del intervjuer i detta arbete gjordes via 
telefon och en del intervjuer gjordes i möte med respondenten på 
respondentens arbetsplats. Fördelen med telefonintervjuerna var 
att de gav fria händer att anteckna direkt i dator samtidigt och 
upplevelsen var att de gav större frihet och fokus till både 
intervjuaren och de intervjuade. I de flesta intervjuer gicks 
anteckningarna igenom tillsammans med respondenten efter 
intervjun för att dubbelkolla att allt uppfattats korrekt.  
Resultaten av en liknande undersökning borde inte bli mycket 
annorlunda om någon annan gjorde den på samma urvalsgrupp, 
men resultatet skulle kunna skilja sig om undersökningen gjordes 
inom ett annat företag. Flera respondenter verkade i huvudsak i 
norra Sverige och svaren hade fått en bättre validitet om också 
Södra Sverige inkluderats.  
Då denna undersökning gjorts med kvalitativ metod och 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer så kunde 
resultatet blivit ett annat om någon annan upprepade 
undersökningen. Möjlighet finns också att så kallad 
intervjuareffekt kan ha spelat in för någon av respondenterna. 
 
4.2 Förslag på vidare studier 
En fortsättning av detta arbete skulle kunna vara att göra en 
kvantitativ undersökning av vad den stora grupp privata 
skogsägare som inte finns representerade i denna underökning 
dokumenterar sina föryngringar och om och hur de väljer att spara 
stambrevnummer och annan information om sina nyplanteringar. 
 
4.3 Slutsatser  
De som för vilka Sveaskogs spårbarhetskedja för skogsplantor har 
direkt betydelse är till största delen nöjda med den spårbarhet som 
finns men ser att de skulle kunna ha viss nytta av en förbättrad 
spårbarhet. Nyttan handlar då i huvudsak om att spara tid, få ökad 
kontroll, förenkla rutiner, göra plantörernas arbete mer intressant, 
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ge färre osäkra faktorer vid felsökning i samband med misslyckad 
etablering och därmed undvika konfliktsituation. Tillfällen då 
spårbarheten behövs för att lösa reklamation av plantor är dock få. 
 
En utökad spårbarhet skulle inte kunna ersätta den egenkontroll 
som entreprenörerna utför i samband med planteringen, men 
bättre spårbarhet skulle kunna ge intressant statistikunderlag för 
flera av de intervjuade i detta arbete och det skulle kunna 
underlätta inventeringar vid Sveaskogs stickprovskontroller. 
 
För plantskolorna skulle mer digitaliserad och utökad spårbarhet 
troligen innebära bättre noggrannhet och mindre felkällor i 
odlingen. För forskning (Skogsstyrelsen och Skogforsk) skulle 
ökad spårbarhet hos Sveaskog inte ha större betydelse utom i 
händelse av omfattande skador på skog som kunde vara kopplade 
till odlingen av plantorna. 
 
För FSC-certifieringen skulle en ökad spårbarhet inte ha någon 
positiv betydelse.  
 
En förbättrad spårbarhet skulle således vara till kunskapsmässig 
nytta för Sveaskogs skogskötselledare, skogskötselexpert och av 
Sveaskog anlitade entreprenörer. 
Viss ekonomisk nytta skulle kunna erhållas beroende på kostnad 
för att förbättra spårbarheten eftersom en del tid skulle kunna 
sparas och eftersom Svenska skogsplantor ser att de skulle kunna 
öka kvaliteten på sina plantor genom en förbättrad spårbarhet i 
plantskolan.  
 
Spårbarheten skulle bli bättre om stambrevsnummer utöver 
partinummer också skrevs in i Skogsvårdsportalen eftersom 
spårbarhet via partinummer bygger på att plantskolans 
dokumentation finns sparad, men behovet hos de som arbetar med 
skogsplantor av att veta vilken typ av planta som växer i ett 
bestånd verkar inte vara prioriterat. 
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BILAGA 1  
Statistik leverans skogsplantor. 
Statistik från Skogsstyrelsens statistiska meddelanden som visar 
antal levererade plantor per trädslag (i Sverige) mellan 1998 och 
2015. Mellan år 1998 och 2015 har det levererats mellan ca 300- 
och 375 miljoner plantor varje år. 
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BILAGA 2 
Narrativ samtal med Resultatområdeschef Svenska skogsplantor  
Resultatområdeschef för Svenska skogsplantor menade att 
spårbarheten i plantskolan skulle kunna förbättras om ny teknik 
tillät att man kunde följa ett brätte med plantor i dator och samla 
information om de olika steg plantorna gick igenom och man 
kunde skapa kartor som visade var i plantskolan ett visst brätte har 
stått. Detta skulle kunna underlätta precision och kapacitet i 
arbetet. Informationen skulle bli mer exakt och detta mervärde 
ökar precisionen.  
Det skulle kunna göra det möjligt att kunna styra och se 
kostnader. ”Det skulle kunna göra det möjligt att mäta data och 
skulle kunna minimera graden av felkällor i odlingen. Det skulle 
öka behovet av information-överlämnande. 
Resultatområdeschefen trodde att man i något led kunde öka 
utbytet med detta.  
 
Resultatområdeschefen visade plantskolan och odlingsprocessen. 
Frö köptes in och frö planterades i planteringsstationen. En 
maskinslinga som fyllde cellerna i brätten och placerade ett frö i 
mitten av varje cell varpå brättet bevattnades och sedan sköts ihop 
med andra brätten i en ram. När ramen blivit full hämtades den 
med truck och placerades i ett av växthusen för groning. När 
plantorna blivit så stora att de fått rötter som band torven i brättet 
till en klump kördes de till en hall där de omskolades av en robot 
som också sorterade bort plantor som inte dög för fortsatt odling. 
Omplanteringsroboten var en del av en line där brättena med 
plantorna fördes vidare till uppsamling i ram för att köras ut på 
friland (alternativt mellanlagring för acklimatisering i 
kallväxthus). På denna line skedde också tvättning av 
microbrätten i hetvatten.  
 
Plantorna stod sedan på friland tills det blivit dags för invintring 
på hösten. Då kördes de till packhallen för att förpackas i lådor. 
En del plantor behandlades med snytbaggeskyddet conniflex i 
samma hall innan packningen. Plantorna packades i lådor som 
försågs med viss information till slutkund samt till fryslagret i 
Kumla Färdigpackade lådor transporterades till Fryslager i Kumla 
där de förvarades i -4° i väntan på våren. 
En del plantor kom att transporteras direkt till kund för 
höstplantering. En del plantor hämtades på plantskolan direkt av 
kund. Men de flesta plantorna levererades till ut till kund från 
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Kumla eller plantskola från och med tjällossning fram till 
midsommar.  



 

32 
 

BILAGA 3 
Narrativ samtal med Produktionsledare Svenska Skogsplantor 
Produktionsledare på Vibytorp plantskola visade plantskolans  
excellsystem Axapta och berättade att fryslagret i Kumla arbetar i 
samma system. Produktionsledaren trodde att om alla 
plantskolorna hade samma system skulle det kunna öka 
förståelsen/kommunikationen sinsemellan även om skillnaderna i 
datasystem inte var särskilt stora. 
Den information som dokumenterades om plantorna i Vibytorp 
plantskola antecknades i datasystemet av två av personalen på 
plantkort. Ett plantkort skapades för varje part med plantor. På 
plantskolan arbetade man i treskift och information som behövde 
föras över mellan de arbetande skedde muntligt. 
Man arbetade utifrån en frilandskarta som fylldes i både manuellt 
och i dator. På friland märktes plantorna med en frilandskylt som 
innehöll partinummer, grundnummer, svenskt namn och 
härkomst. Varje friland fick en flik i en pärm som låg åtkomlig för 
alla att fylla i. Åtgärder som gödsling, långnattsbehandling med 
mera antecknades av den som utförde något moment. Bevattning 
noterades inte. Bevattning skedde via spridare och spridare på 
ramp. Bevattning och gödsling skedde i samma moment men 
teknik skiljde sig åt beroende på väder. Till exempel en regnig 
sommar sprutades med traktorspridare på starkare näringslösning 
som senare sköljdes av från plantan. 
 
På frågan om hur spårbarheten i plantskolan fungerade svarade 
produktionsledaren att grunden var stambrevet. Fanns det kopplat 
till plantan så var annan information sökbar i plantskolan där 
informationen fanns lagrad i dator eller pärm. Denna information 
sparades inte i något gemensamt datasystem för Svenska 
skogsplantor. Vid eventuell nedläggning av en plantskola skulle 
den sparade informationen komma att försvinna. 
Produktionsledaren trodde att en databank skulle kunna göra 
plantkortet mer effektivt eftersom rutinerna gjorde att de behövde 
föra in samma info i systemet flera gånger. Det aktuella 
datasystemet hade använts och utvecklats under 25 år. 
Produktionsledaren tyckte att det fungerade bra och att den dubbla 
införseln var enda abret. Information sedan 2005 fanns tillgänglig 
i datorn, äldre data lagrades i pärm. Respondenten trodde att den 
nytta som plantskolan skulle kunna få ut av att kunna knyta mer 
information till plantorna kunde ge statistik på bekämpningsmedel 
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till exempel. Han menade att frågor kring spårbarhet handlade 
mest om reklamation. 
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BILAGA 4 
Narrativ intervju med Distributionsledare Sveaskog RO Mellan  
Distributionsledaren hade hand om övergripande 
distributionsfrågor och i uppdraget ingick ansvar för fryslagret i 
Kumla och den operativa distributionen. 
Distributionsledaren berättade att transporten av skogsplantorna 
skedde med fyra olika företag varav ett körde traditionella 
transporter, dvs till gatuadress, ett annat körde med bakhängstruck 
och kunde därför leverera till hygge och avlägg längre ut i 
terrängen med mindre vägar. Samt ytterligare två lite mindre 
transportföretag. 
Den information som skickades från fryslagret i Kumla var mer 
digitaliserad än den information som gick direkt från plantskola 
till kund. Kumla sköttes av en tredjepartslogistiker som hade höga 
krav på sig att kunna visa logg på skötseldata. Den data som 
inlevereras till lagret i Kumla från plantskolorna var: 
Härkomst, odlingssystem, partinummer, artikelnummer, stambrev, 
typ av behandling. Informationen kom till Kumla på följesedel 
eller lagertransaktionsjournal vilken baserades på kundorder eller 
lagerflytt. Informationen följde sedan med till kund på följesedel 
och på lådan. Av denna information var artikelnummer och 
partinummer det som gjorde att man kunde spåra en leverans 
bakåt. Artikelnumret kunde ha flera partinummer kopplade till 
sig. Marknadsavdelningen kunde spåra plantor via affärssystemet 
genom att söka på en kund. Om en kund hade haft få (kanske bara 
2) utleveranser var det lätt att spåra tillbaka, men om en kund haft 
många utleveranser (kanske så många som 40) så blev det svårare 
och tog mer tid. 
 
I Kumla fanns det loggar på hur det såg ut med temperaturer och 
annan information kopplade till förvaringen. Plantskolorna 
dokumenterade denna typ av information olika. Alla transporter 
av plantor skedde i bilar med hårda skåp. Plantorna var i de flesta 
leveranser frysta. Respondenten sade att det hade varit intressant 
att lägga en temperaturmätare i någon av pallarna för att se vad 
som händer en varm dag i maj med 20°. Det fanns undersökningar 
från 80-talet som hade undersökt detta men de kändes enligt 
respondenten för gamla för att kunna dra slutsatser från. 
Det kunde ta 8-10 timmar för leverantörerna att få ut alla plantor i 
en leverans. Leveranserna utgick från Kumla, Stakheden, 
Kjilomon och Vidfäll i Älvsbyn.  
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Respondenten sade att de egentligen inte hade några 
reklamationer på frysta plantor. Det som kunde hända var att 
plantorna ställdes av på ett hygge och att om solen låg på innan 
kunden kom och tog hand om plantorna, så kunde de frystorka. 
Ett sådant scenario var möjligt under maj månad och den typen av 
skada blev inte synlig på plantan förrän den var planterad och 
rötterna kommit igång. Dessa reklamationer skedde väldigt sällan, 
kanske ett par gånger per år. 2015 förekom två reklamationer som 
respondenten kände till. Distributionsledaren tipsade om att ringa 
en säljledare för svar på frågor om reklamationer. 
 
Respondenten önskade sig att information var mer lättåtkomligt. 
Att det gick att få mer överblick i kedjan. Om det var möjligt att 
kunna skriva in partinumret och se alla dokumenterade händelser 
från sådd till leverans hos kund och tidpunkter för olika åtgärder i 
ett enda knapptryck hade varit bra. Det skulle spara mycket tid att 
gå in med ett klick. Det kunde ta ca en timme att leta tillbaka efter 
information. Om plantskolan en hade lagt ner så gick det inte att 
komma åt den informationen. 
I nuläget var man tvungen att antingen ringa eller maila flera 
personer för att samla informationen om plantorna. 
Vad som hände i lagret i Kumla kunde respondenten se via skärm, 
men behövde i så fall komplettera med telefonsamtal för att 
kontrollera detaljer.  
Med två av transportföretagen sköttes kontroll via telefon. Tanken 
var att rapportering skulle ske via mail, men det var enklare att 
ringa.  
Distributionsledaren såg ingen direkt nytta av om plantor skulle 
vara spårbara också efter plantering. Det handlade mer om att se 
att plantorna kommit väl fram till avlägget.  
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BILAGA 5 
Narrativ intervju med Skogskötselledare Sveaskog RO Mellan 
Norra Bergslagen 
Skogskötselledaren berättade att uppdraget som skogskötselledare 
innebar ansvar för föryngring, markberedning, plantering, sådd, 
beståndsvård, produktionshöjande åtgärder (dikesrensning, 
gödsling, askåterföring) samt siktröjning och hyggesrensning/ 
förröjning. Ansvaret för föryngringsfrågorna innebar upphandling 
av material och entreprenörer för markberedning och 
planteringsarbete. Utöver detta också kontroll och utbildning av 
entreprenörer. Plantörer utbildades av entreprenörer och Sveaskog 
hade en web-baserad utbildning de skulle gå igenom. 
Upphandlingen av plantor gjordes från Sveaskogs affärsområde 
Svenska skogsplantor och beställdes enligt artikelnummer. Norra 
Bergslagens jämna område klimatmässigt gjorde att passade bra 
med samma provins över hela området. Den information som kom 
med plantorna vid leverans fanns med både på lådan och på 
följesedel och faktura. 
Skogskötselledaren berättade att entreprenörerna avropade de 
plantor som skogskötselledaren beställt när det passade dem i tid 
att ta hem. Leverans skedde direkt till entreprenör. Entreprenören 
rapporterade av plantorna till skogskötselledaren via 
Skogsportalen när arbetet var utfört. Partinumret rapporterades 
tillsammans med ett datum. Detta datum kunde vara det datum 
som arbetet avslutats eller det datum som arbetet rapporterades. 
Det var svårt att veta. Om plantörerna fick plantor över på ett 
hygge så följde de med till nästa. Man redovisade bara ett 
partinummer per hygge. Skogskötselledaren kunde inte se vad 
som levererats eftersom plantorna gått direkt till entreprenören.   
En del entreprenörer tog hem sina plantor direkt till hygget medan 
andra tog alla plantor till samma ställe och portionerade ut 
plantorna till hyggena därifrån. Minsta möjliga leverans var 10 
000 plantor. Säsongen 2016 jobbade RO Mellan Bergslagen med 
fem entreprenörer varav två stora. De stora satte två tredjedelar av 
plantorna, ca en miljon plantor var. 
 
Om teknik fanns som gjorde plantor spårbara också efter 
plantering kunde Skogskötselledaren se nyttan av att få bättre 
kontroll. Problem syntes först vid återväxtkontroller och om det 
gått dåligt kunde det ju vara bra att veta hur plantorna har 
behandlats efter leverans. Skogskötselledaren menade att det 
fanns många faktorer som kunde göra att det blev fel och det 
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skulle kunna vara intressant att veta om eventuellt fel berodde på 
plantorna.  
Skogskötselledaren berättade att plantörerna kontrollerade sig 
själva. I allmänhet fanns det en förman som var med på hygget 
och kontrollerade planteringen efter att arbetet utförts. Kontrollen 
skedde ibland i samband med planteringen under samma dag. 
Förmannen tittade enligt skogskötselledaren på plantorna, att de 
fått ut tillräcklig mängd. Men det skedde också kvalitetskontroller 
under säsongen med kontrollanter som räknade plantor och tittade 
på planteringskvalitet. Det skulle vara till 90% rätt 
planteringspunkt, 95% rätt djup och 90%  rätt tilltrampat för att 
bli godkänt. Sveaskog gjorde stickprov på 10% av planteringarna.  
Med proviniensen kunde det inte fela i Bergslagen. Mer kontroll 
enligt skogskötselledaren kanske inte kunde ge så mycket mer i 
stunden, men på längre sikt. Plantvården var det viktigaste att 
kunna se om man tänkte ökad kontroll.  
Skogskötselledaren menade att det kunde hända att 
entreprenörerna avrapporterade när allt var satt men trodde att 
faktureringsrutin spelade in eftersom entreprenörerna ej fick betalt 
före inrapportering. Ibland kunde det vara planteringslaget som 
rapporterade sin del i portalen. Informationen som entrepenörerna 
matar in är Partinummer, datum, planteringsdjup, rakhet, 
tilltrampning och arbetslag. 
Det skulle kunna vara så att entreprenören rapporterar in dagen 
för rapportskrivning istället för verkligt planteringsdatum. 
Respondenten tror att det kanske skulle vara bra med ökad 
kontroll för entrepenörerna också.  
Respondenten menar att Sveaskog ser inte eventuella problem vid 
de direkta 10%  kontrollerna, först efter vid efterkontroll efter två 
år syntes eventuella fel. Om man hade exakt datum kunde man se 
vilket väder det var vid plantering också. Det skulle kunna gå att 
kräva att få in rätt datum.  
 
Tid för plantering är före midsommar. 1 juli sista datum. 
Höstplantering beror på när plantorna är färdiga. Gröndelen ska 
ha invintrat 
Skogskötselledarna får reda på i slutet augusti-september när 
höstplantorna är klara. I Bergslagen planterar de ingenting i 
oktober. Planterar bara gran på hösten och tall på våren. 
På frågan om plantörerna skulle behöva justera sin teknik vid 
plantering, vad tror du att det skulle innebära svarade 
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respondenten att entreprenören tar betalt per planta och är inte 
intresserade av att något ska ta mer tid. 
På frågan om teknik fanns för att kunna dokumentera plantorna i 
fält – kan du se någon nytta med det?svarade respondenten att det 
gick att se eventuell nytta för forskning. Annars fungerade det bra 
som det var. I Bergslagen planterar de nästan bara åt Sveaskog. 
10% planteras hos privata skogsägare. ca2 miljoner plantor 
årligen åt sveaskog och ca 200 000 åt privata. 
Det har aldrig hänt att det kommer reklamation till oss. Det 
kommer i så fall till inköparna.  
 
Om kostnader  
I Bergslagen kostar det 3kr per planterad planta. 
Om man tittade på MO mellan  så är 1 kr plantering och 2 kr plant 
eftersom vi planterar med små plantor här uppe. Det blir dyrare 
längre söderöver och billigare norröver. 
Om informationsflödet: Informationen som entrepenörerna matar 
in i skogsportalen förs över till ”Svara upp kvalitetsystem” 
I Svara upp skulle man idag kunna göra en sammanställning per 
enterpenör. 
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BILAGA 6 
Narrativ intervju Skogskötselledare RO Västerbotten  
Skogskötselledaren berättade att den information som kommer på 
plantorna sparas i deras datasystem. Den entreprenör som tagit 
emot plantorna rapporterade in data via Skogsportalen när 
plantorna har hade satts. Information kom till entreprenör på 
plantlåda och på transportsedel. Slutrapporten från entreprenör 
innehöll proveniens, partinummer samt planteringsdatum. 
På frågan om datum var faktiskt planteringsdatum eller 
rapporteringsdatum svarade Skogskötselledaren att man inte 
kunde veta om vilket det var. Men man kunde se om det verkade 
stämma eller inte och det funkade bra generellt. Tid från leverans 
till plantering kunde man inte se, men det gick att skapa sig en 
uppfattning.  
 
På frågan om det går att hålla reda på vilka plantor som hamnar på 
vilket hygge svarade skogskötselledaren att man beställde plantor 
efter höjdläge och breddgrad och berättade att det inte var så 
viktigt att det blev exakt med provenienserna eftersom de går in i 
varandra. Proveniensen Lillpite som använts mycket i 
Västerbotten kunde till exempel ersättas med flera andra 
provenienser och det blev inte fel, men inlandsplantor hamnar 
alltid i inlandet. I Resultatområde Västerbotten jobbade de 
säsongen 2015 med ca 10 olika entreprenörer. 
Skogskötselledaren såg ett problem med att om en entreprenör 
skulle få ut 300 000 plantor, kanske delat på tre leveranser, då 
kunde problemet vara att Skogskötselledaren inte kunde se om 
några lådor blivit över från första leveransen som följt med till 
nästa hygge och blivit planterade. I dessa fall kunde det bli en 
blandning av plantor som inte dokumenterades. Men det kunde 
också vara så att dessa 300 000 plantor hade samma partinummer 
trots att de kommit olika leveransdatum. 
 
På frågan om det finns någon nytta med att spara den 
informationen om plantorna som kommer med svarade 
skogskötselledaren ”-Ja, jag skulle vilja veta mer exakt. Det skulle 
ge både mig och plantskolan bättre kontroll. Om man pratar 
spårbarhet så är det ju viktigt när det blir fel.” 
 
På frågan om hur ofta situationer uppstår där det blir blivit fel 
svarade skogskötselledaren att det för det mesta var vardagligt 
gnabb, men att det kunde hända. Skogskötselledaren berättade om 
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en stor reklamation, på 800 000 plantor, för inte så länge sedan då 
det inte var plantvården som felat utan att det varit fel på 
plantorna. Anledningen var då att plantskolan haft problem med 
infrysningen av plantorna och det hade gått att hitta en anteckning 
om det hos plantskolan. Skogskötselledaren tyckte inte att det 
hade varit svårt att söka efter information i det fallet, utan 
svårigheten hade legat i att parterna var oense. Men partinumret 
hade funnits och att leta hade gått ganska fort. Skogskötselledaren 
tyckte det var viktigt att kunna spåra. 
 
På frågan om skogskötselledaren såg någon nytta med att utöka 
mängden information som var knuten till plantorna och i så fall 
med vad, blev svaret att skogskötselledaren kunde ganska mycket 
om allt runt omkring ändå. Kunde provenienskartorna utantill och 
hade ett bra program i Skogforsk. Använde inte informationen till 
något annat. Men kunde tänka sig att om tio år kanske det vore 
intressant att titta på sparad information 
På frågan om skogskötselledaren såg någon nytta med att kunna 
dokumentera var plantorna hamnar i fält med hjälp av ny teknik 
svarade respondenten ”-Ja kanske, men vi planterar ca 12-15 
miljoner plantor. Att antalet stämmer i lådan är viktigt. Stämmer 
det inte i lådan, så blir det för lite eller för mycket på hygget. Det 
har hänt, men var vanligare förut. Svenska skogsplantor har ju 
infört mer modernare system. Lite modernare nere i Sverige än 
uppe i norr.”  
På plantskolor i norr plockar man ut x antal kassetter och räknar. 
Det brukar vara 250 till 530 per låda beroende på storlek. 
skogskötselledaren berättade att det ställde till mycket jobb om 
det blev plantor över.  
Då behövdes fler markberedda hyggen och jobben behövde 
planeras om. I sådana fall kunde det bli lite fel med var plantorna 
hamnade. Plantor kunde behöva flyttas till platser som ej var 
optimalt för deras proveniens. 
Men det var bättre att det blev lite fel än att plantor kastades. 
Detta hände varje år, men osäkert hur många plantor det handlade 
om. Skogskötselledaren sade att tre miljoner plantor kunde ha 
samma parti- och artikelnummer. 
 
Plantering skedde från mitten maj plus minus en vecka till och 
med första juli sedan gjordes ett uppehåll till augusti-september.  
Kanske planterades lite i oktober. 
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Utbildning ordnades med planteringsbaserna. Ca 300 till 400 
plantörer arbetade i Västerbotten per säsong. Kostnaden var 2kr 
per satt planta för arbete och planta. Kostnaden för planteringen är 
lite mindre än plantkostnaden. Grovt uppskattat ca 35% - 45%. 
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BILAGA 7 
Narrativ intervju Entreprenör Dala Kvalitetskog. 
Hade 70 säsongsanställda. Planterar i hela Mellansverige, från 
Västerås till Ljusdal.  
Säsongen 2016 var 12 miljoner plantor planerade att sättas.  
Plantorna avropades under våren och togs emot på en central plats 
på industriområde  där upptiningen styrdes genom placering av 
plantorna.  
Plantvården sköttes enligt svenska skogsplantors föreskrifter och 
leveransen av plantor stämdes av mot följesedel. Provenienserna 
sorterades så att de separerades. Om plantorna kom från svenska 
skogsplantor var det bara att hålla reda på rätt partinummer till rätt 
trakt. Entreprenören gjorde en pärm till plantörerna med ca en 
veckas jobb. Plantörernas arbetsledare höll sedan rätt på 
partinummer och såg till att det gjordes en kvalitetsuppföljning 
vid planteringstillfället eller strax efter. Då kontrollerades 
planteringskvalitet (djup, tilltrampning, planteringspunkt) och att 
rätt antal plantorvar satta. Arbetet rapporteras till entreprenören 
när det var färdigt. Entreprenören rapporterade sedan till 
skogsvårdsportalen där informationen blev synlig för Sveaskog. 
Rapportering skedde så snabbt som möjligt eftersom betalningen 
kom först efter slutrapport. 
De data som matades in i portalen var proviniens, slutdatum för 
plantering, eventuell behandling, partinummer och 
kvalitetsuppföljning.  
 
Entreprenören sparade informationen eftersom den behövdes om 
det skulle bli fel någonstans. 
Felaktigheter kunde vara att leveransen från plantskolan inte 
stämde eller att plantörer tagit fel lådor med plantor.  Då 
kontaktas Sveaskog direkt. Det kunde hända att transporten från 
Kumla var lastad så att det inte gick att komma åt vissa lådor och 
då kunde ett byte av provinienser ske. 
Det kunde se olika ut i beställning och lådor. Då måste 
entreprenören skriva informationen manuellt på kartorna. Dessa 
felaktigheter uppstod någon gång per säsong. 
Antal partinummer som användes samtidigt var ca 20-30st  åt 
svenska skogsplantor, men åt sveaskog en eller två. 
Om teknik fanns som gjorde att en planta dokumenterades som 
planterad så fort den satts i jorden trodde entreprenören att många 
kunde ha nytta av.  
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Om det kunde leda till att statistik blev tillgänglig hur de anställda 
jobbar skulle det vara till nytta. 
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BILAGA 8 
Narrativ intervju Kvalitetskog AB. 
Kvalitetskog AB är ett heltäckande skogsbruksföretag som 
markbereder ca 7000 ha/år, planterar ca 7000ha och röjer ca 
7000ha. Utför även avverkning i två lag. Planterar åt SCA, 
Sveaskog och södra skogsplantor med flera.  
 
När de jobbade åt SCA hade de planteringsområden och i 
uppdraget ingick att göra insåddsplan.  
Det gick fort att planera när de höll i arbetet själva. 
Vid jobb  åt Sveaskog fick de tilldelade volymer av olika 
plantsorter som de skulle få att stämma mot planteringsplan. 
Sveaskog jobbade med fryslagrade plantor vilket gjorde det 
mindre ömtåligt med transport. SCA jobbade med insådda färska 
plantor som ska ut i samma tempo som de odlas Entreprenören 
tyckte det var bra med (ofrysta) frilandsplantor eftersom de var i 
rätt fas hela tiden och var möjliga att sätta efter midsommar och 
därför klarade av eventuell torka bättre. Fördelen med fryst var 
hanteringsmässigt. De kommer i lådor och det är ganska mycket i 
lådan. Är det varmt tar det bara tre fyra dagar att tina dem. 
Praktiskt att transportera. 
 
Det tog emot ca 120-150 000 plantor per vecka. Alla plantor togs 
hem till en egen centralt belägen terminal vilket förenklade 
skötsel, minskade risken för stöld. Partinummret kommer till 
entreprenören på följesedeln och på lådan. Vid slutrapport för 
varje hygge plockades lappen från en låda och klistrades fast på 
baksidan av det papper som lämnades in på kontoret där 
informationen matades in i skogsvårdsportalen. Plantörernas 
arbetsledare skrev också in informationen  i det egna systemet. 
Skogsvårdsportalen var ett mycket bra hjälpmedel, hade varit bra 
om man kunnat förvälja partinummer i skogsvårdsportalen tyckte 
entreprenören. 
Oftast hängde bara ett partinummer ihop med ett hygge, men om 
hygget inte blev färdigplanterat för att det inte finns plantor 
tillräckligt då skulle det kunna bli flera partinummer. Särskilt om 
fyllnadsplantering då skedde på hösten. 
Det var mer vanligt söderöver med många olika partinummer.  
 
Det hade varit bra om all dokumentation om plantantal, sort, 
partinummer som entreprenören höll reda på och matade in 
manuellt kunde skett snabbare på något sätt. Om det hade funnits 
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något system där till exempel en plantör hade kunnat dokumentera 
information direkt. Om det hade funnits utrustning där de kunde 
scanna av streckkoden och det hade summerats i något system och 
det hade gett exakt koll på var varje låda är satt på vilket hygge. 
Det hade kunnat ge oss möjlighet att slippa räkna och summera. 
Idag hade entreprenören ett system där plantörerna visade alla 
lådor de satt under dagen och arbetsledaren räknade. Detta gjordes 
för att vara säker på att allt stämde och för att undvika att en låda 
tappades bort på hygget till exempel. Entreprenören såg 
möjligheten att teknik skulle ge 100-procentig kontroll på vad 
som var gjort. 
 
Entreprenören trodde också att användning av en smartphone för 
dokumenattion hade kunnat ge tidsredovisning. När den första 
lådan var satt och vilken tid vilket skulle kunna ge en intressant 
uppföljning för alla parter. Entreprenören trodde att det också 
skulle kunna göra jobbet mer intressant för plantörerna också.  



 

46 
 

BILAGA 9 
Narrativ intervju Skogskötselexpert Sveaskog 
Skogskötselexpert på Sveaskog håller på bland annat med 
uppföljning av plantering, en del statistik samt har varit med och 
jobbat fram skogsvårdsportalen.  
Skogskötselexperten berättade att det ej fanns statistik på hur god 
plantetableringen var utan att det höll skogskötselledarna reda på i 
sina respektive områden. Det hade gjorts en del försök att 
undersöka och göra statistik på hela sveaskogs innehav och det 
diskuterades att göra statistik framöver på en del objekt men det 
skulle bli för dyrt att göra på detta alla objekt. 
Ett hinder för insamling av data för statistik var att nästan allt 
planteringsarbete gjordes på entreprenad. Sveaskog hade ett fåtal 
egna lag vilka det gick att studera kostnader för mer detaljerat.  
Skogskötselexperten sade att spårbarheten behövs vid 
reklamationer dessa ska man hantera lokalt. Bara om det blir 
problem att man inte kan komma överens så togs det längre i 
organisationen. 
Skogskötselexperten hade varit med och tagit fram systemet 
Skogsvårdsportalen, men använde det inte operativt. Han hade 
varit med och bestämt vilka data som skulle registreras i 
skogsvårdsportalen när plantering var utförd.  
 
Trädslag 
Odlingssystem 
Proviniens på frö 
Partinummer  
Eventuell behandling (conniflex) 
Om plantor varit frysta eller ej 
 
Stambrev registrerades ej eftersom det kunde spåras via 
partinummer. Ett byte av datasystem hade gjorts för ca 5 år sedan. 
Trakt98 var det operativa föryngringsverktyget tidigare och när 
det skulle konverteras till GISS försvann mycket data, bara det 
allra viktigaste fördes över manuellt. Skogskötselexperten mindes 
inte exakt vilka data som försvann, men trodde att det var bland 
annat plantdata. 
 
Skogskötselexperten använder inte tillbakaspårning särskilt 
mycket. Kan vara vid tillfällen då det uppstår svampskador och i 
samband med plantetableringen. 
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På fråga om eventuell nytta med utökad spårbarhet sade han att 
kunskap om positionering av plantorna kunde vara intressant, om 
det var kostnadseffektivt. Det skulle ge möjlighet att kunna 
besöka dokumenterade plantor det skulle absolut kunna vara 
användbart. Det skulle kunna svara på frågan hur många plantor 
som överlever och det skulle skogskötselexperten använda 
praktiskt i stickprovsanalyser. Utökad spårbarhet genom 
positionering skulle underlätta inventeringen.  
 
Att veta detaljer om plantan som vuxet träd tvivlar 
skogskötselexperten på att det komer att användas till att göra 
analyser eftersom Skogforsk har koll på läget genom sina försök. 
Skogskötselexperten berättade att Sveaskog hade ett samarbete 
med Skogsforsk genom att vara. Markvärd vid försök och att vara 
en stor intressent och beställare av Skogforsks forskning. 
 
En annan nytta som skogskötselexperten såg av spårbarhet var 
information om information om flyttning av plantorna. Hur de 
rörde sig i geografin. Detta var någonting som Sveaskog redan 
undersökte hur det skulle kunna förbättras eftersom de plantor 
som inte klarar sig står för en stor kostnad. Det planerades att 
bygga in en modul i skogvårdsportalen för att kunna synliggöra 
plantorna också under transport. 
Skogskötselexperten menade att den information som lagrades i 
Skogsvårdsportalen efter ett par år när föryngringen är etablerad 
blev ganska ointressant och skulle kunna sparas i ett annat 
billigare medium. Tanken var att informationen som skrivs in i 
GISS ska sparas för alltid, även plantdatat.  
Men frågan är om ett eventuellt systembyte i framtiden också 
kunde innebära att data gick förlorad. 
 
På fråga om det finns någon anledning till att stambrevet inte 
dokumenteras i skogsvårdsportalen sade skogskötselexperten att 
man räknade med att stambrevet skulle vara spårbart genom 
partinummret. Trodde inte att stambrevet skulle behövas tio år 
efter plantering utan om det skulle behövas var det mer aktuellt i 
tiden närmare planteringstillfället. 
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BILAGA 10 
Narrativ intervju Specialist skogsodlingsmaterial Skogsstyrelsen  
Specialist på skogsodlingsmaterial på Skogsstyrelsen ansvarar för 
att se till att regelverket med handel och skogsodlingsmaterial 
följs. Rollen innebär administrering av det register som finns över 
det femtiotal företag som handlar med skogsodlingsmaterial 
( både tillverkande och sådana som endast handlar med 
skogsodlingsmaterial) samt med tillsyn av företagen i registret. I 
jobbet ingår också att vara Sveriges representant i Norden , OECD 
och EU för frågor om skogsodlingsmaterial. 

Lagen säger att information om plantor måste följa med från frö 
till den markägare som planterar. Det finns regler om att man 
måste anmäla till Skogsstyrelsen om man vill plantera främmande 
trädslag eller vegetativt förökade plantor mer än 0.5 ha. Och det 
finns det regler om förflyttning och att det material man planterar 
måste vara lämpligt för produktion. Man får inte endast plantera 
material som inte (kommer växa bra). …har förutsättningar att 
utvecklas väl och som kan utnyttja marken för tillfredsställande 
virkesproduktion 

Men det finns inget som säger att skogsägaren måste spara 
dokumentation i sin dokumentation. 

Den dokumentation som krävs enligt föreskrifterna är den som är 
intressant för skogsstyrelsen och vilken det är framgår av 2002:2 
och 2008:2. Skogsstyrelsen kontrollerar att dokumentationen finns 
med hjälp av stickprov. 

Stambrevet ger information om källa mm och är grunden till allt. 
Så om bara det följer med är det bra. Jag tycker att 
stambrevsnumret ska följa med till skogsägaren. Finns ej behov 
av att mer information än den lagstadgade skulle följa plantan 
idag. 

För skogsstyrelsen är spårbarhet av skogsplantor intressant 
eftersom det finns problem med instabila rotsystem—förr fanns 
stora problem med rotsnurr och även nu ser man på sina håll att 
rotsystemen inte utvecklas ordenligt. På en del håll får man 
kanske mycket dubbeltoppar, eller spröt och dubbeltopp och då 
hade det varit intressant att veta ursprung. 
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Om teknik fanns som gjorde att en planta dokumenterades som 
planterad så fort den satts i jorden är ingenting som 
Skogsstyrelsen kan ha någon direkt tillämpning för idag. 

Skulle man börja mer med att snäva upp antalet kloner, sträva mot 
ett snävare genetiskt urval, så tror jag att intresset skulle bli större. 
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BILAGA 11 
Narrativ Intervju säljledare Svenska skogsplantor 
Säljledare Nord Svenska skogsplantor 
Frågorna till säljledaren handlade till största delen om 
reklamationer för att försöka utröna om det var ett problem eller 
inte och vilka värden som de representerade.  
Säljledaren berättade att med tanke på hur många plantor Svenska 
skogsplantor körde ut så var det en liten andel som reklamerades. 
I Svenska skogsplantors område Nord såldes 63 miljoner plantor 
säsongen 2015 och reklamationer berörde under 100 000 plantor 
och då kunde reklamationerna främst härledas till plantvården. 
Tidigare år hade det varit lite fler plantor som reklamerats 
Ibland hände det att kvaliteten på plantorna inte var helt bra och 
då togs det upp i dialog med kund att de beställda plantorna inte 
skulle vara helt klockrena vid leverans för att ge kund möjlighet 
till nytt beslut. Dialog med kunden var A och O.  
 
Rutinerna kring detta skiljde sig inte åt om det var beställningar 
för skogsrörelsens plantor eller åt den externa marknaden. 
Svenska skogsplantor levererade till alla aktörer på marknaden. 
Och till privatpersoner även om det då rörde sig om små volymer. 
Det kunde vara lättare att kommunicera kring plantvården med 
entreprenörer, eftersom de oftast var rutinerade och visste vad 
som gällde. Svenska skogsplantor hade ökat andelen 
stickprovskontroller senaste åren jämfört med vad som gjorts 
tidigare. 
Säljledaren och säljarna spårade vid reklamation tillbaka till 
plantskolan. De tittade då på information från packning och RGC-
testerna. Med RGC-test menades att plantorna provodlats under 
optimala förutsättningar. Om plantorna vid en reklamation hade 
avgått spårades TS-halten. Med TS-halt menades hur lite vatten 
plantan har kvar i sig vid infrysningen. Detta spelade stor roll för 
hur väl plantorna hade klarat infrysningen. Om det upptäcktes 
snytbaggeskador på plantor som kem-behandlats mot det så gick 
det också att spåra data om behandlingen i plantskolans 
dokumentation. Säljledaren tyckte att det var viktigt att denna 
spårbarhet fanns och saknade ingen ytterligare information 
kopplad till plantorna. Ett av Svenska skogsplantors stora 
mervärden var spårbarheten berättade säljledaren. 
 
Säljledaren tyckte inte att det var ett problem att plantorna kunde 
vara många med samma partinummer. Det underlättade 
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jämförelse med andra plantor ur samma parti satta på andra 
ställen. Säljledaren berättade att om man tittade på reklamationer 
över en femårsperiod så hade antalet minskat och hanteringen 
förenklats och förbättrats på grund av tre faktorer. Svenska 
skogsplantor hade förtätat med personal, skapat tydligare 
information om plantvård och förbättrat kvaliteten på producerade 
plantor. Vid eventuell reklamation som Svenska skogsplantor 
ville ta på sig stod de för nya plantor och kostnad för 
återplantering. 
Säljledaren berättade om ett exempel då 30-40 000 plantor hade 
dött på hygget under sommaren men inga plantor i samma parti 
hade dött någon annanstans. Säljarna hade då tittat på 
entreprenörens protokoll och egenuppföljning vilket stämde med 
senaste tid för plantering på markerna, men markägaren/kunden 
var säker på att plantorna hade satts ett senare datum. 
I detta läge tog Svenska skogsplantor på sig reklamationen, för att 
kunden inte skulle lida någon ekonomisk skada 
På frågan om vad skulle det kunna innebära om teknik fanns som 
gjorde att en planta dokumenterades som planterad så fort den 
satts i jorden trodde säljledaren att för de entreprenörer som var 
ärliga spelade det ingen roll hur tidpunkter dokumenterades. Och 
om någon entreprenör, som till exempel tagit på sig för mycket 
jobb, ville dölja sitt tillkortakommande så gjordes det oavsett 
teknik. En entreprenör kunde inte backa och avsäga sig jobb som 
de hade åtagit sig. 
Säljledaren berättade att de har ett nära samarbete med 
entreprenörer och daglig dialog under säsongen. De var 
affärspartners men kollegor under säsongen.  
Något som säljledaren tyckte skulle behövas var ett flödesschema 
för spårbarheten. Det hade florerat sådana tidigare men fanns 
inget fast som säljledaren kände till. 
Säljare och säljledare visste hur de skulle hantera tillbakaspårning, 
men det hade ändå varit bra med en rutinbeskrivning.  
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BILAGA 12 
Information tryckt på transportlåda för plantor 

1. EG Växtpass 
2. Sverige 
3. Statens jordbruksverk 
4. 4 C20 
5. Partinummer 
6. Trädslag 
7. Antal/låda 
8. Härkomst 
9. Ursprung 
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BILAGA 13 
Skogsvårdsportalen 
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BILAGA 14 
Plantkort Svenska skogsplantor 
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BILAGA 15 
Svenska skogsplantors rekommendationer för plantvård 
 

 


