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Sammanfattning 
 
Behovet av att förröja vid förstagallring har ökat under senare år. 
Förröjning innebär att små buskar och träd röjs undan för att ge 
skördarföraren bättre sikt. Gallring är en beståndsvårdande åtgärd 
som utförs genom utglesning där gagnvirke tillvaratas. 
Ungskogsröjningar är oftast eftersatta i dagens skogsbruk vilket 
leder till att det finns mycket underväxt vid förstagallringen. 
Därav följer bl.a. att skördarens avverkningskostnad ökar vid en 
minskad medelstam. En förröjd gallring är däremot mer 
tidseffektiv och avverkningskostnaden minskar.  
 
Gränsen för förröjning är att allt röjs under 9 cm i 
brösthöjdsdiameter. Detta tenderar till en schablonmässig 
förröjning. I det schablonmässigt förröjda beståndet tenderar 
skördarföraren att gallra generellt i de områden som kräver 
förstärkt naturhänsyn. Med en sådan förröjning uppstår 
följaktligen en del komplikationer vid förstagallringen bland annat 
att skördarförare kan luras ut i kantzoner och köra ner i surdrog 
vilket ger urlakning och påverkar den biologiska mångfalden 
negativt.  
 
Den här studien syftade till att undersöka två olika 
förröjningstrategier. Fyra homogena bestånd delades in i två delar 
där ena delen röjdes med en förstärkt naturhänsyn och den andra 
delen förröjdes traditionellt. Förröjningen med förstärkt 
naturhänsyn innebar att det sparades mer stammar och ev. 
underväxt och att kantzoner inte röjdes. Naturvårdsröjningen hade 
sin grund i en framtagen förröjningshandledning. Målet var att 
slutligen hitta biologiska för och nackdelar med dessa två 
röjningsstrategier; ekonomiska för och nackdelar, tidsmässiga för 
och nackdelar och slutligen drivningstekniska för och nackdelar. 
 
Studien visade slutligen att en naturvårdsröjning är att föredra då 
den är mindre kostsam i slutändan. Naturvårdsröjningen minskar 
tendensen att köra ut i kantzoner. Flest stammar, drygt 10%, 
sparades i naturvårdsröjningen vilket gynnar växt- och djurliv.  
 
De flesta skördarförarna var positiva till den nya 
förröjningshandledningen och ansåg att det är viktigt att kantzoner 
och småträd sparas.  
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Abstract 
 
The need for brushing before the first thinning has increased 
during the last few years. This brushing involves taking away 
small trees and bushes making it able for the harvester operator to 
see better and choose the correct trees to be harvested. In today’s 
silviculture the brushing is often neglected which means that the 
undergrowth becomes dense and leads to less efficiency for 
harvesters and a rise in costs. A well brushed first thinning will 
make the harvesting costs low and time efficient. 
 
In brushing before the 1st thinning all stems below 9 cm d bh are 
traditionally taken down. This has a tendency to become 
stereotyped; i.e. brushes are also taken away in areas where 
stronger nature conservation should be applied, as in wetlands, 
edge zones, etc. The harvester operator then gets stuck in these 
zones which threaten the biodiversity.   
 
This study aims at examining two different types of brushing 
methods before the thinning, the traditional one and another (new) 
method where environmental and nature protection aspects were 
taken into account to a greater degree; i.e. where more stems and 
undergrowth have been left over and edge zones were not 
brushed. The study results show that the latter one is to prefer as 
the more cost efficient one. It also protects the harvester to drive 
out into the edge zones. This method is also beneficial for the 
wildlife. 
 
Most harvester operators were positive to a new brushing manual.  
 
Keywords: brushing, first thinning, undergrowth, nature  
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Förord 
 
I Skogs- och träprogrammet utförs ett kanditatarbete på C-nivå 
vilket innebär tio veckors heltidsstudier och 15 hp. 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Sydved. Ett stort 
intresse för skogskötsel är grunden till arbetet. Idén till 
examensarbete växte fram under ett sommarjobb och initierades 
sedan av Sydved.  
 
Jag vill tacka Anders Ehrenström på Sydved som har hjälpt mig 
med tips och råd och även inköparna Mattias Svensson och 
Anders Gustavsson som letat fram passande objekt till mitt arbete 
och stått ut med mitt ringande när jag stått mitt ute i ingenstans. 
Även alla skördarförare som tog sig tid med mina intervjuer och 
framförallt vill jag tacka mina två röjare Peter och Hampus.  
 
Slutligen vill jag även tacka min handledare Matti Flinkman som 
har stöttat mig under arbetets gång.  
 
Växjö i maj 2016 
Åsa Andersson 
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Förkortningar/ begrepp 
 
 
Bestånd 
Ett större antal träd som karaktäriseras av viss enhetlighet. 

Biotop 
Naturtyp, vilket är ett område med enhetlig ekologisk struktur. 
 
Brösthöjdsdiameter 
Ett träds diameter i brösthöjd, 1,3 meter. 
 
Hektar 
1 hektar (ha) motsvarar 100×100 m. 

Hänsynskrävande biotoper 
T.ex. värdefulla fuktiga sumpskogar, bergsbranter, örtrika 
surdråg, äldre skogsbeten. Kan i vissa fall även vara 
nyckelbiotoper. 

Hänsynsobjekt/yta 
Lämnad hänsyn, t ex hänsynskrävande biotop eller kantzon. 

Impediment 
Mark med lägre produktivitet än 1 m3sk/hektar och år. 
 
Kantzon 
Övergångsområde mellan två typer av mark, formade av naturen 
eller kulturåtgärder. I skogsbruket lämnas även kantzoner som 
skydd, ex mot vattendrag och odlingsbryn. 

Kulturmiljö 
Betecknar sedan 1980-talet den miljö som påverkats och formats 
av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors 
liv. 
 
Markberedning 
Bearbetning för att få gynnsam växtplats för plantan. Typ av 
markberedning beror på markförhållanden. 

Medelstamsvolymen  
(avverkad volym) / (antalet avverkade träd).  
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Slutavverkning 
Slutavverkning är en åtgärd inom trakthyggesbruk som innebär att 
ett avgränsat skogsbestånd helt avverkas. 
 
Spårbildning 
Uppkommer efter skogsmaskinens hjul/band.  

Surdrog 
Blötare parti. 
 
Underväxt 
Mindre träd, buskar, växter som kommer upp under beståndet.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 

Ungskogsröjningar är idag generellt och ofta eftersatta, vilket 
skapar problem för skördarförare vid förstagallring med mycket 
underväxt (Frank, 2006). Denna underväxt gör att det tar längre 
tid för skördarföraren att gallra beståndet bland annat på grund av 
siktproblem. Bestånd som är oröjda har i regel också en lägre 
medelstamsvolym, vilket då ökar avverkningskostnaden.  

Behovet av att förröja vid förstagallring är idag därför stort. 
Förröjningen har följaktligen ökat på senare år då de flesta 
markägarna väljer att förröja innan förstagallring, då en röjd 
gallring ger ett snabbare genomförande till lägre 
avverkningskostnad (Petterson, 2003). Förröjning innebär att 
buskar och klena stammar huggs ner innan gallring (Olsson, 
2004). 

Fördelen med ett välröjt bestånd inför förstagallring visar sig 
oftast i andragallringen då det ger en högre volymtillväxt. 
Skördaren får en effektivare produktion med en lägre konstand 
som följd när det är röjt då medelvolymen per stam blivit större. 
En gräns för förröjda bestånd är satt på att allt röjs under 9 cm i 
brösthöjdsdiameter då klenare stammar är dyrare att hantera vid 
både skörd och utskotning (Österberg, 2010). 

Nackdelen med röjningen är att den påverkar samtidigt den 
svenska faunan. Röjning resulterar i att en värdefull naturresurs 
går till miste om då det röjs ner mat och gömställen för viltet. En 
schablonmässig röjning tenderar även att få skördarföraren att 
gallra som vanligt i de zoner som kräver naturhänsyn. 
Skogskonsulenten Klas Lindblom (2008) är bekymrad över detta. 
Han anser att förröjningen ställer till flertalet problem. Bland 
annat när det är mycket snö ser inte skördarföraren vad som ska 
sparas. Hade underväxten varit kvar förstår hen mycket fortare om 
det är ett surdråg eller en kantzon som ska sparas. Detta hade 
kunnat bidra till att undvika fastkörningar som påverkar den 
biologiska mångfalden. Förröjs det inte in i kantzoner och surdrog 
ser maskinföraren betydligt lättare vad som ska lämnas. Detta gör 
så att hänsynskrävande biotoper skyddas istället för att huggas 
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ner. Skyddas den redan i gallringen är chansen större att den 
utvecklas till en hänsynskrävande biotop och att den skyddas fram 
till slutavverkning. Problemet kan annars bli att partier som kräver 
hänsyn huggs ner och sedan markbereds och planteras där de 
flesta plantor dör av syrebrist på grund av att det planteras där det 
blir för blött. 

Tanken är i grund och botten god; att skördarföraren ska se bättre. 
Men oftast snitslas det bara runt gallringen och sedan kommer 
förröjarna som tar ner allt under 9 cm i brösthöjdsdiameter utan 
att ta hänsyn till vattendrag och kantzoner enligt Lindblom. I 
dagens röjningar skall hänsyn tas till kantzoner med ofta missar 
planeraren dessa områden. Kantzoner som röjs in i, som till 
exempel mot en bäck, tar också bort beskuggningen. Beskuggning 
är en avgörande faktor för att fisk skall trivas i bäcken. Kantzonen 
kan med hjälp av underväxt kortas ner till 10 meter istället för 20 
om man låter underväxten stå kvar anser Lindblom. 

I regel tycks det finnas alltför lite information om utförande och 
kostnad för förröjning i förstagallring. Den utförs i regel alltid 
antingen före eller i direkt anslutning till förekommande gallring 
men det finns inga allmänt vederhäftiga mallar eller 
handledningar som visar dels kostnader vid ett visst stamantal, 
dels inverkan på naturhänsynsaspekter. Bristen på forskning inom 
ämnet är även stort vilket med största sannolikhet beror på att 
förröjning inte har ett ackordpris utan att den körs på timtid. 
Därför är det av vikt att undersöka förröjning för initial 
kartläggning av kostnader och om den utförs på ett sätt som även 
beaktar naturhänsynen. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är att jämföra två olika 
förröjningsstrategier bestående av en traditionell förröjning och en 
förröjning med förstärkt naturhänsyn. Arbetet vill därmed 
fokusera på följande frågeställningar: 

- Möjliga biologiska för-/nackdelar med respektive 
röjningsstrategi? 

- Hur påverkas röjningskostnaderna av eventuella tidsvinster  
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eller -förluster vid tillämpning av respektive förröjningsmetod? 

- Vilka drivningstekniska för- och nackdelar kan det finnas? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet omfattar endast två olika förröjningsstrategier som tagits 
fram i samråd med Sydved. Fler olika strategier har inte 
bearbetats då det framförallt skulle lägga grunden till en 
förröjningshandledning. 

Studien kommer inte behandla när det blir lönsamt att hugga 
stammen med skördaren istället för att röja ner den då detta skulle 
bli för tidsödande. Även kapaciteten för skördarföraren i de olika 
förröjningsstrategierna kommer att utebli på grund av 
tidsaspekter. 

Studien kommer även ske i Jönköpings län där det finns ett tiotal 
entreprenörer. Beståndens geografiska läge begränsades på grund 
av logistiska skäl. 
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2. Material och Metod 
 
2.1 Studieupplägg och tillvägagångssätt 

En ingående litteraturgenomgång av röjning, förröjning och 
gallring samt naturvårdshänsynstagande som skogsvårdande 
åtgårder inledde arbetet om förröjningsstrategier. I nästa steg 
planerades och genomfördes tester av förröjningshandledningen i 
form av (i) praktiska förröjningsexercis för tidsstudier och (ii) 
intervjuer av entreprenörer som genomförde de praktiska 
momenten. 

Kvalitativ metod användes vid intervjuer där verbala 
formuleringar antecknades och sammanfattades i text. 
Kvantitativa data samlades in genom experiment i förröjningarna. 
Studieupplägget gav därmed en metodtriangulering vilket innebar 
att olika metoder kompletterade varandra. Detta resulterade i en 
fördjupning av materialet. 

2.2 Förfarande vid tester av förröjningshandledning 

Experimentet innebar att ett antal bestånd skulle förröjas. Dessa 
skulle vara så homogena som möjligt där halva beståndet skulle 
förröjas på traditionellt vis och halva beståndet med en ny 
förröjningshandledning. Kostnader och tid för förröjningen skulle 
undersökas för att se om det var någon skillnad tidsmässigt och 
kostnadsmässigt på de två olika förröjningsstrategierna. 
Kostnaden skulle uppskattas i kr per hektar och tiden beräknades 
per hektar. 

Variabler som beaktades vid beståndsvalet var 
trädslagsammansättning, terrängförhållanden och struktur. Allt för 
att få så homogena bestånd som möjligt. Bestånden skulle gärna 
innehålla vattendrag där det gick att skapa en kantzon eller andra 
värdefulla miljöer. När bestånden hade valts ut delades dessa i två 
delar där det röjdes med respektive metod. Beståndet snitslades ut 
och delades i mitten även här med snitselband. Fältarbetet 
utfördes under februari till april månad. Två olika 
röjningsmetoder genomfördes. Den ena röjningen gick ut på att 
röja ner allting under 9 cm i brösthöjdsdiameter. Även in i 
områden som det skulle gå att göra en kantzon mot. Den andra 
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förröjningskonceptet innebar att kantzoner mot vattendrag och 
andra blötare partier sparades; d.v.s. förstärkt naturhänsyn genom 
att lite buskar och träd sparades för viltet liksom även löv i en 
större omfattning. 

2.3  Insamling av kvantitativa data 

Enhand-gps utnyttjades för mätning av arealen i de olika 
testbestånden. Röjningsrulle användes för att bestämma stamantal 
i de olika bestånden med ett snöre på 5,64 meter motsvarande en 
cirkelprovyta om 100 m2. Provytor lades ut schematiskt och 
markerades med en gränsstolpe och stamantalet beräknades både 
före och efter röjning. I alla bestånd lades fyra provytor ut för 
naturvårdsröjningen och fyra provytor för den traditionella 
röjningen. Tidstagning gjordes med telefon för de olika bestånden 
där tidsåtgången sedan räknades om till minuter per hektar och 
jämfördes i diagram. Beräkning gjordes för en ungefärlig 
tidsåtgång för de sammanlagda ytorna i respektive bestånd vilket 
gav antalet minuter per 400 kvadratmeter. Stamantal och antalet 
röjda stammar jämfördes sedan i tabell och diagram. 

2.4 Insamling av kvalitativa data 

Genom strukturerade intervjuer (Bilaga 1) med entreprenörer som 
maskinförare och röjare skulle en helhetsbild utläsas över 
förröjningen. En grundläggande fråga var hur det skall undvikas 
att det förröjs i hänsynsområden. För- och nackdelar beträffande 
biologiska (naturhänsyn), drivningstekniska och ekonomiska 
aspekter skulle diskuteras utifrån deras erfarenheter. Blir det 
mycket sämre sikt vid en mildare förröjning? Blir det svårare att 
köra? Röjare informerades både innan uppdraget och efter 
uppdraget. Det diskuterades de olika strategierna; vilka problem 
kunde uppstå? Efter att uppdraget genomförts diskuterades själva 
genomförandet. Sammanlagt var det tio skördarförare och tre 
förröjare som intervjuades. 
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2.5 Förröjningshandledning 

Förröjnigshandledningen togs fram av Sydved.1 Förröjningen 
genomfördes med följande parametrar i åtanke, som är beskrivna i 
Sydveds förröjningsinstruktion för gallring, som beskrivs nedan. 

 
Kantzon - Vattenmiljöer: 
Underväxt, som buskar och 
lövträd, lämnas inom en zon 
om ca 10 meter från rinnande 
vatten. Vid sjöar lämnas en 
bredare kantzon om ca en 
trädlängd. Rekommendationen 
är att använda 
utströmningsområdet som 
hjälp för att bedöma bredden 
på kantzonen. Målet är att 
skapa en lövdominans i 
närområde till vatten för att 
gynna den biologiska 
mångfalden. 
                                                             
Målsättningen med kantzoner mot vatten           Figur 2:5 Kantzon 
 är att åstadkomma: 
 
 Skugga 
 Mat 
 Filtrering                                                          
 Armering   

 
Impediment, hänsynsytor och hänsynsbiotoper: Lämnas 
orörda. 
                                                 
 
1 Sydved är ett skogsbolag som ägs av Stora Enso och Munksjö. De erbjuder en skoglig 
fullservice och rådgivning. Målet är att anskaffa virke. Årligen anskaffar företaget 6 
miljoner kubikmeter virke och de har en omsättning på ca 3 miljarder kronor. 

Huvudkontoret ligger i Jönköping och fältverksamheten är uppdelad i sju olika distrikt. 
Varje distrikt är sedan indelat i olika områden där det går att kontakta respektive 
inköpare. 
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Kantzon - Myr-/Moss-Impediment: Var försiktig med röjning i 
närheten av impediment då det kan ”locka ut” maskinerna för 
långt med spårbildning som följd. Underväxt, som buskar och 
klenare träd, lämnas om möjligt ut till en trädlängds bredd från 
impedimentet. Ha som ambition att skapa en framtida skiktning. 
Kantzonen är till för att skapa ett skydd för impedimentet och de 
arter som lever där. 
  
Kantzon - Bergsimpediment: Gynna löv och tall. Inriktningen är 
att minimera påverkan.  
 
Kantzon - Odlingsmark: Se till att skapa en skyddande miljö 
mot odlingsmark med lövträd och buskar som gynnar fåglar och 
insekter. 
 
Kulturmiljöer:                                      
Gamla husgrunder, kolarkojor, stenmurar, odlingsrösen, etc. skall 
röjas rent från all träd- och buskvegetation. Undantaget är bärande 
träd och buskar samt övriga naturvärdesträd.   
Kulturmiljöerna skall rensas från röjningsrester.  
 
Träd och buskar: 
Alla ursprungliga träd- och buskarter skall finnas kvar efter 
röjning. Arter som ekologiskt sett är särskilt värdefulla, så kallade 
naturvärdesträd lämnas alltid. För att gynna viltfoderproduktionen 
är rönn, asp, sälg och ek (RASE) samt bärande buskar värdefulla. 
 
Produktion: 
 Röj inte schablonmässigt över hela arealen.  

o Lämna underväxt i naturliga luckor. 
o Lämna små träd och buskar som inte stör efterföljande 

gallring. 
 Röj alltid rent en meter runt produktionsträd (ta bort hinder för 

aggregatet). 
 Dimensionsgräns för röjning beslutas av ansvarig inköpare 

beroende på sortimentsuttag i kommande gallring. 
 
Ansvarig inköpare kan också svara för om eventuell upplagsplats 
skall röjas. 
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2.6 Valda försöksområden 

Experimenten utfördes i förstagallringsbestånden hos fyra olika 
markägare i Småland. 

Bestånd 1 
 
Första beståndet är på 3,97 ha Hjulvhult som ligger i Jönköpings 
län och är beläget i Gislaveds kommun.  
 
Beståndet är från grunden en självföryngring av tall men med 
tiden har det kommit mycket granuppslag. I delen mot vägen 
dominerar granen och beståndet består här av grövre granar för att 
sedan övergå allt mer till tall och mindre dimensioner. Genom 
beståndet går en bäck och i vissa partier är det blötare. 
Beståndsskötseln är till en del eftersatt med största sannolikhet för 
att ungskogsröjningen varit undermålig. I vissa fall skulle det 
kunna ses som ett konfliktbestånd. Med en varierande bonitet kan 
det vara orsaken till detta tillsammans med en för svag/ utebliven 
röjning.  
 
Beståndets 3,97 ha delades in i två delar. Där den vanliga 
röjningen stod för 2,3 ha och området med förstärkt naturhänsyn 
slutade på 1,67 ha. Även stamantal togs både före och efter 
röjning. Tidstudier gjordes på de två olika delarna.  
 
Bestånd 2 
  
Det andra beståndet är på 2,3 ha och ligger i Flahult. Även detta 
ligger i Jönköpings län och är beläget i Gislaveds kommun. Detta 
bestånd låg 2 mil från bestånd ett.  
 
Beståndet är ett planterat granbestånd med inslag av gruppställd 
björk. Det är beläget mellan en sjö och en bergsbrant. Det är av 
varierande bonitet där vi mot sjön har mindre dimensioner som 
övergår till grövre dimensioner. I beståndet går en bäck från sjön 
genom beståndet. Det skulle gå att skapa naturvärden i framtiden. 
Rekreationsvärdet är stort då sjön är en populär fiskesjö.  
 
Beståndet är välskött och har med största möjliga sannolikhet 
genomgått en ansenlig ungskogsröjning. Det delades in i två 
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områden där naturvårdsröjningen är på 1,8 ha och den utan 
förstärkt naturhänsyn är 0,8 ha.  
 
Bestånd 3 
 
Bestånd tre ligger i Plombo som ligger i Jönköpings län och är 
beläget i Gislaved kommun. Detta bestånd är på 2,3 ha. Ett 
bestånd som har varierad bonitet. Beståndet präglas av granskog 
av produktionstyp som går ut i ett blötare parti som sedan slutar 
vid en bäck. Naturvårdsröjningen var här på 1,5 ha och den 
traditionella röjningen var på 1,3 ha. Beståndet hade inte 
genomgått en sistaröjning och hade därmed väldigt mycket 
underväxt i gallringen. 
 
Bestånd 4 
 
Beståndet i Målskog ligger i Jönköpingslän och Jönköping 
kommun. Detta var beläget längre bort från de andra bestånden. 
Här var underväxten inte lika dominant som i de andra bestånden. 
Beståndet bestod främst av tall med inslag av björk. Det mynnade 
ut i en myr. Relativt välskött bestånd där sistaröjningen utförts i 
tid. Beståndet var på 4,2 ha där naturvårdröjningen var på 2 ha 
och den traditionella röjningen på 2,2 ha. 
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3. Resultat 
 
Avsnittet inleds med en redogörelse för röjning, förröjning, 
gallring och naturhänsynsaspekter som skogsvårdande 
skogsskötselåtgärder. I avsnittet redogörs vidare för tidsåtgång 
och kostnader samt utfall i form av röjda och kvarvarande 
stammar för båda röjningsstrategier i respektive försöksbestånd2. 
Slutligen redovisas intervjuresultaten om drivningstekniska 
aspekter och naturhänsynens aspekter.  
 
3.1 Utfall av litteraturgenomgång 
 
3.1.1 Ungskogsröjning 
 
Röjning definieras enligt skoglig terminologi som en 
beståndsvårdande utglesning av skog, ej avseende på gagnvirke. 
Genom en utglesning av beståndet skall detta gynna kvarvarande 
stammar då dessa bättre kan tillgodogöra sig näringsintaget från 
marken och därmed gynna diametertillväxten på kvarvarande 
stammar (Petersson, m.fl. 2007). 
 
Röjning styr hur beståndet skall utvecklas och styr hur den 
framtida skogen ska se ut i ett tidigt skede. Syftet med röjningen 
är i det flesta fall att glesa ut ungskogen.  Hur mycket stammar 
som skall lämnas kvar efter röjning beror oftast på hur många 
gallringar som är tänkt att utföras i beståndet (Petersson, m.fl. 
2007). 
 
Röjning påverkar variabler som tillväxt, trädslagsblandning, 
skiktning och kvalité. En hårdare röjning som utförts tidigt ger i 
de flesta fall grövre virke med en sämre kvalité. En sen och svag 
röjning ger oftast en positiv kvalitetsutveckling men klenare 
dimensioner (Hallsby, 2008). 
 
Vilken tid beståndet röjs, vilken röjningsstyrka som används och 
vilket stamval som gjorts påverkar i de flesta fall både 

                                                 
 
2 På grund av kommunikationsmiss har bestånd fyra uteblivit i 
tidsstudien. 
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trädslagsfördelningen och diameterfördelningen (Pettersson et al. 
2012). 
 
3.1.2 Förröjning 
 
Definitionen av förröjning är; ”innan gallring röja ned (ej ta till 
vara på) mindre träd, oftast undertryckta träd, stubb eller rotskott 
och därigenom höja medelstammens volym i kvarvarande 
bestånd. Samt träd som visuellt eller fysiskt hindrar ett effektivt 
ingrepp med skördare” (Dahlen, 2010). Den viktigaste uppgiften 
är att ge skördarföraren fri sikt och därmed påskynda avverkning 
men också att det är för kostsamt att gallra dessa klena stammar 
med skördare. Förröjning kallas även för underröjning eller 
siktröjning beroende på sammanhang och bolag. 
 
I dagens skogbruk röjs stammar bort som är under 9 cm i 
brösthöjdsdiameter då kostnaden blir för stor för skördaren i att 
greppa tag i de enskilda träden. Röjs dessa bort skall det bidra till 
en ekonomisk vinst vid gallring. Att röja bort de stammar som är 
under 9 cm i brösthöjdsdiameter lönar sig oftast före 
konventionella avverkningsmetoder (Johansson 
& Gullberg, 2002).  I de svenska skogarna är det runt 50% av 
förstagallringarna som förröjs (Fröberg, 2005). 
 
Kostnaden för förröjningen påverkas av flera parametrar. 
Framförallt är det tätheten i beståndet och trädstorleken som har 
en avgörande roll (Ligne, 2004). 
 
3.1.3 Gallring 
 
Gallringens huvudsakliga mål är att överföra beståndets tillväxt på 
färre och bättre träd. Genom att tillväxten fokuseras på färre 
stammar sker en ökning av medeldiametern. Gallringen ger även 
en inkomst i ett tidigt skede och ett steg mot bättre kvalité i 
beståndet (Hallsby, 2008). 
 
När beståndet växer mycket finns det träd som blir undertryckta 
och konkurreras ut. Detta kallas för självgallring och ger på sikt 
en förlust av värdefullt virke. Genom att gallra förekoms denna 
procedur genom att en mer specifik ur skiljning kan göras 
(Hallsby, 2008). 
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Gallring är en beståndsvårdande åtgärd som inte får skjutas upp 
för länge. Speciellt om det inte är röjt från början. Ett välröjt 
bestånd underlättar förstagallring. Vad som är rätt tidpunkt för en 
förstagallring är den biologiska förutsättningen för beståndet som 
styr, framförallt bonitet. Dock finns en tumregel att det är dags att 
gallra när tallens grönkrona är halva trädhöjden och grannens är 
två tredjedelar av trädhöjden. Tallen är mer ljuskrävande och 
gallringsbehovet sker därför i ett tidigare stadium. Även 
beståndets övre höjd kan spela roll när det är dags att gallra. 
Överlag bör gran gallras vid en övre höjd på 12-15 meter. För tall 
är det något lägre. Det är viktigt att första gallringen görs vid rätt 
tidpunkt (Hallsby, 2008). 
 
I en studie av Kärhä (2006) framkom det att underväxtens täthet 
hade en produktionssänkande effekt för skördaren. Studien visade 
att när underväxtstammarna nått 2000 per/ha med en medelhöjd 
på två meter så sjönk produktiviteten för skördaren med 14 %. 
 
Framförallt har granunderväxten en ökad påverkan för sikten vid 
gallring när höjden överstiger 1,3 meter. Löv och tall har 
motsvarande höjd på 3 meter (Gunnarsson, m.fl. 1992). 
 
3.1.4 Naturhänsyn 
 
Sverige har internationella avtal för att bedriva ett hållbart 
skogsbruk som gynnar den biologiska mångfalden. Begreppet 
biologisk mångfald härleder till att i takt med brukandet av mark 
och andra naturresurser har vi påverkat arter. Mellan ett 
ekosystem och mänsklig aktivitet dyker den biologiska 
mångfalden upp eller ordet biodiversitet. Biodiversitet innebär 
”mångformighet av liv”.  Året 1994 kom en ny skogsvårdslag där 
miljö- och produktionsmål gav lika stor vikt (Weslien & 
Widenfalk, 2009). 
 
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

I dagens samhälle finns det 16 nationella miljökvalitetsmål där 
”Levande skogar” är ett mål som har störst inflytande på det 
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moderna skogsbruket. Det finns två avgörande frågor som präglar 
naturvårdens internationella utveckling. Det första innebär att det 
finns en oro för artutdöende som skall påverka ekosystemet vilket 
kan leda till störningar i ekosystemet. Den andra avgörande frågan 
kan kortfattat beskrivas som etisk: Har människan rätt att utrota 
arter för att öka sin levnadsstandard? 

Skogen har förändrats och den gör det ständigt. Träd växer och 
markvegetationen går igenom förändringar. Livsmiljöer 
försvinner och nya uppstår. Skogen är i en relativt statisk miljö 
och fortlever därmed i ett konstant tillstånd. Men den har i stor 
utsträckning präglats av störningar. Skogsbrand kan ses som en 
störning men även som en ny startpunkt. Trakthyggesbruket har 
förändrat skogarna de senaste hundra åren. Stående grova träd har 
minskat kraftigt.  

Naturvårdsåtgärder som är viktiga är att undanta partier med 
högre naturvärden för att gynna biologisk mångfald. Kantzoner 
och kvarvarande träd är två viktiga åtgärder. 

Miljöhänsynen är relativt utvecklad i dagens 
föryngringsavverkning men är inte lika utvecklad i ungskogen. 
Vid röjning och gallring är det vetenskapliga materialet och 
vetenskapliga erfarenheterna mycket begränsade. Vid röjning 
gäller det att identifiera naturvärden redan i den unga skogen. 
Naturvärden i unga skogar utvecklas från störningar från 
avverkning och föryngring. Ju bördigare ungskogen är desto 
högre artrikedom finns i beståndet. Hur ungskogen sköts kan vara 
betydelsefult för arter och därmed ekosystemet . Blommor och 
hög förekomst av insekter kan ge ett större inslag av fågelliv om 
de får ett mer skydd från undervegetation. Blir ungskogar för täta 
och eftersatta leder detta till att andelen arter minskar drastiskt då 
växter kräver ljus. En särskilt typ av anpassad röjning skulle ge en 
ökad kärlväxtdiversitet. Denna typ av röjning skulle innebära att 
det skapas luckor i beståndet med ljusinsläpp.  

I Gallringskogen växer det upp växter kring träd och högstubbar 
som ofta röjs bort vid förröjning. Vid röjning kan det skapas en 
varierad miljö kring träden genom att röja kring en del men inte 
runt andra. Fåglar som använder större träd som boplatser gynnas 
av undervegetationen. Studier har visat att lavskrikorna får en 
gynnsam häckningsframgång vid tätare undervegetation då risken 
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för angrepp från rovfåglar minskar. Även mesfåglar har visat 
samma resultat. Det är mycket viktigt att inte röja kring döda träd 
då dessa har goda möjligheter till att utvecklas till 
häckningsmiljöer. 

Skogsmark som ligger nära vatten kräver extra hänsyn. Helst skall 
det lämnas orört då körskador i dessa partier kan ge utlakning av 
partiklar och näringsämnen. 

I ungskogen bör kantzoner och hänsynsytor vårdas rätt. Här kan 
det lämnas mindre partier oröjda, framförallt asprika miljöer. 
Genom att spara dessa partier och inte avverka dessa kan det 
efterlikna den naturliga successionen för lövbrännor. 

I den äldre skogen som har blivande kantzoner och hänsynsytor 
underlättas avverkning genom förröjning. Förröjningen sker då 
genom att plantor och småträd tas bort. Detta skall dock undvikas. 
Pengar och tid läggs ner på röjning i onödan och en värdefull 
naturstruktur skadas. 

Förstagallring för skog som anlades på 1970-talet är ett faktum. 
Då vi inte hade samma krav på lövandel och naturhänsyn har 
dessa skogar låga naturvärden och är i en s.k. naturvårdssvacka. 
Den saknar oftast äldre kvarlämnade träd och därmed 
heterogenitet.  Sker ingen åtgärd mot naturvårdssvackan kommer 
denna att följa med om inte åtgärder utförs. Där av är förröjningen 
viktig (Weslien & Widenfalk, 2009). 

 
3.2 Tidsåtgång, stamantal och kostnader i de olika 
röjningarna 

Tidsåtgång 

Tidsåtgången för röjningen i Flahult blev 256 min/ha för den 
traditionella röjningen medan naturvårdsröjningen slutade på 219 
min/ha För Plombo erhölls 756 min/ha i den traditionella 
röjningen. Delen med naturvårdsröjning gav 397 min/ha. 
Naturvårdsröjningen i Hjulvhult var på 293 min/ha och den 
traditionella röjningen var på 314 min/ha. Variation mellan de 
olika bestånden kan utläsas i figur 3.1 
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Figur 3.1. Skillnaden i tidsåtgång per minut i de olika områdena. 
Naturvårdsröjning och traditionell röjning jämförs i de olika 
staplarna.  
 
Fyra provytor lades ut i ett schematiskt system i beståndets 
respektive två delar med en sammanlagd yta av 400 kvadratmeter 
per förröjningsstrategi. Tiden det tog att röja dessa kan utläsas i 
figur 3.2.  
 

 
 
Figur 3.2. Tidsåtgång för sammanlagda provytor i bestånden per 
400 m².   
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Resultatet visade att provytorna tog längre tid att röja med den 
traditionella förröjningen än med röjningen med förstärkt 
naturhänsyn. Staplarna är fördelade i tre bestånd med den totala 
tiden för naturröjning i de blå staplarna och den totala tiden för 
den traditionella röjningen i de röda staplarna. 
 
Stamantal 
 
I samtliga försöksbestånd med konventionell resp. 
naturvårdsanpassad förröjning mättes stamantal på fyra provytor 
(bilaga 2). I Flahult förröjdes i genomsnitt 23% av stammarna bort 
genom naturvårdsförröjning medan den traditionella röjningen 
resulterade i borttagning av 36% av stammarna. Vid traditionell 
förröjning röjdes fler stammar bort. I Plombo röjdes 25% bort 
både i naturvårdsförröjningen och den traditionella röjningen. I 
Hjulvhult röjdes 29% bort i naturvårdsförröjningen och 39% 
röjdes bort i den traditionella förröjningen. Målskog hade en siffra 
på bortröjda stammar som slutade på 20% i 
naturvårdsförröjningen och 36% i den traditionella röjningen. 
Skillnaden mellan de olika förröjningsstrategiernas stamantal går 
att utläsa i tabell 1 och 2.  
 
Tabell 1. Genomsnittligt stamantal i den traditionella röjningen. 
Före och efter utförd åtgärd. 

 
 
 
 
 

Objekt  Stamantal/ ha 
Traditionell 
förröjning  

Efter 
förröjning  

Bortröjda 
stammar 
i %  

Flahult  3125  2000  36  

Plombo  3725  2825  25  

Hjulvhult  3220  1975  39  

Målskog  3100  1548  36  
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Tabell 2. Genomsnittligt stamantal i den traditionella röjningen. 
Före och efter utförd åtgärd. 

 
Resultatet visade att den traditionella röjningen genomförs väldigt 
likt på alla ställen som går att utläsa i figurerna 1 och 2.  Det 
sparades drygt 10% mer stammar i naturvårdsförröjningen mot 
den traditionella förröjningen. Den traditionella förröjningen 
tenderar att gå hårdare åt stamantalet än vid 
naturvårdsförröjningen. Beståndet i Plombo skiljde sig från de 
andra bestånden då det här röjdes lika många stammar i både den 
traditionella förröjningen och förröjningen med förstärkt 
naturhänsyn vilket går att utläsa i figur 3.3 Även stamantalet i 
Plombo var högre i den traditionella röjningen efter utförd åtgärd.  
 

. Objekt  Stamantal/ha 
Naturvårdsförröjning  

Efter 
förröjning  

Bortröjda 
stammar 
i %  

Flahult  3150  2425  23  

Plombo  3625  2725  25  

Hjulvhult  3100  2200  29  

Målskog  2900  2350  20  
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Figur 3.3. Antalet stammar i alla bestånd både för 
naturvårdröjningen och för den traditionella förröjningen. Figuren 
anger stamantalet före- och efter förröjning och den visar antal 
röjda stammar i de olika bestånden. 
 
Kostnader 
 
Röjningsentrepenörerna tar en ungefärlig kostnad på 360.-/tim 
exkl. moms. Det visade sig att naturvårdsröjningarna var billigare 
att genomföra än den traditionella röjningen (figur 3.4). Plombo 
blev en betydligt dyrare förröjning beroende på att det fanns 
många stammar att röja ner och därmed tog längre tid per hektar. 
Här fanns även mycket kantzoner att spara i naturvårdsröjningen 
därav så stor prisskillnad. 
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Figur 3.4.  Kostnaden per hektar i de olika förröjningsstrategierna. 
 
3.3 Drivningstekniska förhållanden och naturhänsyn.  
 
Via intervjuer har undersökningen försökt utläsa entreprenörernas 
uppfattning (som praktisk komplement till de resultat om 
naturhänsyn som redovisas i 3.1) om hur de ser på 
underväxtröjningen och naturhänsynen; men också vilka 
drivningstekniska för och nackdelar som finns med de olika 
förröjningsstrategierna. 
 
Förröjning i allmänhet 
 
Det som framkom i intervjuerna var framförallt att de flesta 
skördareförarna ser en ökning med förröjning vilket de anser 
beror på att sista röjningen inte är ordentligt utförd. Vid bristande 
sikt kan detta leda till stensågning och kedjehopp. Oftast innebär 
det till stopptid för maskinerna vilket blir en kostnad. 
 
Flera skördarförare röjer själva. Skördarförarna tar rent generellt 
hårt då det vet hur de vill ha det.  De röjer inte i kantzoner men 
ibland missar de och allt går på ren rutin och de röjer ut i blötare 
partier vilket sedan lurar ut dem med skördaren i kantzonen.  
 
Problem i förröjning är framförallt att det förröjs för sent enligt 
alla skördarförare som var involverade i intervjun. Skördare och 
röjare kommer ofta samtidigt till beståndet vilket kan stressa både 
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skördarföraren och förröjaren. Stress leder oftast till ett sämre 
utfört arbete. Skulle förröjningen gjorts tidigare skulle träden som 
röjts ner hinna förmultna. 
 
Stora mängder nyröjda stammar försämrar sikt för maskinföraren. 
Fördelen med nyröjda stammar är att dessa tillsammans med 
toppar och grenar kan läggas på stickvägarna. Därigenom minskas 
spårbildning i blötare partier. 
 
Drivningstekniskt är skördaren mer effektiv om det är röjt. 
Skördarförarna anser även att det är en estetisk fråga att förröja. 
Förröjs det inte kan det bli mycket avbrutna stammar vilket de 
flesta markägarna anser ger beståndet ett sämre utseende.  
 
De flesta skördarförarna anser att inköparen borde se i ett tidigare 
stadium om beståndet är i behov av att förröjas. De anser att hen 
borde kunna se om det finns ett behov av förröjning. Inköparen 
verkar tycka att det är obekvämt att förklara åtgärden för 
markägaren då detta är en kostnad. Detta medför att det ofta inte 
är röjt när maskinerna kommer till beståndet. Ibland kan det även 
vara röjt när det inte behövs. Det finns bara en magisk gräns att 
röja ner allt under 9 cm d bh efter men inte så mycket tankar 
bakom det. Sista röjningen bör poängteras för att undvika så 
mycket förröjning. Många markägare ser bara första röjningen 
och glömmer sina bestånd sen. Mer fokus på sista röjningen borde 
dra ner förröjningens kostnad anser de flesta skördarförarna. 
 
Förröjning med naturhänsyn i synnerhet 
 
Naturvårdsförröjningen stör inte sikten anser de flesta 
skördarförarna. Dock var de eniga om att träd som är lövade kan 
ställa till med problem och förstöra sikten. Börjar träden gå över 
1,5 m börjar det bli mer svårt att se anser de flesta skördarförarna. 
Buskar är å andra sidan bra för fåglar men ger mer stensågning 
vilket kostar i tid och pengar. Buskar bör framförallt sparas i 
luckor men inte runt träden. Överlag bör stammarna som ska 
gallras vara så fria som möjligt.  
 
Kantzoner är ett problem. Skördarförarna anser att det sparas för 
lite kantzoner. Det finns en viss okunskap när kantzoner skall 
sparas och vad som är en kantzon. Framförallt är det svårt att 
bedöma var kanten på kantzonen skall dras.  
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Alla skördarförare var övertygade om att kantzoner är bra då det 
gynnar växt- och djurlivet och att de kan bidra med skillnad till 
naturhänsynen. De kan gynna kantzoner genom att till exempel ta 
ner lite granar och få upp mer löv för fisk. Kantzon är en 
markering för många entreprenörer. Det skall inte köras in i 
kantzoner. Röjarna blir därmed väldigt viktiga för skördarföraren 
då de ofta kör så långt som det är röjt. Det största problemet med 
naturvårdsröjningen är framförallt frodvuxna granar som 
försämrar sikt. Förröjare missar ofta kulturlämningar anser 
skördarförarna. De anser att förröjarna borde markera att det finns 
kulturlämningar. Detta skulle eliminera en del sönderkörningar av 
kulturlämningar. Förröjare borde få mer ökad befogenhet med att 
gå och planera gallringarna i god tid innan beståndet skall röjas.  
 
Biologisk mångfald och röjning kan bli en konflikt anser de flesta 
skördarförarna och röjare. Målet är att lämna buskgranar för 
fågellivet men dessa stör oftast sikten.  
 
Många bestånd röjs i ren slentrian anser skördarförarna. Varenda 
kvadratmeter behöver inte röjas. Det viktigaste är att stammarna 
inte står för nära träden som skall gallras. De flesta anser att mer 
fokus behövs om förröjningen och hur det skall röjas för att få ett 
hållbart resultat. Att gå på en diameter anser de flesta är fel då 
diametern inte är avgörande. Längden på träden är ofta mer 
avgörande var skördarförarna enade om.  
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4. Diskussion 
 
Målet med förröjningen är att ge fri sikt för skördarföraren. Under 
senare år har detta ifrågasatts. Hur påverkar förröjningen skogen 
och dess fauna? Det intressanta är att miljöhänsynen är relativt lite 
utvecklad om röjningsskog och gallringsskog. Hur kan det 
vetenskapliga materialet vara begränsat? Med största möjliga 
sannolikhet vågar jag påstå att naturhänsynen har fått en större 
inverkan efter den nya skogsvårdslagen från 1994 där miljö- och 
produktionsmål ges lika stor vikt. Framförallt har det fokuserats 
på den gamla skogen och dess arter och dess struktur vilket har 
gjort att ungskog faller i glömska. Det finns mycket information 
om föryngringsavverkning och att skapa forna bestånd men från 
föryngringsfasen till ungskogsfasen finns flertalet frågetecken om 
hur vi skall gynna biologisk mångfald utan en lidande produktion.  
 
Under studiens gång har flertalet mycket täta bestånd besökts.  
I dessa bestånd har sistaröjningen mer eller mindre uteblivit, 
vilket i intervjun med skördarförare ansågs som ett stort problem 
då detta innebär ett väldigt tätt bestånd vid förstagallring. Att 
sistaröjningen inte genomförts gynnar varken skogsägaren rent 
ekonomiskt, skördarföraren eller växt och djurliv. Bestånd som 
inte är planterade med barrskog har en förmåga att utveckla sig 
fritt och har oftast olika stamtäthet och trädstorlek . Detta gynnar 
växterna (Weslien & Widenfalk, 2009). 
 
Genom minskning av krontäcket ökar ljusinsläpp och 
artrikedomen ökar enligt flertalet studier som utförts. I våra 
ungskogar som domineras av barrträd leder det ofta till 
markvegetation utan fältskikt vilket leder till en sämre biologisk 
mångfald. Röjningen behövs därför framförallt i våra 
barrdominerade produktionsskogar för ljusinsläpp. Även 
förröjning ger ljusinsläpp. Framförallt om förröjningen utförs i tid 
så växter kan etablera sig. Förröjning behövs därför att det inte 
bara ger skördarföraren bättre sikt utan att det även gynnar arter 
som behöver ljus. Frågan har nämligen kommit upp om det 
verkligen behöver förröjas. Men vår förröjning skadar inte bara, 
den tillför även biologisk mångfald.  

Sammanfattningsvis har beståndets skötselhistorik en stor 
inverkan på hur kostsamt det i slutändan blir. Skulle bestånden 
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gått igenom en välutförd sistaröjning är stammar redan utsedda 
och detta förenklar därmed förröjningen. Röjningen går därmed 
fortare och kostnaden blir lägre. Även stamantalet bör vara 
mindre. Av resultatet ses det att kostnaden blir lägre vid 
naturvårdsröjning än vid den traditionella förröjningen. Detta 
beror på att mindre stammar huggits ner vid naturvårdsröjningen 
och bredare kantzoner sparats. Plombo var ett bestånd där sista 
röjningen inte utfördes. Här går det att utläsa en hög kostnad för 
förröjningarna. Varför den traditionella förröjningen blev mycket 
kostsammare beror med största möjliga sannolikhet på att det inte 
sparades en kantzon i denna del. I naturvårdsförröjningen fanns en 
bred kantzon mot vattendrag och myr.  För att dra ner på 
kostnaden i förröjning bör sistaröjning utföras. 

Problemet blir oftast att det förröjs för sent vilket även ger en 
högre kostnad. Under intervjun i studien framkom detta hos alla 
skördarförare. De hade önskat att förröjningen skedde i ett tidigt 
stadium så stammarna hinner förmultna. Blir det mycket stammar 
liggandes kan detta försämra sikt och bidra till kedjehopp och 
andra komplikationer som innebär stopptid. Även ljusinsläppet 
borde gynnas av att det röjs tidigare. Att röja i tid verkar vara en 
avgörande faktor som borde gynna de flesta.  

Hur kommer det sig då att det alltid förröjs in i det sista? Men 
största möjliga sannolikhet kan detta bero på okunskap. 
Skördarföraren har i de flesta fall ett bättre öga för att bedöma om 
det behöver förröjas mot vad inköparen har.  Det största 
problemet är oftast att inköparen åker ut till markägaren och 
diskuterar åtgärd och ger ett förslag. Sedan kan det dröja innan 
markägaren hör av sig och vill att köparen skall utföra åtgärden, 
vilket leder till att förröjningen oftast utförs sent. Genom att 
inköparen inte vet om hen köper skogen vid tillfället då beståndet 
besöks, blir det även svårt att sälja en förröjning vid den 
tidpunkten. Det innebär att inköparen inte tar upp förröjningen 
med markägaren i ett tidigt stadium. Detta är ett svårlöst problem 
då markägare oftast vill jämföra med olika bolag vad de har att 
erbjuda. 

Ett stort problem för skördarföraren är att många röjer ut för långt 
i kantzoner. Alla skördarförare hade kört fast i en kantzon. För att 
lösa detta problem är det viktigt att kantzoner hittas och sparas. 
Även att snitsla in kantzoner kan vara att föredra. Detta kan vara 
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en uppgift för inköparen/planeraren att hen ser dessa kantzoner 
och visar dessa. Kör skördaren fast är det många som drabbas. 
Skördarföraren får stopptid och kan få reparationskostnader. 
Skadan som fastkörningen orsakar skapar urlakning av 
näringsämnen, vilket påverkar naturen negativt. Markägaren är 
inte nöjd över körskadorna på hens mark och blir upprörd och 
detta kan leda till att hen byter bolag vilket kan drabba inköparen 
och på längre sikt bolaget. Det är därför av största vikt att det 
finns en god kommunikation mellan inköpare, röjare och 
maskinentreprenörer. Skulle kommunikationen bli bättre bör 
förståelsen öka för arbetet som utförs. 

I försöket med ökad naturhänsyn har förröjningen utförts genom 
att skapa en mer varierad miljö. Framförallt har lövet fått mer 
utrymme och kantzoner har skapats för att undvika fastkörningar. 
Även små buskgranar har sparats. I det stora hela ansåg 
skördarförarna att det skulle kunna gå att köra enligt den nya 
förröjningstrategien. Det som måste finnas i åtanke är dock att när 
studien utfördes var det inga löv på träden. Löven kan försämra 
sikten. Studien borde även utförts när träden bär löv för att få en 
djupare förståelse för om dessa skulle störa sikten. Många 
skördarförare ansåg att buskgranar som sparas till fågellivet kan 
ställa till med problem då dessa stör sikten. Buskgranar är dock 
viktiga för fågellivet och detta kräver en balans mellan produktion 
och naturhänsynen. Fortsatta studier inom området borde vara att 
utveckla om utskotning kan försvåras vid sparande av stammar. 
Skulle stammarna leda till sämre sikt för skotarföraren? Ett 
intressant ämne som behöver vidare studier. 
 
Plombo var ett bestånd som det röjdes ner lika mycket stammar i 
de båda objekten. Även stamantalet var högre i den traditionella 
förröjningen än i förröjningen med förstärkt naturhänsyn. 
Förklaringen till detta är att beståndet var väldigt eftersatt och 
dominerades av gran. Förröjningen tenderade i detta objekt att ta 
relativt hårt även i naturvårdsdelen vilket beror på att beståndet 
var så tätt så förröjaren hade svårt att urskilja vad som skulle 
sparas. Täthet av beståndet tenderar att stressa förröjaren som då 
faller tillbaks i en mer traditionell röjning. Plombo är ett bestånd 
som inte följer samma mönster som de andra tre bestånden. Med 
största möjliga sannolikhet är det för att det inte är sistaröjt och 
innehöll en del kantzoner. 
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Drygt tio procentenheter skiljdes mellan de olika 
förröjningsmetoderna vid sparande av stammar. Detta är en 
relativt liten summa och borde inte störa skördarföraren i det stora 
hela. Men dessa tio procent kan vara avgörande för växt- och 
djurlivet. Då ett bestånd med olika trädslag borde ge en mer 
varierad mångfald. 
 
Bestånden var i regel relativt homogena vilket gör att studiens 
reliabilitet är relativt hög. I efterhand skulle flera bestånd varit 
med i studien för att få ett mer säkert resultat. I Målskog uteblev 
tidstudien då flertalet röjare förröjde detta bestånd på grund av 
misstag. Där av blev tidsstagningen felaktig. I Hjulvhult användes 
en annan röjare än i de andra objekten. Här gick det att urskilja att 
röjare röjer ungefär likt gällande stamantal och objektivitet. 
 
Slutligen är naturvårdröjningen att föredra ur de flesta perspektiv. 
Vid en naturvårdsinriktad förröjning sparas vegetation som skapar 
ett högre biologiskt värde. Den är billigare i jämförelse mot den 
traditionella röjningen då vegetation som bidrar till nytta i 
beståndet sparas.    
 
Förröjning behövs; men inte om den utförs slentrianmässigt. 
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6. Bilagor 
 
Bilaga 6.1. Intervjufrågor 
 
Har förröjningen ökat? 
 
Vad tycker du om förröjning? 
 
Behövs förröjning? 
 
Vad tycker du om dagens förröjning? 
 
Vad är problemet i dagens förröjning? 
 
Finns det något vi skulle kunna förbättra i dagens förröjning? 
 
Vad anser du om en röjning med förstärkt naturhänsyn? 
 
Vilka är de största hindren som försämrar sikten? 
 
Vilka drivningstekniska för och nackdelar finns med olika 
röjningsalternativ?  
 
Har inköparna någon avgörande roll vid förröjning? 
 
Vad anser du om de olika förröjningsstrategierna? 
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Bilaga 6.2. Tabeller med stamantal 

 
 

 

 

 
 

 FLAHULT   
Provyta Naturvårdsförröjning 

stammar/ha 
Efter röjning Hur mycket som röjts 

bort 
1 3000 2400 20% 
2 3200 2300 28% 
3 3000 2500 17% 
4 3400 2500 26% 

    

Provyta Traditionell 
förröjning 

Efter röjning Hur mycket har röjts bort.  

1 3500 2000 43% 
2 3000 1900 36% 
3 2800 2000 28% 
4 3200 2100 34% 

    

 PLOMBO   
Provyta Naturvårdsröjning 

stammar/ha 
Efter röjning Hur mycket som röjts 

bort 
1 3900 3000 23% 
2 3900 2900 26% 
3 3300 2400 27% 
4 3400 2600 24% 

    

Provyta Traditionell röjning Efter röjning Hur mycket har röjts 
bort.  

1 4800 4300 10% 
2 3500 2500 29% 
3 3300 2300 30% 
4 3300 2200 27% 
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 MÅLSKOG   
Provyta Naturvårdsröjning 

stammar/ha 
Efter röjning Hur mycket som röjts 

bort. 
1 3000 2600 13% 
2 2800 2000 29% 
3 2600 2200 15% 
4 3200 2500 22% 

    

Provyta Traditionell röjning Efter röjning Hur mycket har röjts 
bort.  

1 3000 1900 37% 
2 3300 2100 36% 
3 3000 1900 37% 
4 3100 2000 35% 

    

 HJULVHULT   
Provyta Naturvårdsförröjning 

stammar/ha 
Efter röjning Hur mycket som röjts 

bort 
1 3000 2000 33% 
2 3300 2600 21% 
3 3000 2000 33% 
4 3100 2200 29% 

    

Provyta Traditionell 
förröjning 

Efter röjning Hur mycket har röjts 
bort.  

1 3300 2100 36% 
2 3300 1900 42% 
3 3200 2000 38% 
4 3100 1900 39% 

    


