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Sammanfattning 

Gallring är en utglesning av skogen med tillvaratagande av virket som kan 
ge skogsägaren en ekonomisk vinning. Genom gallring kan skogen formas i 
den riktning som så önskas, t.ex. rikta in sig på ett visst trädslag eller öka 
framkomligheten för rekreation. Efter gallring delar färre träd på de 
tillgängliga resurserna, vatten, solljus och näring. Dessa ges då möjlighet att 
utveckla rotsystem, trädkrona samt att öka i diameter- och volymtillväxt. 

Beroende på hur gallringen utförs utvecklas de kvarvarande träden på olika 
sätt. En för stor gallringsstyrka gör att all tillgängliga resurserna i beståndet 
inte tas till vara vilket kan ge tillväxtförluster och en liten gallringsstyrka ger 
mindre ekonomiskt utbyte och kräver fler gallringar för att uppnå samma 
slutresultat. Det är också av stor vikt att få skador på träd och mark 
uppkommer under gallringen. Skador på trädens stammar och dess 
rotsystem ökar risken att de blir infekterade av rotröta och får 
tillväxtförluster. 

Stickvägsgående och beståndsgående gallringsmetoder är de som oftast 
förekommer i skogsbruket. Metoderna skiljer sig med användning av 
stickvägar eller utan där beståndsgående skördare och skotare slingrar sig 
igenom beståndet. Beståndsgående metoden ger föraren större möjlighet att 
aktivt välja huvudstammar. 

Studiens syfte var att jämföra dessa två mekaniserade gallringsmetoder. Det 
som jämfördes i studien var fördelning och total uttagen grundyta, 
fördelning stamantal, uppkomna skador mellan de två olika 
gallringsmetoderna samt den faktiska gallringsstyrkan. Ett bestånd gallrades 
för varje gallringsmetod där mätningar utfördes på 25 provytor i varje. 
Skador registrerades i provytorna men även i basvägarna. 

Resultaten visar att stickvägsgående maskiner hade svårigheter att hålla en 
jämt fördelad grundyta och fördelning av stamantalet i beståndet. Antalet 
skador var även betydligt högre för denna metod. Gallringsstyrkan på 50 % i 
det stickvägsgående beståndet var avsevärt högre än vad som är 
rekommenderat för att undvika tillväxtförluster. I alla jämförelser hade den 
beståndsgående metoden en lägre spridning av grundyta, gallringsstyrka och 
stamantal än stickvägsgående. 

Studien visar att den beståndsgående metoden är ett bättre alternativ om 
skogsägaren eftersträvar kvalitet i sin utförda gallring, d.v.s. mindre 
körskador och en jämnare fördelning av grundyta, stamantal och 
gallringsstyrka i beståndet. 
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Abstract 

Thinning is performed today with essentially two thinning methods, with 
strip-roads or stand-thinning machines. The result after thinning affects the 
stands future development. 
 
In this study, the two thinning methods was compared with regard to 
distribution of basal area, resulting damage, the distribution of stems, actual 
thinning intensity and the impact that these differences may provide in the 
future. 
 
The survey was conducted in Sundsvall, Sweden in two different stands 
where basal area- surfaces, number of stems, damage and thinning strength 
was measured. 
 
The result shows that stand-thinning machines produce less damage to the 
stems and a more even distribution of the basal area. The strip-road method 
carried out a thinning of excessive thinning intensity of 50 % compared to 
30 % for stand-thinning method. 
 
From a quality point of view the stand-thinning machines performed a better 
result. These machines have a lower production (harvested volume per hour) 
which probably results in lower financial gains in thinnings. 
 
Keywords: stand-thinning, basal area, thinning strength, Vimek, soil 
damage. 
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete för kandidatexamen i skogs- och träteknik 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet omfattar 15 hp. Arbetet 
genomfördes under vinter/våren 2016 i Älvsund och Hudiksvall. 

Jag vill uttrycka min tacksamhet till min handledare och examinator Johan 
Lindeberg på Institutionen Skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö 
som hjälp mig under arbetets gång. Jag vill också tacka Bernt Jonsson, 
grundare och VD på Hassela skogsentreprenad AB som ställde upp med sina 
maskinlag som gjorde studien möjlig. Ytterligare tack till Holmen skog som 
tillhandahöll kartmaterialet till bestånden. 

 

Sundsvall maj 2016 

Daniel Öberg  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skogen är en av de främsta naturtillgångarna i Sverige. År 2013 var Sverige 
3:e största exportör i världen av träbaserade produkter (Skogsindustrierna 
2015). För att skogen ska utvecklas och generera virke av god kvalitet krävs 
det att den sköts på rätt sätt. Det är i huvudsak två skötselåtgärder som kan 
genomföras efter föryngring för att forma skogen i den riktning som så 
önskas, röjning och gallring. Den sistnämnda är den skötselåtgärd som 
kommer att undersökas vidare i denna studie. 
 
Med större press från kontrollerande myndigheter och skogsägares 
utvecklade miljömedvetenhet ställs hårdare krav på resultatet efter gallring 
ur miljöhänseende, djupa körskador kan leda till att näringsämnen rinner ut i 
vattendrag och bidra till övergödning (Berg m,fl. 2010). Även 
gallringsresultatet i form av antalet huvudstammar och skador på stammar 
påverkar beståndets framtida utveckling. 
 
Sveriges areal av produktiv skogsmark uppgår till 22 382 000 ha. 8 841 000 
ha är skog som faller inom kriterierna för att kallas gallringsskog. Av dessa 
gallrades 2010 omkring 400 000 ha (Skogsstatistisk årsbok 2014). 
Med så stora arealer som gallras är resultatet efter gallring viktigt med stor 
beaktning på körskador och gallringsstyrka. 

1.2 Gallring 

Agestam (2009) benämner gallring som en ”beståndsvårdande utglesning av 
skog under tillvaratagande av virke”. Ägaren av skogen kan genom gallring 
forma sitt bestånd, träslag kan väljas, öka framkomligheten för rekreation 
samt bevara miljömässigt viktiga områden. Det virke som annars skulle gå 
till spillo genom självgallring får nu ett ekonomiskt värde för skogsägaren. 
 
I och med att gallringsintensiteten ökar sjunker volymproduktionen i 
beståndet. Däremot finns färre träd kvar efter gallring som ska dela på 
näringstillgångarna, ljus och vatten. De kvarvarande träden ges möjlighet till 
att utveckla trädkronan som i sin tur ger större diameter- och volymtillväxt. 
Detta ger i framtiden ett virke av högre ekonomiskt värde 
Metoderna för gallring är många men huvudprincipen är gallring med 
stickvägar eller utan där beståndsgående skördare och skotare slingrar sig 
igenom beståndet. De beståndsgående maskinerna ger föraren större 
möjlighet att aktiv välja huvudstammar istället för att avverka gator med 
omkring 20 m mellanrum. Med beståndsgående maskiner är det selektiva 
urvalet av huvudstammar högre då det inte blir lika många tvingande uttag 
för framkomlighetens skull. 
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1.2.1 Stickvägsgående gallring 

Vid gallring med stickvägar avverkar skördaren en väg vilket skördaren och 
skotaren arbetar sig fram på (se figur 1). Detta är den vanligaste 
gallringsmetoden. Bredden på vägen kan variera beroende av bredden på 
maskinerna. Vanligtvis är den omkring 4 m. Skördarföraren måste ta i 
beaktning att skotaren oftast behöver mer utrymme för svängrum i beståndet 
beroende av terrängförhållanden (Agestam 2009). 
När skotaren framförs över stubbar, gropar och stenar pendlar vagnen vilket 
kan göra att stöttor skadar kantträden vid stickvägen. Ska om möjligt en 
andragallring genomföras kan extra breda stickvägar behövas p.g.a. 
kantträdens tillväxt. En senare breddning av stickvägen rekommenderas inte 
då kantträden härdats mot stormskador (Agestam 2009). 

 
Figur 1. Schematisk bild av gallring med stickvägar. Avverkning av alla träd i 
stickvägar och utglesning av beståndet mellan vägarna. Källa: Skogspysslingarna. 

Avstånden mellan stickvägarna varierar beroende på skördarens kranlängd. 
På en mellanstor skördare är kranlängden ca 11 m vilket gör att ett teoretiskt 
avstånd mellan stickvägarna kan vara 22 m för åtkomst av alla stammar men 
vanligtvis görs de inte bredare än 20 m. Breda avstånd mellan stickvägarna 
försvårar gallringsarbetet, föraren får svårigheter att se inne i beståndet och 
det finns risk för att kranen och fällda stammar ska skada kvarstående träd. 
En stor del av grundyteuttaget sker i stickvägarna vilket gör det selektiva 
valet av huvudstammar mindre vid en förstagallring (Agestam 2009). Då 
alla stammar tas ut i stickvägarna skapas en ojämn fördelning av 
stamantalet, luckor i beståndet kan påverka det negativt i form av 
stormskador samt att träden inte ger varandra en kvalitetsdanande effekt. 

1.2.2 Beståndsgående gallring 

Beståndsgående gallring(se figur 2) använder maskiner som är avsevärt 
mindre än vid konventionell gallringsmetod med stickvägar. Maskinerna har 
vanligtvis en bredd på ca 2 m och hög styrvinkel vilket gör att de lätt kan 
slingra sig genom beståndet med ett litet tvingande uttag av träd och utan 
behovet av att ta upp stickvägar. 
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Figur 2. Schematisk bild av gallring med beståndsgående maskin. Maskinen slingrar 
sig genom beståndet. Få träd tas bort för framkomlighet. Källa: Skogspysslingarna. 

Med ett kort arbetsavstånd får föraren bättre förutsättningar att upptäcka 
kvalitétsnedsättande defekter på träden. Vid denna metod är skotaren av 
likvärdig storlek vilket gör att även den kan utnyttja skördarens slingerspår 
och inte behöver det extra utrymme som en skotare i mellanklassen dock 
med en lastkapacitet som är betydligt mindre. Mindre lastkapacitet ger 
mindre vikt vilket i sin tur bidrar till minskad risk för markskador. Mindre 
lastkapacitet ger också fler rundor för skotaren och därmed lägre produktion, 
mindre m3/h. Fler rundor kan också öka risken för körskador.  
 
Thor (1996) har i en studie jämfört en liten skördare (FMG 570) med en 
mellanstor (Valmet 901). FMG 570 har liknande egenskaper som Vimeks 
404 gällande vikt, styrförmåga och kranspecifikation. Maskinen har använt 
stickvägar men även gallrat mellan dessa i stråk. Varken i stickvägar eller 
stråk som kan jämföras med beståndsgående gallring har FMG 570 tvingats 
till ett uttag av huvudstammar. Av totala uttaget stammar var endast 3 % 
bistammar som avverkats för framkomlighetens skull. Jämförelsevis med 
den mellanstora som fick ett tvingande uttag på 4 % huvudstammar och 16 
% bistammar. 
 
Skogforsk arbetsrapport 464 (2000) visar en jämförelse mellan stora och 
små gallringsmaskiner. Studien visar att en viss brytpunkt finns gällande 
medelstammen i beståndet. För medelstammar upp till 0,15 m3fub påvisas 
en ekonomisk vinning av att använda små maskiner i gallring. 
Undersökningen nämner beståndsgående gallring som stråkkörning mellan 
stickvägarna. Stråkkörning är en likvärdig metod som beståndsgående vilket 
rapporten inte rekommenderar ifall beståndet har ett ytligt rotsystem. 
Stråkkörning kan då ge skador på trädens rötter samt förlorad produktivitet 
för att motverka detta genom risning i körvägarna. Rapporten berättar också 
att valet av maskiner även beror på ståndorts- och avverkningsförhållanden 
t.ex. vid ett snödjup på över 80 cm blir små maskiner svårmanövrerade. 
 

1.2.3 Gallringsstyrka 

Gallringsstyrkan kan bestämmas på tre olika sätt, uttagen grundyta, 
stammantal eller volym där procentuell uttagen grundyta är den vanligaste 
då grundyta är relativt enkel att mäta och relaterar väl mot volym. 
Rekommenderad gallringsstyrka är vanligen på mellan 20 och 40 % uttag 
av grundytan. Mindre än 20 % resulterar vanligen till en oekonomisk 
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gallring och där behovet av snar återkomst ökar. Över 40 % gör att 
beståndet riskerar att få tillväxtförluster samt att minskad täthet ökar risken 
för stormskador (Agestam 2009). 

1.3 Skador 

Ogallrade bestånd får smala stammar och högt upphissad krona vilket gör att 
de lätt kan knäckas av tyngden från snö. Problemen kvarstår efter gallring 
men ger de kvarvarande träden chans att öka i diameter så risken för 
snöbrott minskar. I en låggallring är risken mindre p.g.a. att de klena träden 
tagits ut. I en höggallring då de grövsta träden gallrats ut är risken för 
snöskador större (Agestam 2009). 
 
Andra skador som ökar vid gallring är stormskador. Dessa ökar i takt med 
att gallringsstyrkan ökar vilket ger mer utrymme för vindens framfart 
(Nilsson & Wallentin 2013). 
 
Markskador är ett stort problem vid gallring som kan ge upphov till 
urlakning av näringsämnen och skador på trädens rötter.  
Det sker en ständig utveckling av skogsmaskinerna. Bättre bärighet 
eftersträvas men utvecklingen går också mot mindre maskiner för att minska 
markpåverkan (Skogseko 2014). Skogsbolagen riskerar böter om 
körsskadorna blir för omfattande. Körsskador på rötter kan leda till att dessa 
blir infekterade av granskogens största skadegörare, rottickan som ger 
ekonomiska förluster för uppemot 0,5-1 miljard kr för de svenska 
skogsägarna (Witzell m.fl. 2009). All form av skador på trädet som blottar 
dess ved riskerar bli infekterade av rottickans sporer. Detta gäller inte bara 
markskadorna utan även skador som uppkommit på trädets stam. Desamma 
gäller även tall men där är törskate ett större problem (Agestam 2009). 
 
I skogsvårdslagstiftningen (2015) 7:28 allmänna råd om terrängkörning och 
markberedning definieras allvarliga körskador som: 
 

 kan leda till skadlig utförsel av slam till vattendrag och sjöar. 
 ändra ett vattendrags sträckning. 
 uppdämning av vattendrag eller försumpning bredvid dessa. 
 skadar torvmark vid sjöar eller vattendrag. 
 påverkar naturvärden i lämnad hänsyn. 
 försämrar framkomlighet av nyttjade stigar och leder. 
 försämrar upplevelsevärdet i nyttjade friluftsområden. 
 skadar fornlämningar, fornlämningsområden och kulturlämningar. 

 
Skogsstyrelsen har genomfört undersökningar med 5-års intervall mellan 
1977-1997 där bl.a. skador registrerats hos stickvägsgående och 
beståndsgående gallringsmaskiner. Undersökningen har grundats på 
allmänna råd och föreskrifter som fanns i den då gällande SVL (SKSFS 
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1986:6). Undersökning från 1992 påtalade den beståndsgående skördarens 
svårighet att klara nivån av högst 5 % skadade träd i gallringen. Andelen 
bestånd som översteg gränsen uppgick till 20 %. Andelen som skadats har 
sedan minskat till 10 % fram till 1997 (Skogsstyrelsen 
gallringsundersökning 92-97). 

1.4 Gallringens effekt på produktionen 

Med 4 m breda stickvägar och 20 m stickvägsavstånd skapas kalytor i 
beståndet motsvarande 20 % av den totala arean. De kvarvarande träden 
intill stickvägen bör ha högre tillväxt än de övriga. Orsaken till detta är 
minskad konkurrens där kantträden får större tillgång till näringsämnen, 
vatten och solljus. Men även produktionsnedsättande skador kan uppkomma 
på stammar samt rotsystem genom körskador och markkompaktering. 
Tidigare forskning visar delade meningar om hur dessa träd utvecklas. 
 
Efter gallring oavsett om stickvägar har använts och avsett gallringsstyrkan 
är totalproduktionen lägre än i ogallrade bestånd (Nilsson och Wallentin 
2011). Detta avtar sedan gradvis och efter tre år visas ingen signifikant 
skillnad i produktionen. Med GROT i stickvägarna efter utgallrade träd 
skadas inte rotsystemen lika mycket och kantträden kan ta tillvara på den 
extra tillförda näring GROT-et ger både vid normala- och hårt gallrade ytor 
De stickvägsnära träden kan öka sin volymtillväxt med uppemot 50 % i 
jämförelse med träden längre in i beståndet (Eriksson m.fl. 1994). Tillväxten 
kan sträcka sig in i beståndet uppemot tre meter med avtagande effekt. 
Nackdelen är att träden inte får någon kvalitetsdaning av trängseleffekten 
som höjer krongränshöjden. Kvistar dör inte lika lätt och de kvarvarande får 
möjlighet att bli grövre än inne i beståndet vilket ger en nedsättande kvalitét 
på kantnära träd. 

 
I GG-försöken som pågick mellan 1966-1983 var syfte att genom olika 
gallringsformer (höggallring och låggallring), olika gallringsstyrkor samt 
olika antal gallringsingrepp i gran och tallskog se skillnader i beståndets 
framtida tillväxt (Nilsson et al. 2010). Gallringsstyrkorna i studien varierade 
mellan 20- 70 %. Som referens användes ett ogallrat bestånd för varje 
trädslag. Resultatet visar att all form av gallring oavsett gallringsform och 
gallringsstyrka reducerar beståndets totala produktion. För att påverka den 
totala produktionen negativt för gran behövs gallringsstyrkor uppemot 50-60 
%. I provytor med gallringsstyrkor i dessa nivåer noterades 
produktionsförluster upp till 10 %. Tall å andra sidan påvisades vara mer 
påverkad av gallringsstyrkan. Volymproduktionen i jämförelse med det 
ogallrade beståndet var mellan 65-80 % vid likvärdig gallringsstyrka 50- 60 
%. Författarna slutsats är att detta tros bero på att tall vanligtvis växer på 
fattigare mark samt att den vanligtvis gallras till en lägre grundyta än gran. 
Oavsett trädslag och gallringsstyrka ökade diametertillväxten vid gallring 
jämfört med ogallrat (Nilsson et al.). Vid en stark engångsgallring i 
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tallbestånd med uttag uppemot 60 % sjönk volymproduktionen med 32 % 
jämfört med den ogallrade skogen. Däremot visade en förhållandevis liten 
skillnad i volymtillväxten beroende på vilken gallringsform som användes 
(Agestam 2009). 
 
Kantträden kan även få negativ effekt av stickvägarna. Studier har visat att 
tall kan få tillväxtförluster med upp till 6 % vilket tros bero på uppkomna 
markskador i stickvägarna som skadat trädens rötter (Pettersson 2008). 
Agestam (2011) nämner ett upptag av en stickväg som en tillväxtförlust men 
menar att om stickvägsnära träd får rätt förutsättningar d.v.s. att rotsystem 
och stam inte skadas kan de till stor del kompensera för det stora uttaget av 
volym i stickvägarna. 

1.5 Syfte och mål 

Syftet med studien är att jämföra grundytan, stamantalet, skador och 
gallringsstyrka efter gallring mellan beståndsgående och stickvägsgående 
maskiner. 
Frågeställningar: 
 
Vilken metod ger en jämnare fördelning av grundytan? 
 
Hur fördelar sig stamantalet i beståndet? 
 
Vilken gallringsmetod skapar flest körskador i beståndet? 
 
Hur fördelar sig gallringsstyrkan i beståndet? 
 
Målet med studien är att undersöka vilken av de två gallringsmetoderna som 
ger en jämnare fördelning av grundyta och stamantal specifikt i de utvalda 
provyteområdena. Målet är att se vilken av metoderna som skapar minst 
skador på träd och minst markpåverkan. 

1.6 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till två maskintyper. Endast ett bestånd till varje 
gallringsmetod har undersökts. Bestånden var belägna i Mellansverige, 
Älvsund och Blästa. Trädslagsfördelning togs inte med i beräkningarna i 
studien. 
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2. Material och metod 

2.1 Metodik 

Materialet till studien har införskaffats genom kvantitativ metod i form av 
mätningar i fält. Metoden ansågs bäst lämpad för att kunna påvisa den 
aktuella grundytan före och efter gallring. 
Kvantitativa studier lämpar sig bäst när datainsamlingen innefattar 
mätningar samt när bearbetning och analys av informationen ger statistiska 
resultat (Davidsson & Patel 2011). 
 
Mätningarna har genomförts genom att klava alla träden i samtliga provytor. 

2.2 Urval 

Urvalet i studien grundar sig i ett bekvämlighetsurval. Precis som urvalet 
antyder grundar det sig på personer som funnits i författarens närhet och som 
varit relevanta för studiens syfte (Bryman 2011). P.g.a. detta urval har inga 
vidare undersökningar genomförts huruvida beståndens karaktär varit 
likvärdiga. Inte heller förarnas kompetens och erfarenhet har varit i 
beräkning i studien.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Olika skogsbolag kontaktades där studiens syfte presenterades. Efter samråd 
utifrån entreprenörer med lämpliga maskinparker kontaktades dessa och två 
olika bestånd tilldelades. Kartor till respektive bestånd införskaffades.  

2.4 Mätning i fält och bearbetning av data 

I beståndet med stickvägsgående maskiner användes ett georefererat 
PDF format (Bilaga 3) som användes i PDF Maps. Detta för att underlätta att 
hitta beståndet samt att markera ut provytorna med intressepunkter i 
programmet. Intressepunkterna numrerades 1-25. Beståndet var beläget i 
Älvsund, Hälsingland med Sweref99 koordinaterna N6877319, E591824. 
Då beståndet till stor del bestod av olikåldrig självföryngrad skog valdes ett 
6 ha stort område med ett mer homogent tillstånd av beståndets ca 120 ha. 
Beståndet hade markering S1 på detaljkartan (se bilaga 2). 25 st. provytor 
lades vinkelrätt mot maskinens stickvägar för att undvika att flertalet 
hamnade i dessa. Ett avstånd på omkring 50 m eftersträvades mellan 
provytorna förutsagt att området var av likartad natur som de övriga. Om 
inte flyttades provytan till ett representativt område.  
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Beståndet för beståndsgående maskiner innefattade 1,86 ha med relativt 
goda markförhållanden med lite sten och få blöta partier. Beståndet var 
beläget i Blästa, Hudiksvall. Mätningarna koncentrerades på en sida av 
basvägen på området som gränsar mot länsvägen (se bilaga 4). Lokalisering 
för första provytan av totalt 25 valdes ut slumpmässigt. Med beaktning av 
beståndets ringa storlek samt ett mer homogent bestånd valdes ett mer 
strukturerat urvalsförfarande. Utifrån provytecentrum stegades 20 m till 
nästa provytecentrum. För att finna en huvudstam som utgångspunkt kunde 
avstånden variera. 5 ytor per rad därefter 20 m åt sidan till nästa rad.  
 
Vid varje provytecentrum i de båda bestånden valdes ett centrumträd som 
möjligtvis skulle undgå utgallring och märktes med märkfärg. I det 
beståndsgående beståndet numrerades de även 1-25. Ett måttband fästes på 
centrumträden och samtliga träd inom 5,64 m diametermättes i brösthöjd 
(1.3 m) inklusive centrumträdet. Även trädslagsfördelning noterades. 
Samtliga träds tvärsnittsarea beräknades. Mätprocedurerna på båda 
bestånden upprepades efter gallring utförts i samma provytor och ev. skador 
registreras. Gallringsstyrkan beräknades på alla provytor och ett medelvärde 
för varje gallringsmetod togs fram.  Gällande skador på träd registreras alla 
som överstiger 15 cm i storlek. Alla körskador som överstiger 30 cm djup 
eller som tillsynes stör det naturliga vattenflödet registrerades. Basväg 
kontrollerades också för ev. skador. Skador kopplades inte till någon 
specifik provyta utan räknades på totalen av skador i alla provytor och 
skador i basvägen. Inhämtad data bearbetades i Excel. 
 
Trädslag i studien var i huvudsak gran och björk i det stickvägsgående 
beståndet och tall i beståndet med beståndsgående maskiner. 
Utgångspunkten var den samma för båda bestånden med ca 2100 
stammar/ha.  

2.5 Maskinerna 

Maskinerna i studien var Vimek 404 T5 beståndsgående skördare, Vimek 
610.2 beståndsgående skotare, John Deere 1170E stickvägsgående skördare 
och Komatsu 865 stickvägsgående skotare. 

Vidare beskrivning och tekniska specifikationer återfinns i bilaga 1. 
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3. Resultat 

I den stickvägsgående gallringsmetoden föll 3 provytor bort från resultatet. 
Provyta 14, 17 och 23 återfanns inte vid mätning efter gallring. Dessa togs 
därför inte med i någon beräkning. Försök att se uttaget av grundyta enbart i 
stickvägarna motverkades av stora mängder ris. Grundytans medelvärde för 
alla provytor innan gallring var 37,5 m2 i både stickvägsgående- och 
beståndsgående beståndet. Mätningarna efter utförd gallring visade ett medel 
av grundytan på 18,7m2 (se figur 3). Beståndsgående visade ett medel av 
grundytan på 25,9  m2. Provytor med uttag över 50 % låg med anslutning 
eller i stickvägar. Variationen i grundyta i beståndet med stickvägsgående 
maskiner minskade från en standardavvikelse på 10 m2 före gallring till 6,2 
m2 efter gallring. Beståndet som gallrats med slingervägar var mer 
homogent med mindre variation i grundyta både innan och efter gallring. 
Standardavvikelsen innan gallring var 7,2 och efter 4,9 (se figur 3). 

 
Figur 3. Medelvärden och standardavvikelse av grundyta före och efter gallring av 
stickvägs- och beståndsgående metod samt dess max- och minvärde av grundyta efter 
gallring. Staplarna visar standardavvikelse. Svarta punkter visar maxvärden, röda 
minvärde efter gallring. Blå punkter visar medelvärde av grundyta före och efter 
gallring. 

Utgångsläget av stamantal före gallring var nästintill likvärdiga. 2140 st. för 
beståndet med stickvägar och 2124 st. med beståndsgående maskiner. 
Andelen stammar varierade från 9-76 % i stickvägsgående metod där högsta 
siffran var beläget mitt i stickväg, vilket kan jämföras med en variation 
mellan 26-64 % för den beståndsgående metoden (se figur 4). Mätningarna 
visar en jämnare fördelning av stamantalet mellan provytorna för 
beståndsgående metod än vid den stickvägsgående metoden. Andelen 
utgallrade stammar i stickvägsgående metod uppgick till 51 % med en 
standardavvikelse på 15,5 jämfört med den beståndsgående med andel 
utgallrade stammar på 43 % och standardavvikelse på 10,4 (se figur 4).  
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Figur 4. Medelvärden och standardavvikelse av andelen utgallrade stammar efter 
gallring av stickvägs- och beståndsgående metod samt dess max- och minvärde av 
andelen utgallrade stammar efter gallring. Staplarna visar standardavvikelse. Svarta 
punkter visar maxvärden, röda minvärde efter gallring. Blå punkter visar medelvärde 
av andelen utgallrade stammar efter gallring. 
 
Långa markrelaterade körskador behandlades endast som 1 st. Ex. på detta 
visas i bilaga 5 som visar körskador i den stickvägsgående gallringen. Inga 
av dessa skador påträffades i den beståndsgående gallringsmetoden. Det 
noterades både mer stamskador och körskador efter stickvägsgående gallring 
än vid beståndsgående gallring (se tabell 1). 

Tabell 1. Antalet registrerade skador båda metoderna. 
 Stamskador Körskador 

Stickvägsgående 21 6 
Beståndsgående 10 0 

Stickvägsgående visade en variation av grundyteuttaget mellan 17-67 % och 
beståndsgående en variation på 6-49 %. Gallringsstyrkan för 
stickvägsgående metod visade ett medelvärde av 50 % vilket var 20 % högre 
jämfört med beståndsgående metod samt en standardavvikelse på 14,4 som 
var 3,5 högre än beståndsgående metod (se figur 5). 
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Figur 5. Medelvärde, standardavvikelse samt max-och min värde av gallringssyrka för 
stickvägs- och beståndsgående metod. Staplar visar standardavvikelse. Svarta punkter 
visar maxvärde, röda minvärde efter gallring. Blå punkter visar medelvärdet av 
grundyta efter gallring. 
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4. Diskussion 

Resultatet visar en jämnare fördelning av grundyteuttaget i den 
beståndsgående gallringsmetoden. Den stickvägsgående hade en större 
variation av uttagen grundyta. Det sågs ingen avsevärd stor variation av 
grundyteuttag mellan metoderna men däremot ett högt uttag av grundytan i 
den stickvägsgående metoden. Ett jämnare resultat av grundytan för 
beståndsgående visas även i standardavvikelsen som här var lägre. Det ska 
också tas med att utgångsläget för den stickvägsgående hade en större 
standardavvikelse av grundyta innan gallring. För grundytan är minvärdet av 
större betydelse än maxvärdet. Minvärdet för stickvägsgående var lågt 9 m2. 
Det lägsta uppmätta värdet för beståndsgående metod var 15,5 m2. Med ett 
stort antal ytor med grundyteuttag som överstiger 60 % finns risker för 
produktionsförluster uppemot 32 % vilket nämns i GG-försöken vilket 
Agestam (2009) påpekar. Dessa hårt gallrade ytor medför även ökade 
vindhastigheter i beståndet och stormskador kan uppstå. Samma negativa 
inverkan har även stickvägarna gällande dessa skador. 

Även i andelen utgallrade stammar var här standardavvikelse lägre för den 
beståndsgående gallringsmetoden. Grundytan efter utförd gallring ger 
slutsatsen att en likvärdig gallring har utförts i det stickvägsgående beståndet 
där fokus varit att ta ut så stor volym som möjligt och låggallring i 
beståndsgående beståndet. Även dessa slutsatser ger indikationer på risker 
för snö- och stormskador då många klena stammar lämnats i beståndet som 
nämns av Nilsson & Wallentin (2013). Stamuttaget mellan provytorna var 
även detta jämnare fördelat för den beståndsgående metoden. Flera provytor 
uppvisade höga uttag med ett maxvärde på 76 % utgallrade stammar. 
Betydligt lägre för beståndsgående metod med maxvärde på 64 %. 

Antalet skador framgick som minimala i beståndsgående. Inga markskador 
upptäcktes varken i slingervägar eller i basvägar trots fler rundor p.g.a. 
mindre lastvolym och endast 6 st. skadade stammar påträffades i provytorna. 
Markskadorna i beståndet med stickvägar var avsevärt högre. 10 st. 
körskador med flera 100 m sönderkörd mark i basvägar som kan defineras 
som allvarliga (Berg m.fl. 2010) och som måste åtgärdas med grävare. 21 
skadade stammar hittades i provytorna. Med det stora antalet skador på 
stammar och mark finns risker att beståndet får nedsättande produktion och 
angrepp av rotröta (Witzell m.fl. 2009). Den låga andel skador motsäger 
studien av Skogsstyrelsens gallringsundersökning av Bäcke (1997) samt 
Lindell & Norrfalk (1992) som påtalade den beståndsgående maskinens 
svårighet att genomföra gallringen utan en hög andel skadade träd. Det kan 
möjligtvis bero på andra terrängförhållanden, utgångsläget innan gallring 
samt vilken maskin som användes i undersökningen. Andra maskintyper kan 
ha olika tekniska lösningar såsom kranlängd, svängradie och andra tekniska 
lösningar som påverkar maskinens bärighet. 
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Med ett medelvärde på 34,4 m2 innan gallring och 17m2 efter utförd gallring 
var gallringsstyrkan starkt för hela beståndet som gallrats med 
stickvägsgående maskiner, 50 %. Dessa höga siffror ligger långt över de 
rekommenderade som skogsstyrelsen föreskriver. Däremot i den 
beståndsgående gallringen uppvisades ett lägre resultat. Med en grundyta på 
37,5m2 innan gallring och 25,9m2 efter uppvisades en gallringsstyrka på 30 
% vilket hamnar innanför ramarna för en väl utförd gallring med minskade 
risker för produktionsförluster (Agestam 2009).  

Bestånden som jämfördes framgick som olika gällande markfuktighet och 
terrängförhållanden. I stickvägsgående gallringen fanns svårigheter att finna 
provytor som skulle göra studien rättvis. Beståndet i sig uppvisade luckor 
och jämförelsevis inte samma homogena tillstånd som beståndet där 
beståndsgående maskiner gallrade. P.g.a. den korta tid studien pågick 
undersöktes bara ett bestånd för varje metod. Fler skulle genomförts för att 
höja reliabiliteten i studien.  

För framtida studier behövs metoden finslipas en hel del. Beträffande 
mätmetoden skulle de klavade träden märkts med diametern efter första 
mätningen för att eliminera möjligheterna att mäta annorlunda efter 
gallringen dessutom skulle då borttappade provytorna varit lättare att finna. 
Under mätproceduren efter gallring fanns svårigheter att veta vilka träd som 
var innanför provytan vid första mätningen. Beroende på var måttbandet 
fästes på trädet kan resultaten bli annorlunda.  Även detta problem skulle 
elimineras om träden märkts. En mer tillförlitlig GPS skulle använts för att 
lättare finna provytorna igen. Telefonens GPS var stundtals missvisande 
vilket gjorde att mätningarna tog betydligt längre tid att genomföra. Samt 
skulle de borttappade provytorna möjligt ha hittats med ett noggrannare 
GPS-verktyg 

Att jämföra maskinerna i exakt likvärdiga bestånd skulle ge bäst bild av 
verkligheten men skulle vara svårt att genomföra då maskinerna har så olika 
tekniska specifikationer. Maskinerna arbetar i gallringar oftast med helt 
olika medeldiameter och även i annan terräng. 

Det har heller inte tagits i beaktning om förarnas erfarenhet gällande gallring 
eller vilken förare under skiftet som gallrade provytorna. Ingen information 
fanns om när under dygnet specifika provytor har gallrats. När mörkret 
infaller kan svårigheter att se tillfredsställande mellan stickvägarna 
uppkomma vilket kan medföra att skador på stammar med aggregat och kran 
lättare kan ske.  

Reliabiliteten av resultaten uppkomna skador kan i viss mån ifrågasättas. 
Det är okänt hur många rundor respektive skotare har framfört i basvägen. 
Fler rundor ökar risken för körskador. Den beståndsgående skotaren är 
mycket mindre och kräver fler rundor för likvärdig produktion (m3/h) som 
den större skotaren. Mer trafik har med största sannolikhet skett i basvägen i 
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det stickvägsgående beståndet då beståndet är betydligt större och mer virke 
har skotats ut. 

För att verkligen se resultatet av undersökningen behövs återkommande 
besök till bestånden för att se vilka konsekvenser körskadorna har för dess 
framtida utveckling. Kommer kantträden att få nedsättande produktion eller 
tvärtom? Kommer det hårt gallrade beståndet med stickvägar medföra 
problem i framtiden med tanke på stormskador och snöbrott då många klena 
och dåligt utvecklade stammar lämnats kvar? 

Validiteten i studien anses som hög då målet i studien, syftet och dess 
frågeställningar har besvarats. 

Det finns helt klart en framtid för dessa mindre maskiner. Studien har trots 
vissa brister visat ett jämnare gallringsresultat med beståndsgående maskiner 
och med minimala körskador. Trots detta har inte många stora bolag visat 
något större intresse. Förmodligen på den mindre kapaciteten m3/h som det 
medför. Men privatpersoner verkar uppskatta beståndsgående metoden som 
ändå ger ett bättre helhetsintryck visuellt i beståndet. Osäkert om den 
ekonomiska vinningen bli densamma men detta är något som kan jämföras i 
vidare studier. 
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5. Slutsats 

Den beståndsgående gallringsmetoden visar ett jämnare resultat gällande 
grundytefördelning, stamantal, körskador och gallringstyrka. Beståndet som 
gallrats med stickvägar hade hög andel körskador och stamskador som med 
stor sannolikhet kommer att ge produktionsnedsättande konsekvenser och 
risker att beståndet drabbas av rotröta. Den höga gallringsstyrkan i 
stickvägsbeståndet kommer att ge tillväxtförluster då beståndet inte kan ta 
tillvara på markens hela produktionsförmåga. En så pass hög gallringsstyrka 
som 50 % ökar sannolikheten att beståndet kommer att drabbas av 
stormskador. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 
 

Vimek 404 T5 

 
Figur 1. Vimek 404 T5. Källa Vimek.se 

 
Motor: Cat C2.2T 44 kw 
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk 
Axelavstånd: 2,10 m 
Däck: 405/70-24 alt. 500/60-22,5 
Vikt traktor: 4400 kg 
Markfrigång: 40 cm 
Bredd: 1.80 m alt. 2,05 m 
Svängvinkel maskin: 80 grader 
Aggregat: Keto forrest silver 300 kg. Kapdia. 300 mm 
Kran: Mowi 2046. Räckvidd 4,60 m 
 
Data från Vimek.se 
 
Den styrbara framaxeln möjliggör för flera breddalternativ. Dubbel 
styrfunktion ger bra framkomlighet(Vimek 2016). 
 

Vimek 610.2 
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Figur 2. Vimek 610.2. Källa Vimek.se 

 
Motor: Cat 2.2T 44 kw 
Hastighet: 0-18 km/h 
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk 
Däck fram: 500/60-22,5 
Däck bak: 400/60-15,5 
Markfrigång: 40 cm 
Längd: 6,80 m 
Bredd: 1,90 m 
Lastkapacitet: 5000 kg 
Vikt inkl. kran: 4700 kg 
Kran: Mowi P25. Räckvidd 5,20 m 
 
Data från Vimek.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Deere 1170E 
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Figur 3. John Deere 1170E. Källa: John Deere.se 
 

Motor: John Deere 145 kw 
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk 
Längd: 7080 mm 
Bredd: 2720-2820 beroende på däckval 
Vikt: 17900 kg 
Styrvinkel: 44 grader 
Markfrigång: 600 mm 
Kran: CH6 räckvidd 11,3 m 
 
Data från John Deere.se 
 
Komatsu 865 
 

 
Figur 4. Komatsu 865. Källa: Komatsuforest.se 

 
Motor: 74 AWI 158 kw 
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk 8 hjulsdrift 
Längd: 9829 mm 
Bredd: 2756-3166 mm beroende på däckval 
Vikt tom: 18900 kg 
Lastvikt: 15000 kg 
Styrvinkel: 42 grader 
Markfrigång: 677 mm 
Kran: CRF 11 räckvidd 7,8 m 
 
Data från Komatsuforest.se 
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