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Vad är en körskada?
Årligen körs skogsmaskiner på ca en miljon hektar. Då industrin 
kräver färsk ved belastas marken också när den är känslig 
under tjällossning och höst. Värdet på skogsbränsle har ökat 
- då stora volymer tas ut vid avverkningarna kan inte längre 
körstråk och basvägar förstärkas med grenar och toppar. 
Den pågående klimatförändringen antas leda till blötare och 
varmare väder, med ökad risk för körskador. Larmet om att 
skadorna orsakar utlakning av metylkvicksilver till våra vatten-
drag har aktualiserat problemen.

Det finns sätt att undvika och minska skadorna. Med rätt 
kunskap och planering, teknik och vilja finns möjligheterna 
att skörda skogen betydligt mera skonsamt. Men då måste 
vi ha en gemensam bild av vad en körskada är. I detta Resultat 
definieras och visas fem huvudtyper av skador och deras 
miljöeffekter. Dessutom föreslås systematisk uppföljning 
av körskadorna för att åstadkomma en förbättring.

Demonstration 

Implementerat FoU-start 

"Med vilja och kunskap kan skogsbruket 
ta krafttag mot körskadorna, men det 

kräver mod och uthållighet!"

Staff an Berg
staff an.berg@skogforsk.se

Tel 018-18 85 65
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Hjulspåren på den fi njordsrika marken leder rakt 
ut i vattendraget med kraftig slamtransport till följd. 

Denna körskada har uppkommit långt ifrån när-
maste vattendrag och bedöms ha liten inverkan 
på mark och vatten. Men den försämrar områdets 
upplevelsevärde. 

Hjulspår där det tidigare gick en stig. 

Basvägen går över en kolbotten.

Maskinskador och reparationer ger ibland 
oljeutsläpp. 

Så här såg det ut: Typ av skada Primära eff ekter

Körspår nära sjöar 
och vattendrag

Körskador på mark
utan anslutning till 

vatten

Körskador som påverkar 
naturhänsyn och 
rekreationsvärdet

Körskador som förstör 
fornlämningar, fornminnes-

områden och övriga 
kulturhistoriska lämningar

Maskinfel med tillhörande 
läckage av olja och 

drivmedel

Kemisk påverkan på 
markprocesser och 

vatten

Körskador som 
minskar naturvärdet 
hos lämnad hänsyn

Förstörda stigar 
och leder

Mekaniska skador 
på rötter,  rothalsar 

och träd

Markkompaktering

Ändrade fl ödesvägar 
för vatten 

Ökad erosion och 
omrörning

Regleras enl. 
Kulturminneslagen och 

Skogsvårdslagen
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Figur 1. Översikt: markskador i skogsbruket
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Sekundära eff ekter  

Kunskapen fi nns – men måste användas

Under 2009 och 2010 har Skogforsk genomfört mer än 100 kursdagar 
i "Drivning nära vatten" tillsammans med SMF Skogsmaskinföreta-
garna. Dessutom har fl era skogsföretag genomfört kurser i egen eller 
Skogsstyrelsens regi. En erfarenhet från kurserna är att mycket av 
kunskapen om hur man undviker mark-och vattenproblem redan fi nns 
hos maskinförare och tjänstemän. Men det gäller att visa i traktdirektiven 
vad som ska göras och våga använda kunskaperna, trots att det kan bli 
besvärligare och dyrare. 
Generellt gäller att avverkningen alltid ska alltid utföras fackmannamäs-
sigt, vilket innebär att skador ska undvikas (se ABSE09). Hög kvalitet i 
åtgärderna för att skydda skogens olika värden kan ses som ett sätt att 
visa markägare och allmänhet att skogsbruk kan bedrivas hänsynsfullt.

Några viktiga tumregler
Kör aldrig i vatten, använd broar vid överfarter. Att lägga ett knippe 
virke i vattendraget att köra på orsakar slamning – virke i vattnet är 
ingen bro!

Överfart med hjälp av en portabel stålbro. På- och avfarten har risats 
och förstärkts med virke. 

Lägg tid på bra på- och avfarter, oavsett om du använder en stationär 
eller portabel bro.  

Trots en bra bro har körskadorna medfört att slam transporterats ut i 
bäcken via körspåren. Det är viktigt att på- och avfarten till bron görs så 
att detta inte kan ske – t ex genom risning eller kavling.

Bygg gärna stationära broar som kan användas i kommande åtgärder.

Lämna en skyddszon på minst 10-15 m längs vattendragen där visst 
uttag kan ske men ingen körning får utföras.

Planera avverkningen så att skotningsvägarna hamnar så långt från 
vattendragen som möjligt.

Risk för ökad utlak-
ning av  kvicksilver 

och fosfor

Igenslamning av 
vattendrag förstör  

vattenorganismernas 
livsmiljö

Risk för röta och 
tillväxtförluster

Försämrar framkomlighet,
rekreationsvärde och 

kvalitet på naturhänsyn

Skador på mark och 
grundvatten
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What is 
driving 
damage?
Every year, forest machines are in 
operation on approximately one 
million hectares of forest land in 
Sweden. The mills demand fresh 
wood, and this puts a strain on the 
ground in seasons when it is most 
sensitive – at the end of winter 
when the snow and ground frost 
melts, and in the autumn. Forest 
fuel is now more valuable and large 
volumes are extracted in logging, so 
long transport routes and base roads 
can no longer be reinforced with 
branches and tops.

Ongoing climate change is as-
sumed to lead to wetter and warmer 
weather, which will increase the risk 
of driving damages. The warning that 
driving damages causes discharge 
of methylmercury into rivers and 
streams has alerted people to the 
issue.

There are ways to avoid and 
reduce the damage. With the right 
knowledge and planning, technology 
and intent, forest wood can be har-
vested with much less impact. This 
Resultat defi nes and shows fi ve main 
types of damage and their eff ects on 
the environment. Systematic monito-
ring of driving damages is proposed 
in order to alleviate the problem.

Ny teknik och uppföljning kan ge spårlöst skogsbruk

Under ett par decennier har gallringsupp-
följning varit en framgångsfaktor för att 
komma tillrätta med skador vid gallring. 
Körskador har varit svårare att kvantifi era 
och följa upp. Men om skogsbruket kan 
enas om att det inte är längden, bredden 
eller djupet av skadan utan istället skadans 
eff ekt som är viktig, så går det att göra bra 
uppföljningssystem. Grunden skulle kunna 
vara ett antal frågeställningar utifrån de 
oacceptabla skador som beskrivs i Figur 1. 
Detta görs på många företag, men måste 
spridas i hela skogsbruket för att vi ska 
kunna se en förbättring av inventerings-
resultat och certifi erarnas revisioner. 

Från forskning till tillämpning
Många olika tekniska lösningar finns 
redan på marknaden eller är under 
utveckling. Det främsta syftet är att 
minska de terränggående maskinernas 
marktryck. Bland dessa lösningar kan 
nämnas bandgående maskiner, pendel-
armar med aktiv eller semiaktiv dämp-
ning, samt CTI (central tyre inflation) på 
terrängmaskiner. Men oavsett teknik är 
det alltid av största vikt att välja rätt väg 
genom terrängen. Planeringen är avgö-
rande - och även här kommer nya 
hjälpmedel (se bild ovan).

Läs mer 
Berg, R. et al. Förslag till en gemensam policy 
angående körskador på skogsmark för svenskt 
skogsbruk. Arbetsrapport 731. Skogforsk 2010.
Skogsbruk med hänsyn till vatten. Handledning. 
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Skogens Kulturarv – hänsyn och skötsel. Handledning. 
Skogforsk 2002.
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Framtidens traktplanering kan minska skadorna
I samarbete med KTH har Skogforsk tagit fram ett planeringsinstrument som använder digitala kartskikt 
och laserskanning som underlag för traktplanering. Verktyget föreslår körförbud på känsliga områden 
(vatten, känsliga markpartier, naturvård, kulturminnen) och ger förslag på billigaste respektive kortaste 
basväg för terrängtransport samt optimerar körstråk, sortimentsuttag och bränsleskörd. Planeringsinstru-
mentet testas under 2011 och beskrivs i kommande Resultat. 

Avlägg
Skogsbilväg
Objektgräns
Destinationer
Basväg - förslag

1
2
3
4

Kostnadsindex:


