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Föryngring 

Hyggesrensning 

Hyggesrensning är oftast nödvändig för att den kommande föryngringen skall kunna 

utvecklas på ett tillfredsställande sätt. 

 

Utförande 

 Alla enstaka mindre träd och små grupper av såväl barr som lövträd ska bort. 

 Använd motorröjsåg eller röjkniv (inte kedjemotorsåg) 

 

Undantag 

 Spara större och sammanhängande plantgrupper av plantskog av godtagbart trädslag 

och slutenhet 

 Spara frostskydd (lågskärm)på frostlänta marker som skall planteras med gran  

(ca 1 000 stammar/ha i skärmen) 

 Lämna försumpade partier som inte skall skyddsdikas 

 

Naturvård 

 Lämna hålträd och ”viltväxter” (t.ex. sälg, rönn, fläder och en) om de ej kommer att 

hindra föryngringen. 

 Spara bergsimpediment samt skyddsvegetation mot stränder. 

 Rensa stigar och diken. 

 

Tidpunkt 

 Hyggesrensning görs helst före slutavverkning. Då underlättas slutavverkningen och 

lövuppslaget på det framtida hygget minimeras. 

 

Skogsskyddet 

 Årstid m.m. samma som vid röjning (se sid 2).  
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Markberedning 

Markberedning medför en bättre betingelse för plantor och frö genom att: 

 Höja marktemperaturen. 

 Minska frostkänsligheten genom ökad värmeutstrålning nattetid. 

 Skapa jämnare markfuktighet. 

 Öka syretillgången hos rötterna genom uppluckring. 

 Minska konkurrens med annan vegetation. 

 Minska snytbaggeangrepp. 

 Underlätta skogsodlingen. 

 

Maskinella markberedningsmetoder 

 Fläckmarkberedning – humustäcket rivs bort på ca 0,5 m² stora fläckar. 

 Harvning – humustäcket rivs bort i sammanhängande spår. 

 Högläggning – högar (”rabatter”) av mineraljord läggs upp i markberedningsfläcken 

eller fåran. 

Val av metod beror bl.a. på markens beskaffenhet. 

 

Marktyp  

 Friska marker skall normalt alltid markberedas. 

 Fuktiga marker bör markberedas så att planteringen kan ske i omvänd torva. Dessa 

marker bör skyddsdikas. Markberedning kan då göras med grävskopa (högläggning). 

 Uppfrysningsmarker skall markberedas om planteringen kan ske i omvänd torva, eller 

hög. 

 Torra marker markbereds endast vid självföryngring och sådd, samt vid stor risk för 

snytbaggeangrepp. 

 Lavmarker bör normalt ej markberedas. 

 

Tidpunkt 

 Vårplantering – markbered sommaren eller hösten före. 

 Höstplantering – markbered våren eller sommaren före. 

 Sådd – markbered i samband med sådden. 

 Självföryngring – markbered snarast efter avverkning. 
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Val av trädslag 

Vid val av trädslag skall man ta hänsyn till bördighet och fuktförhållande i marken samt 

hyggets lokalklimat. Rätt trädslag är en förutsättning för ett ekonomiskt skogsbruk. 

Tall 

– på torra till friska marker med låg till medelgod bonitet (boniteter upp till 5–6 

m³sk/ha och år). 

Gran 

– på friska till något fuktiga marker av bättre bonitet. Gran på tallmark drabbas lätt av 

skador, t.ex. insektsangrepp och rotröta. 

Björk 

– på marker med kraftigt björkuppslag kan det i vissa fall vara aktuellt med en 

björkgeneration. 

 

Fig 1. Vårtbjörk 

 

Fig 2. Glasbjörk 
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Det finns främst 2 arter av björk i Sverige, vårtbjörk (Fig 1) och glasbjörk (Fig 2). När man 

ställer björk kvar i skärm eller luckor bör det vara vårtbjörk, eftersom den producerar mer 

virke än glasbjörk. 

Ädellöv 

– bestånd av ädellöv, d.v.s. bok, ek, ask, avenbok, alm, lind, lönn och fågelbär, 

föryngras med dessa trädslag (se även sid 10). 

Barrblandsbestånd 

– mellanboniteter på frisk mark kan med fördel beskogas med en blandning av gran 

och tall. 

 

Blandade bestånd fås genom att: 

 Gran planteras på de mer fuktiga finkornsrika delarna av ett hygge, ofta i sänkor och 

tall på de torrare och grövre jordarna, ofta på höjder (se Fig 3). 

 Mindre (under 0,5 m) granar lämnas vid hyggesrensning på hyggen som skall 

planteras med tall. 

 Hjälpplantering med tall i grankulturer. 

 

Fig 3. Plantera tall på den torra kullen. 

Val av proveniens 

Proveniens betyder ursprung eller härkomst. Proveniensen talar om varifrån fröet till plantan 

är hämtat. Olika provenienser skiljer sig åt bl.a. genom de börjar och slutar växa olika tidigt 

på våren resp. hösten. En plantas frostkänslighet beror på när den ”vaknar” på våren och när 

den ”somnar” på hösten. Vidare kan olika provenienser vara olika effektiva i sin tillväxt och 

därmed producera mer eller mindre virke. 
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Tall 

– Om vi tar Skaraborg som exempel är proveniensen inte väsentlig för plantans 

överlevnad. Tillväxt och kvalitet är däremot beroende av proveniensen (kontrollera 

med t.ex. Skogsstyrelsen vad som gäller inom ert område och på just er mark).   

Gran 

–  För exempelvis Skaraborg på marker med ofta förekommande vårfroster, bör frö 

från Vitryssland och Baltikum användas. Plantor med dessa ursprung har också bättre 

tillväxt än svensk gran, även på övriga marker i just Skaraborg (kontrollera med t.ex. 

Skogsstyrelsen vad som gäller inom ert område och på just er mark). 

 

 

Plantering 

Plantering är den föryngringsmetod som get möjlighet att välja rätt trädslag, 

trädslagsblandning, proveniens, samtidigt som man kan utnyttja skogsförädlingens 

framsteg. Tvekar man i valet av föryngringsmetod skall plantering alltid väljas. 

Insektsskydd 

 Hyggesvila i 3 vegetationsperioder 

 Markberedning. 

 Kemiska skydd som idag finns tillgängliga ger ett gott skydd under första året. 

 Mekaniska skydd finns i form av ”plantkragar” och ”plantstrumpor”. 

Årstid 

 Vårplantering mellan tjällossning och skottskjutning rekommenderas på alla 

marker med alla typer av plantor. Täckrotsplantor medger en viss förlängning av 

planteringssäsongen. 

 Höstplantering kan göras med invintrade plantor, dock ej på uppfrysningsmark. 

Antal plantor som bör sättas på olika mark: 
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Siktar man på hög framtida virkeskvalitet bör den övre gränsen eller ännu högre 

plantantal användas. 

De angivna plantantalen föursätter: 

 Friska plantor av lämplig proveniens, 

 God plantvård, 

 Väl utförd plantering, 

 Lämplig planteringstidspunkt, 

 Snabb uppföljning och ev. hjälpplantering 

Plantantalet bör ökas om risken för avgång är stor, t.ex. viltskador. 

Plantvård 

Plantavgången på hygget beror till stor del på omvården av plantorna innan de kommit i 

backen. 

 Plantera alltid så snart som möjligt efter plantleveransen. 

 Lagra barrotsplantor, som ej har skjutit, max. ett par dagar i plantsäcken på en 

mörk och sval plats (Gäller ej plantor som behandlats med kemiska preparat mot 

snytbagge). 

 Jordslå barrotsplantor på en skuggig plats med friskt vatten, om de skall lagras 

mer än några dagar eller är kemiskt behandlade mot snytbagge 

 Kyl- och fryslagrade barrotsplantor bör sättas i vatten ett dygn innan de planteras 

ut. 

 Täckrotsplantor skall tas ur ev. kartonger och placeras på en skuggig plats 

utomhus. Vattna vid behov. 

Utförande 

 Redskap (Fig 4): 

Barrot – borr eller spade 

Täckrot – hålpipa eller planteringsrör 
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Planteringsrör Spade    Hålpipa 

 

Fig 4. Planteringsredskap. 

 Täckrotsplantering är arbetsbesparande. 

 Plantering underlättas alltid av maskinell markberedning. 

 Var noga med att hålla rötterna fuktiga och beskuggade även vid planteringen. 

 Sätt aldrig plantan där det är som djupast, varken i terrängen eller i 

markberedningen (Fig 5). 

 

Fig 5. Välj rätt planterings punkt. 

 Sätt plantan så långt från gräskanterna som möjligt. 

 På fuktiga eller frostlänta marker skall plantan sättas högt – gärna i den omvända 

torvan. 

 Planteringsdjup (Fig 6) 

Barrot – samma djup som i plantskolan 

Täckrot – torvklumpen skall vara 1 – 2 cm under marknivå. 
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Fig 6. Rätt planteringsdjup. 

Kontakta din skogliga rådgivare för råd om planttyp och plantbeställning. 

 

Självföryngring med fröträd 

För tall kan självföryngring vara ett alternativ till plantering 

Villkor 

 Stormhärdiga fröträd – bör frihuggas vid sista gallringen. Fröträden väljs efter 

kvalitet. 

 Lättföryngrad mark – godtagbar föryngring inom 5 år. 

 75 – 150 jämnt fördelade fröträd per ha. 

 Markberedning, utom på mycket magra marker. 

 Möjlighet att vid rätt tidpunkt ta tillvara fröträden. 

Kontakta din skogliga rådgivare för råd vid fröträdsval. 

 

Sådd 

På svårplanterade marker där lämpliga fröträd saknas kan sådd vara en bra alternativ 

föryngringsmetod. 

Villkor 

 Markberedning – på tekniskt svåra marker görs markberedning manuellt. 

 Vegetationsrika marker och uppfrysningsjordar är klart olämpliga. 

 Såddperiod är mitten på maj till slutet på juni. 
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Återväxtvård 

Det är viktigt att föryngringsresultatet följs upp. Om plantantalet verkar understiga 2000 

plantor/ha eller om föryngringen är luckig, bör en systematisk kontroll ske, t.ex. en 

provytetaxering. Kontakta din skogliga rådgivare i tveksamma fall. 

 

Återväxtkontroll 

 Plantering: 

Efter två vegetationsperioder 

 Självsådd: 

Innan föryngring blivit 3dm hög. Dock senast efter 5 år. 

 Metod: 

- Räkna plantorna på en cirkel med en radie på 5,64m d.v.s. 100m². Ex 28 plantor 

på ytan ger 28X100=2800 plantor per ha. 

- Räkna plantorna i en cirkel med en radie på 3,99m d.v.s. 50m²(Fig 7). Ex 14 

plantor på ytan ger 14X100=2800 plantor per ha. 

 

Gräsröjning 

 Vid behov bör hämmande gräs, ormbunkar, m.m. bekämpas genom att slå, 

trampa eller kemiskt behandla. 

Hjälpplantering 

 Försök alltid att bestämma avgångsorsaken före åtgärd. I tveksamma fall kontakta 

skogsinspektoren. 
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Fig 7. Använd en 3,99 lång käpp och räkna plantorna i cirkeln. 

 

Plantröjning 

 I täta självföryngringar måste ofta en plantröjning göras. Röj i de tätaste 

grupperna. Avlägsna förväxande plantor. Använd plantkniv (Fig 9). 

Lövröjning 

 Punktröj kring barrplantorna i samband med återväxtkontrollen. Se vidare sid 12 

 

Försäkringsfrågor – skogsföryngring 

Enligt den skogsförsäkring (ej endast brand) som de flesta försäkringsbolag har, kan 

ersättning lämnas för omplantering av skadad plantskog (under 1,3m) under följande 

förutsättning: 

 Skadan har uppkommit p.g.a. torka, frost, svamp- sork-, eller insektsangrepp. 

 Minst hälften av plantorna har dött inom ett sammanhängande område av minst 

1 ha. 

Uppfrysningsskador ersätts ej. 
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Skogsvårdslagen (SVL) om föryngring 

 Ett hygge måste planteras, sås eller åtgärdas för självföryngring senast det 3:dje året 

efter slutavverkning. 

 Vid självföryngring skall en godtagbar föryngring ha åstadkommits inom 5 år efter 

slutavverkningen. 

 SVL anger även ett lägsta tillåtna plantantal för olika boniteter. 

Ädellövskogslagen säger att skogsbestånd på 0,5 ha och däröver, med minst 70% lövträd 

varav 50% är ädellöv, måste föryngras med ädellöv. Ädla lövträd är bok, ek, ask, avenbok, 

alm, lind, lönn och fågelbär. Bidrag ges till föryngringen. 

Ungskogsvård 

Röjning är en utglesning av stammarna i det nyanlagda beståndet med syfte att: 

 Samla produktion i blivande gagnvirkesträd. 

 Förbättra trädslagsblandning. 

 Ta bort skadade träd. 

 Minska risken för framtida storm-, snö-, brotts- och insektsskador 

 

Barrdominerade röjningar 

Tidpunkt 

 Röjning bör normalt ske vid 2 – 3m medelhöjd. 

 Stamrika självföryngringar av tall röjs i två steg. Först ”toppas” föryngringen före 

1m höjd, genom att förväxande, äldre stammar röjs bort. Röjning till 

produktionsförband görs vid 3 – 5m höjd. 

 Vid riskför älgskador röjs bestånd först vid 4m höjd. 

 

Årstid 

 Tall med skorpbark röjs från mitten på maj till slutet på juni, p.g.a. risken för 

märgboreangrepp. Kapas stamdelarna i halvmeterkorta bitar, kan man röja fram till 

mitten av augusti. Under övriga tider av året får röjning i tall endast göras om 

röjningsavfallet tas tillvara. 

 Gran, grövre än 5 cm, röjs under augusti och september, p.g.a. risk för angrepp av 

den sextandande barkborren. Om röjningsavfallet tas tillvara kan röjning göras året 

om. 
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Trädslagsval 

 Gynna det för marken bästa trädslaget (se sid 3) 

 Utnyttja möjligheten att skapa barrblandbestånd på mellanboniteterna. 

Stamantal efter röjning per ha: 

 

Den övre gränsen eller ännu högre stamantal bör väljas vid: 

 Kvalitetsproduktion av tall. 

 Eftersatt röjning. 

 Risk för stamsprickor i gran. 

Stamval 

 Lämna rätt antal träd. 

 Lämna träd – av rätt trädslag, – som växer bra, dock ej ”vargar”, – med bra stamform 

och kvisttyp. 

 Utjämna höjdskillnader – ”jämnt böljande” krontak (Fig 8). 

 Ställ träden tätare runt luckor. 

 I sista hand, försök håll rätt avstånd mellan träden. 

 

Fig 8. ”Jämnt böljande” krontak. 
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Lövröjningar 

 På lövrika marker görs en tidig punktröjning runt barrplantorna (plantkniv, Fig 9).  

 I granplanteringar på frostlänta marker lämnas en lågskärm av ca 1000 björkar/ha. 

 På mycket lövrika marker lämnas en skärm av ca 2500 träd för att hämmas 

stubbskottsutvecklingen. Skärmen avvecklas vid en höjd på ca 12m 

 I eftersatta lövröjningar av granbestånd lämnas på ca 1000 träd för att minska risken 

för ljuschock hos granarna. 

 Skärmträd får ej påverka barrträdsantalet.(Se tabell sid 11). 

 Lövröjning som görs under tiden från lövsprickningen fram till och med juli månad 

minskar stubbskotten. 

 

Genomförande 

Turordning 

Röj i första hand:  därefter: 

 Unga bestånd  – äldre bestånd 

 Bestånd på bättre mark – bestånd på sämre mark 

 Bestånd av god kvalitet – bestånd av sämre kvalitet 

 Lövhämmade bestånd – rena barrbestånd 

 Lövhämmad tall  – lövhämmad gran 

 

Redskap 

 Använd röjmotorsåg eller ev. röjkniv, aldrig kedjemotorsåg. 

 Punktröjning och plantröjning kan med fördel göras med plantkniv (Fig 9). 

 

 

Fig 9. Plantkniv 
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Utförande (röjmotorsåg) 

 Röj i arbetsstråk som har en bredd av ca 4m. 

 Ha alltid högsta motorvarv på sågen vid kapningen. 

 Undvik kast – använd rätt sektor (Fig 10). 

 Bestäm var trädet skall falla – höger sida av klingan – trädet bakåt – vänster sida av 

klingan – trädet framåt. 

 Undvik stensågning genom att kapa träd i flera omgångar vid skymd sikt. 

 Kapa alltid under lägsta gröna grenen. 

 

 

Fig 10. Använd de gröna sektorerna. 

 

Kontroll 

Kontrollera minst 5 gånger per dag att stamantalet stämmer. Använd som hjälpmedel: 

 En 5,64m lång lina. En cirkel med radien 5,64 har en yta av 100m². Ex. 22 stammar på 

ytan ger 22X100=2200 stammar per ha (Fig 11). 

 En 3,99m lång käpp. Ytan på cirkeln blir då 50 m². Ex. 11 stammar på ytan ger 

11X200=2200 stammar per ha. 
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Fig 11. Räkna stammar inom en cirkel med en radie på 5,64m. 

Naturvård 

 Rensa stigar och diken. 

 Lämna lövträd vid skogsbryn mot sjöar, vägar och jordbruksmark. 

 Lämna impediment orörda. 

 Lämna foderväxter åt det vilda, t.ex. sälg, rönn, fläder och en. 

 

Stamkvistning – tall 

Stamkvistning är en metod att avsevärt förbättra den framtida sågtimmerkvaliteten i unga 

tallbestånd. 

Utförande 

 600 – 900 stammar per ha kvistas (ca 10% fler än antalet träd vid slutavverkningar) 

 Kvista växtliga och finkvistiga stammar. 

 Högst 1/3 av den gröna kronans längd får avlägsnas. Lämna minst 5 grenvarv. 

 Kvistningshöjd 4 – 5m. 

 2-stegskvistning: 

1) Kvistning till 3m vid trädhöjd på 5–6m 

2) Kvistning till 4–5m vid trädhöjd på ca 10m. 

 Kvistarna sågas så nära stammen som möjligt utan att stammen skadas. 
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Årstid 

 För att undvika angrepp av barrträdskräfta bör kvistning göras under 

vegetationsperioden, maj–augusti 

Redskap 

 Renskniv eller sekatör vid låg höjd. 

 Kvistsåg (Fig 12). 

 

Dokumentering 

 Eftersom virket skall avverkas först om 60 – 100 år, bör de stamkvistade träden 

märkas och åtgärden dokumenteras skriftligt i t.ex. skogsbruksplanen. 

 

Fig 12. Stamkvistning med kvistsåg. 
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Skogsvårdslagen (SVL) om ungskog 

 Röjning av plant- eller ungskog skall göras om produktionen av värdefullt virke 

hämmas. 

 I SVL anges även stamantalen när röjningsskyldighet p.g.a. för tät skog inträffar. 

 

Gallring 

Gallring är en utglesning av stammarna i yngre och medelålders skog med sikte på ett 

fullgott slutavverkningsbestånd. 

 

Gallringsprogram 

 Antalet gallringar beror på utgångsläget, boniteten samt tillgänglig arbetskraft. 

Normalt gallras välskötta bestånd två till tre gånger under omloppstiden. 

Tidpunkt 

 Första gallringen görs normalt vid ungefär 13m medelhöjd. Trädens grönkronor bör 

inte tillåtas att bli kortare än halva trädlängden på gran resp. en tredjedels trädlängd 

för tall. 

 Sista gallringen görs normalt vid ungefär 20m medelhöjd och ca 20 år före 

slutavverkning. 

Styrka 

 Gallringsstyrkan beror på antalet gallringar. 

 35–40% av stammarna tas ut i första gallringen. 

 Yngre skog gallras hårdare än äldre. 

 Eftersatta gallringar görs svagare än normalt. 

 Efter sista gallringen bör stamantalet vara mellan 500–800 stammar per ha. 

 Mycket hårda gallringar i gran bör undvikas p.g.a. risk för bl.a. stormskador. 

Trädslagsval 

 Gynna det trädslag som utnyttjar marken bäst (se sid 3) 

 Utnyttja möjligheten att skapa barrblandbestånd på medelgod mark. 

 För att minimera lövuppslaget i det kommande hygget, bör lövträden om möjligt tas 

ut i gallringarna. 
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Individval 

 Börja alltid med att märka ut stickvägarna. 

 Gallra med sikte på vad som skall vara kvar – inte vad som ska bort. 

 Avlägsna skadade träd. 

 Gallra underifrån – låggallring. 

 På tallmarker som skall självföryngras (se sid 8) skall de blivande fröträden friställas 

vid sista gallringen. 

 

 

 

Turordning 

Gallra i första hand:   därefter: 

 Unga bestånd  -- äldre bestånd 

 Bestånd på bättre marker -- bestånd av svagare marker 

 Bestånd med stora kvalitets-, -- bestånd med små kvalitets-, dimensions- 

dimensions eller höjdskillnader     eller höjdskillnader 

 Klena bestånd  -- grova bestånd 

 Stora bestånd  -- små bestånd 

 

Minimering av gallringsskador 

 Gör stickvägarna tillräckligt breda och om möjligt raka. 

 Lägg stickvägarna på bäriga avsnitt i terrängen. 

 Fäll så att riset kommer i stickvägen. 

 Välj rätt årstid för avverkning. 

 Välj rätt gallringsmetod med hänsyn till bärighet. 

 Håll diken rena från toppar och ris. 

Gallringsmallar 

 För att underlätta frågor om när och hur ett bestånd bör gallras, kan man använda 

gallringsmallar. 

 Skogsstyrelsen har tagit fram fullständiga gallringsmetoder. 
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Skogsvårdslagen (SVL) om gallring 

 Gallring av skog skall göras när produktionen av värdefullt virke hämmas. 

 Vid alltför höga stamantal gäller gallringsskyldighet. 

 Stickvägsarealen bör högst vara 20% av beståndsarealen (t.ex. 5m breda stickvägar 

med 20m mellanrum). 

 Skador på kvarvarande träd bör normalt inte tillåtas på mer än ca 5% av stamantal. 

 

 

 

Slutavverkning 

Tidpunkt för slutavverkning av ett bestånd påverkas av: 

 Beståndets ålder och tillväxt. 

 Skogens åldersfördelning på fastigheten. 

 Beståndsarronderingen. 

 Markägarens ekonomiska planering. 

 Drivningsförhållanden. 

 Skaderisken. 

 Dimensionsutvecklingen. 

 

Normal slutavverkningsålder för välskötta, friska bestånd: 

 

Hyggesrensning görs bäst före slutavverkning. (Se sid 1). 

Hyggets form 

 Sök naturliga gränser som vägar, bergs- och myrimpediment m.m. samt klara 

beståndsgränser. 

 Undvik långsmala hyggen – samarbeta över ägogränserna. 
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Skador 

 Skapa inte stormkänsliga hyggeskanter. 

 Lämna inga remsor, ”uddar”, m.m. mot kraftledningsgator, vägar och andra områden 

där stormfällning kan väntas. 

 Undvik starkt exponerade hyggeskanter i äldre granskog p.g.a. risk för tork- och 

insektsskador. 

Naturvård 

 Spara impediment med tillhörande kantytor. 

 Spara boträd där stormfastheten tillåter. 

 Nära tätorter är särskild hänsyn till landskapsbilden motiverad. 

 Fornlämningar och kulturminnen motiverar också särskild hänsyn. Vid osäkerhet 

kontakta skogsinspektoren. 

Ekonomisk planering 

I samband med slutavverkning kan det ur skattesynpunkt vara klokt att fördela inkomsten på 

flera år. Medel för detta är t.ex.: 

 Skogskonto. 

 Allmän investeringsreserv. 

 Resultatutjämningsfond. 

 Lagernedskrivning. 

Skogsvårdslagen (SVL) om slutavverkning 

 Anmälan om avverkning skall göras till skogsvårdsstyrelsen senast 1 månad före 

avverknings påbörjande. Inom vissa områden som angivits av länsstyrelsen gäller att 

anmälan skall göras 2 månader före avverkning. 

 För slutavverkning av ädellövskog krävs Skogsstyrelsens tillstånd. 

 Lägsta tillåtna slutavverkningsålder. 

 

 I SVL finns även paragrafer om ransonering av slutavverkningarna samt om 

avverkningstvång. 
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Fig 13. Granska trädet på rot. Observera krökar och skador. Grovaptera rotstocken. 

 

Gödsling och dikning 

Gödsling 

På svaga till medelgoda marker kan en gödsling höja virkesproduktionen med 30 – 50% 

under en 5 – 10 årsperiod. 

Tidpunkt 

 Gödsling kan göras från första gallring fram till ca 7 år före slutavverkning. 

 Den bästa förräntningen får man vid gödsling före slutavverkning. Störst 

virkesvolym får man dock vid gödsling direkt efter gallring. 

Årstid 

 Efter tjällossning och snösmältning fram till september. 

Gödselgiva 

 150–200 kg kväve/ha, högre vid lägre bonitet. 
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Gödselmedel 

 Ammoniumnitrat ca 35% kväve. 

 UREA ca 46% kväve 

 Kalkammoniumsalpeter ca 28% kväve. Detta gödselmedel är helt neutralt ur 

försurningssynpunkt. 

Utförande 

 Handspridning passar bra på små objekt. 1–3 ha per dag kan man sprida för hand. 

 Jordbrukstraktor med spridare kan användas i lättkörda bestånd. 

 Entreprenör kan anlitas för objekt större än ca 5 ha. 

Resultat 

 Virkesvolymen ökar med 15–20m³sk/ha efter en gödsling. 

 

Dikning 

 Rensa alltid gamla diken från avverkningsavfall i samband med avverkningar. 

 Prioritering av dikningsobjekt: 

1) Skyddsdikning av hyggen som försumpats efter avverkning. ( se sid 1) 

2) Rensning av gamla igensatta diken på skogsbevuxen mark. 

3) Dikning av skogbevuxen mark med litet torvdjup (under 30 cm). 

4) Dikning och plantering av kala marker med litet torvdjup. 

5) Dikning och gödsling av skogbevuxen mark med stort torvdjup. 

6) Dikning, plantering och gödsling av kala marker med stort torvdjup. 

 

Skogsvårdslagen (SVL) om dikning 

 All nydikning av våtmarker för skogsproduktion skall anmälas till Skogsstyrelsen 

senast 2 månader i förväg. 

 Skyddsdikning är undantaget från anmälningsskyldighet. 
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Skador – Skogskydd 

Skogsvårds och avverkning skall alltid bedrivas så att skador och förluster p.g.a. insekter, 

sjukdomar och klimat undviks så långt som möjligt. Man skall speciellt tänka på detta vid 

- Val av trädslag och provenienser, 

- Alla typer av avverkning samt efter storm och snöskador, för att minimera 

tillgången på yngelmaterial för insekter, 

- Utläggning av stickvägar (körskador och stormrisk), 

- Virkeslagring, 

- Körning med tunga fordon på marker med dålig bärighet. 

 

Åtgärder 

Lagringsskador 

Virkeslagring över sommarmånaderna medför risker för skador både på skogen och virket. 

Åtgärder 

 Minimera lagringstiderna. 

 Barrtimmer bör vara bortkört före märgborrens och barkborrens svärmning (april–

maj resp. maj–juni). 

 All barrved skall vara bortkörd före borrarnas kläckning (tall – juli, gran – augusti). 

Frostskador 

Granen drabbas lätt av vårfrosten, med tillväxtförluster och förbuskning som följd. Unga 

plantor kan även dö. 

Åtgärder 

 Använd rätt proveniens (se sid 4). 

 Markberedning och hög planteringspunkt minskar frostrisken. 

 Lågskärm av björk – ca 1000st/ha 

Snöbrott 

Hårda röjningar i översluten ungskogar medför ofta snöbrott under snörika vintrar. 

Åtgärder 

Skapa stabila bestånd. Röj i rätt tid (se sid 11). 
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Fig 14. Röj i rätt tid. 

 

Stormskador 

Risken för stormskador ökar med ökad beståndshöjd och ålder. Grunda och fuktiga marker 

är känsligare än andra. 

Åtgärder 

 Skyddsdika fuktiga marker före plantering. 

 Plantera glesare i bryn mot fält, sjöar m.m. 

 Röj hårt i bryn om planteringen ej är gjord enligt ovan. 

 Gallra tidigt. 

 Minimera sticksvägsarealen och sträva efter att dra stickvägarna så att riktningen ej 

sammanfaller med den förhärskande vindriktningen. 

 Undvik att gallra äldre granbestånd. 

 Vid slutavverkning skall naturliga hyggeskanter skapas. 
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Skogsvårdslagen (SVL) om skogsskydd 

Reglerna är till för att förebygga uppkomsten av yngelhärdar av större och mindre 

märgborre, granbarkborre samt sextandad barkborre. Ansvaret för att lagen följs ligger 

normalt på markägaren. 

Skadad skog 

Alla skadade råa barrträd skall upparbetas och köras ut eller barkas snarast efter skadans 

uppkomst. 

Röjning 

Tall – röjning skall ske under tiden 15 maj – 15 juli. Om stammar över 5 cm kapas i 

halvmeterlånga bitar utsträcks tiden till den 15 augusti. 

Gran – för stammar över 5cm skall röjningen göras under tiden 1 augusti – 30 september. 

Virkeslagring 

 

 

Ordlista 

Aptering 

Uppdelning av trädstammen i sortiment. 

 

Bestånd 

Sammanhängande skogsområde med viss enhetlighet beträffande trädålder, trädhöjd och 

trädslagsblandning. 

 

Bonitet 

Skogsmarkens virkesproducerande förmåga mätt i m³sk per ha och år. Höjdbonitet = 

ståndortsindex 
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Brösthöjd 

1.3 m över marken. Höjden används vid diametermätning (klavning) och ålderbestämning 

(brösthöjdsålder). 

 

Fauna 

De naturligt förekommande vilda djuren. 

 

Flora 

De naturligt förekommande växterna. 

 

Fröträdställning 

Kvarlämnade träd med huvudsaklig uppgift att ge upphov till naturlig föryngring. 

 

Förband 

Medelavstånd mellan plantor eller stammar. 

 

Gagnvirke 

Virke som kan förädlas för vidare användning t.ex. timmer, massaved. 

 

Gallring 

Beståndsvårdande utglesning av skog där virket tillvaratas. Har de avverkade träden lägre 

medelhöjd än de kvarvarande träden i beståndet kallas det låggallring. 

 

Grundyta 

Trädstammens genomskärningsyta i brösthöjd. Grundyta per ha är summan av alla träds 

grundyta inom 1 ha. Sort: m² per ha. 
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Huvudstammar 

Stammar som beräknas ingå i slutavverkningsbeståndet. 

 

M³fpb 

Kubikmeter fast mått på bark. 

 

M³fub 

Kubikmeter fast mått under bark. 

 

M³sk 

Skogskubikmeter. Hela trädstammens volym, inkl. bark och topp, över stubbskäret. 

 

M³to 

Kubikmeter toppmätt. Volymen av en cylinder med samma diameter som stockens 

toppdiameter under bark. 

 

Naturlig föryngring 

Föryngring som uppkommit genom frösådd direkt från träd. 

 

Omloppstid 

Tiden mellan föryngring och slutavverkning. 

 

Proveniens 

Anger växtplatsen för föräldrabeståndet för plantor och frö. 
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Röjning 

Utglesning av plant- eller ungskog i beståndsvårdande syfte. 

 

Självgallring 

Naturlig avgång av träd utan direkt samband med mänsklig verksamhet. 

 

 

Skogsbruksplan 

Plan över en skogsfastighet som omfattar minst karta, beståndsbeskrivningar samt 

skötselråd. 

 

Skogskubikmeter 

Se m³sk. 

 

Skyddsdikning 

Dikning för att undvika försumpning av ett område efter slutavverkning. 

 

Skärm 

Kvarlämnade träd med uppgift att skydda föryngringen. 

 

Ståndort 

Växtplats. 

 

Ståndortindex 

Den övre höjd ett bestånd når på 100 år. Ståndortsindex (SI) anges för tall (T) och gran (G) i 

meter, t.ex. G24. 
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Täckrotsplanta 

Planta som odlats i en behållare med torv el. dyl. och som planterats ut med ”jordklumpen” 

kvar kring rötterna. Jämför med barrotsplanta som odlas på friland och planteras ut med 

bara rötter. 

 

Uppfrysning 

Isbildning i markens översta skikt som ”pressar upp” nyplanterade skogplantor. Uppfrysning 

förekommer på marker med stor finjordsandel (finmo, mjäla och lättlera). 

 

”Vargar” 

Förväxande, ofta äldre, risiga plantor eller träd. 

 

Övre höjd 

Genomsnittshöjden på de 100 grövsta träden per ha. 
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Tabelldel 
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Virkesförråd per ha    

Tabellen ger medelvärden.  

För enskilda bestånd kan relativt stora avvikelser förekomma. 

  

Tall 
 Gran m³sk/ha 
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Stockvolym 
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Kuberingstabell för tall 

(Näslunds mindre för södra Sverige.) 
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Kuberingstabell för gran 

(Näslunds mindre för södra Sverige.) 
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Kuberingstabell för björk 

(Näslunds mindre för södra Sverige.) 
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Diameterns betydelse för 

– antalet 3-meters massavedsbitar per m³f 

– en traves relativa fastvolymprocent 

  Mittdiameter                   

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

st/m³f 38 32 27 23 20 18 16 14 12 11 10 

ungefärlig                       

fastvolym % 63 64 64 65 66 67 68 69 70 70 71 

                        

Anm.                       

Fastvolymen gäller barrmassved. Lövved har normalt 5-7 % lägre fastvolymprocent.         

De faktorer som påverkar fastvolymen i en virkestrave, förutom diametern, är främst travning, krokighet och kvistning. 

 

Omräkningstal (ungefärliga) 

Till m³sk m³f m³f m³to 

Från   pb ub ub 

m³sk 1 0,95 0,84 0,68 

m³fpb 1,05 1 0,88 0,71 

m²fub 1,2 1,14 1 1,81 

m³toub 1,46 1,40 1,23 1 

 

Förbandstabell 

Medelavstånd i meter mellan plantor/stammar 

m st/ha m st/ha m st/ha m st/ha 

1,0 10.000 2,0 2.500 3,0 1.100 6,0 275 

1,2 6.900 2,2 2.100 3,5 800 7,0 200 

1,4 5.100 2,4 1.700 4,0 625 8,0 150 

1,6 3.100 2,8 1.300 5,0 400 10,0 100 

 


