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V        »Man kan säga att skogsägaren 
växlar stamved mot bränsleflis«

Staffan Jacobson om helträdsuttag  | SIDAN 30

foto: Sverker JohanSSon 
Samt microtech 

montage: Peter bergman
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CHARLOTTE BENGTSSON   |   VD Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

et var rubriken som jag fick härom veckan när jag talade
om framtidens  skogsbruk hos Svenska kyrkan. Svenska
kyrkan, eller rättare sagt stiftens så kallade prästlöne-
tillgångar, är partners till Skogforsk och deltar liksom
många av er andra Visionsläsare på olika sätt i Skog-
forsks verksamhet. Vid en första anblick kändes ru-
briken alltför pompös men efter en stunds fundering
kom jag fram till att det är ju just det vi gör i forskningen,

vi spanar efter den tid som kommer. 
Under oktober presenterade IPCC (FNs vetenskapliga 

klimatpanel) en global utvärdering av vad 1,5 graders global upp-
värmning innebär. Det konstateras bland annat att med nuvarande
utsläppstakt från den fossilt drivna ekonomin har vi bara cirka 10 år
kvar innan den kritiska nivån nås. I detta sammanhang är spaningen
efter framtidens svenska skogsbruk angelägen. En del av lösningen 
är just att ersätta det fossila med skogsråvara. Och 10 år är en kort tid
så utveckling och nya lösningar för skogsbruket är angelägna.

I detta nummer av Visionfinns artiklar från i stort sett hela Skog-
forsks verksamhet. På olika sätt bidrar de alla till att minska koldiox-
idutsläppen och möjliggöra övergången från fossilt till bio-baserat.
Det handlar om lastbilar som om de utrustas med rätt teknik och ges
bättre aerodynamisk utformning ger både miljömässiga och ekono-
miska vinster. Digitala data, i detta fall skördardata, möjliggör stånd-
ortsanpassning och därmed ett skogsbruk som är bättre anpassat till
den aktuella platsen. Skördardata möjliggör också bättre koll på den
naturhänsyn som lämnas vid avverkning. Två konkreta exempel på
vad vi ofta kallar precisionsskogsbruk. 
Varma och torra somrar med torkstressade granar som följd har

lett till att vi nu mäter densitet hos alla snabbväxande träd i våra 
förädlingsförsök. Skogsträdsförädlingen har ju sedan lång tid arbetat
med olika klimatscenarier och detta är exempel på en ytterligare 
klimatanpassning. 
Skogsråvaran ska ju räcka till mycket och att att då redan vid av-

verkningen kunna uttala sig om hur trädet ser ut inuti är en dröm!
Genom att binda samman kedjan från skogen till industrin med 
digitala data är detta nu möjligt. 

Avslutningsvis så är ju klimatnyttanav att låta skog stå så den blir
riktigt gammal något som ofta florerar i samhällsdebatten kring
skogsbruk och klimatnytta. Även detta räknar Skogforsks forskare 
på och en del svar finns i denna tidning.
I skrivande stund är vi många som planerar för verksamheten

under kommande år. Från Skogforsks perspektiv känns det väldigt
bra att ni partnerföretag och andra samarbetspartners är engage-
rade och bidrar till skogsbrukets utveckling. Ert engagemang är en
förutsättning för den snabba utveckling av klimatsmarta lösningar
som krävs!

VISION |  LEDARE

På spaning efter 
den tid som kommer

Charlotte Bengtsson, vD

D

Vision_NR_3_2018.qxp_SkogForsk  2018-10-25  10:50  Sida 3



4 |  Vision |  3  |  2018 lEDEr hållBar UtvEcklIng

VISION |  NYHETER

nyhetsredaktör: SvErkEr johanSSon |  sverker@bitzer.se

framtida 
möjligheter:
l��Utvärdera hur 3D-modeller
över träd och mark insamlade
från drönare kan effektivisera
planeringen. tillskottet kan
vara betydande, men samtidigt
ska stora datamängder samlas
in och bearbetas, vilket måste
ställas mot nyttan.
l��På sikt kan även skogliga
skattningar på trädnivå bli mer
intressanta, men detta ska
vägas mot andra tillgängliga
fjärranalys skattningar och vär-
det av att styra drivningen på
trädnivå. Där är vi inte än i da-
gens svenska skogsbruk. 
l��I framtiden kan drönare
stötta med beslutsunderlag för
skogs maskiner som styrs på
distans eller är helt automati-
serade, men den datainsamling
som krävs är svårbedömd. Det
händer mycket inom den skog-
liga datainsamlingen på 5–15 år.

Drönarna
tar höjD
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möjligheter
i närtid:
l��Planering och uppföljning av
skogsvårdsåtgärder, främst röj-
ning.
l��Dokumentation av utförda
åtgärder för återkoppling till
kunder, men även för åter-
koppling inom maskinlagen för
erfarenhets återföring och ge-
mensam kompetensutveckling.
l��Underlag inför drivning och
kommunikation mellan skör-
dare – skotare. Man kan via
drönarbilderna identifiera pas-
sager och överfarter för att
styra upplägg av den kom-
mande drivningen. Det kan
vara särskilt användbart vid
stormar med spridda vind fäl-
len när inte helikopter- eller
låghöjdsbilder lönar sig.

3

3

Tidsvinsten anses vara drönarnas
främsta styrka. Drönaren tar sig fram
mycket snabbare över ytor än vad en
människa kan göra och fungerar som
”ett öga från luften”. 

Men dagens drönarteknik har också
sina begränsningar, till exempel kyla,

vind, flygtider och möjligheter att täcka
större ytor. Det krävs vana och erfaren-
het för att kunna bedöma när drönaren
blir ett effektivt verktyg i skogsbruket. 

Effektivare inventeringar, men pressad av korta drifttider vid kyla. Skogforsk har
studerat hur skogsentreprenörer kan ha nytta av drönarna i sitt arbete.

KontaKta: Erik Willén, 070 - 371 45 26,
erik.willen@skogforsk.se
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Tidiga tillväxtskillnader
håller i sig

Blädning, överhållen skärm
och luckhuggning är tre sätt
att bruka skog utan hyggen.
Filmen Hyggesfritt besöker
skogsägare som provar, entre-
prenörer som praktiserar och
forskare som undersöker.
I filmen Hyggesfritt med-

verkar forskare från SLU och
Skogforsk med råd och erfa-
renheter kring skötsel, mång-
fald och historik om de hyg-
gesfria metoderna. Syftet
med filmen är att den både ska

inspirera och instruera.
– Vi hoppas att filmen kan

väcka ett intresse hos fler
skogsägare att våga testa al-
ternativ till kalhyggesbruket.
Samtidigt är vi ödmjuka för
utmaningarna och pekar på
risker som stormfällning, ute-
bliven föryngring och högre
kostnader, säger Johan Sones-
son, forskare på Skogforsk
som medverkar i filmen, som
producerats av Heurgren 
Film AB.

Det visar en studie från Skog-
forsk. De tidiga skillnaderna i
uppmätt höjd mellan förädlat
och oförädlat material var ca
18 procent. Vid förstagall-
ringen (i åldrarna 23 - 36 år)
var den genomsnittliga mer-
tillväxten för de förädlade be-
ståndens volymproduktion
hela 27,5 procent. 
Urvalet av de bästa träden

inom skogsträdsförädlingen i
Sverige baseras på tidiga mät-
ningar av bland annat höjd
och diameter. Man har utgått
från att korrelationen mellan

tidiga mätningar framtida vo-
lymproduktion är hög, men i
Sverige finns det hittills inte
så många försökserier som
verkligen verifierar det.
– De här resultaten tyder på

att tidiga relativa skillnader
är en bra indikator för fram-
tida arealproduktion, säger
Bo Karlsson vid Skogforsk.
Bestånden bör följas över en
hel omloppstid, men studier
för mer snabbväxande träd-
slag tyder på att skillnaderna
består under hela omloppsti-
den. 

Efter omfattande larm om
ungtallar med tillväxtstör-
ningar har undersökningar
visat att träd med flera topps-
kott inte är så vanligt som
många befarat. 

– I våra undersökningar av
tallföryngringar finns inget
som tyder på att tillväxtstör-
ningar förekommer i någon
större omfattning, säger Skog-
forsks Karl-Anders Högberg,
som leder studien. Samma sak
gäller förekomsten av höst-
skott eller toppskott med
onormalt många knoppar.
Totalt undersöktes 23

slumpmässigt utvalda föryng-
ringar. Frekvensen plantor
med dubbla eller flera topps-
kott var 4,1 procent. Naturligt
föryngrade plantor hade
mindre problem med detta,
3,1 procent jämfört med 4,6
procent för de planterade.

Förekomsten av höstskott var
generellt låg, cirka fyra pro-
cent, och det genomsnittliga
antalet knoppar i översta
knoppkransen var cirka fem
stycken. Även här var plante-
rade plantor något mer drab-
bade.
Sammantaget tyder resulta-

ten på att problemen med till-
växtstörningar är lokala. 
Arbetet bedrivs som ett sam-
arbetsprojekt mellan Södra,
Sveaskog, Skogsstyrelsen och
Skogforsk.

Lär dig mer om hyggesfritt skogsbruk!

Line Djupström som är ekolog på Skogforsk medverkar i filmen.

Se filmen: på
www.skogforsk.se
eller på YouTube.

”Busktallar” inget 
stort problem
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”Träd som
växer snabbt
när de är
unga fort-
sätter ofta
att produ-
cera bra.” 

Mateusz Liziniewicz, 
skogsträdsförädlare

Tidiga höjdskillnader mellan olika genetiska granmaterial håller i
sig och är minst lika stora även för volymproduktionen vid tiden
för förstagallringen. 

Sållning av flis ofta lönsamt
En ny studie från Skogforsk visar att sållning av städbark kan vara
ekonomiskt motiverad, då den blir så ren att de flesta värmeverk kan
använda den. Alternativet är att blanda upp städbarken med annan
mer värdefull flis. För grotflisen är sållningens fördelar inte lika uppen-
bara annat än i de fall flisen ska lagras.

KontaKta: Johanna Enström, 070– 224 99 28, johanna.enstrom@skogforsk.se
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nyhetsredaktör: Sverker JOHAnSSOn |  sverker@bitzer.se

Ett bra sätt att öka vägarnas
bärighet är att kompaktera
terrass och överbyggnad. Men
hur ska packningen ska utfö-
ras för att ge bästa effekt till
lägsta möjliga kostnad? Det
har Skogforsk undersökt och
här följer fem rekommenda-
tioner: 

l  Packa vägkroppen innan
grusning – det ger betydligt
bättre packning på djupet än
om packningen görs efter
grusningen.

l  Packa även gruslagret – är
bärigheten i den övre delen av
terrassen lågt bör även gru-
slagret packas. 

l  Packning kan minska ma-
terialåtgången – ju högre grus-
pris eller transportkostnad
för gruset, desto mer fördelak-
tigt blir det att packa terras-
sen och överbyggnaden, efter-
som man då kan minska
materialåtgången.

l  Låt terrassen sätta sig –

vägens bärighet ökar om ter-
rassen får sätta sig under en
vinter.

l  Välj maskin efter förut-
sättningar – packningen av
terrassen blir bättre med vält
än grävmaskin. 

Publishingpriset har i
närmare trettio år be-
lönat lovvärd redak-
tionell kommunika-
tion och
marknadskommuni-
kation. I år är tre av
forskningsplattformen
Future Forests filmer om sko-
gen och människan nomine-

rade i klassen för mål-
gruppen beslutsfattare.

– Frågorna om sko-
gen måste upp på po-
litiska beslutsfattar-
nas bord men även

diskuteras på bred
front i samhället, säger An-

nika Nordin som leder Future
Forests. Att våra filmer belö-

nas och uppmärksammas vid
filmfestivaler tar vi som en
uppmuntran att lägga fortsatt
kraft på kommunikation.

#vimåsteprataomskogen är
Future Forests kommunika-
tionssatsning som hittills be-
står av fem filmer, en kampanj
på sociala medier samt skogs-
magasinet Skog & Framtid.
Målsättningen med #vimås-
teprataomskogen är att lyfta
debatten om skogen som re-
surs.

Tre skogsfilmer nominerade 
till Publishingpriset 2018

Skogsfilmsfestival?
Alla fem filmerna
hittar du på 
www.futureforests.se
eller på YouTube.

Årets vinnare
av Publishingpriset offent-

liggörs 7 november på Berns
och Chinateatern vid Berzelii

Park i Stockholm. Tidigare 
har Future Forests filmer 

belönats med priser 
vid filmfestivaler 

i Cannes och 
Hamburg.

Tre filmer från Skogforsks, SLU:s och Umeå Universitets 
skogsprogram Future Forests har nominerats till 
Publishingpriset 2018. Tävlingen avgörs i november.

Packning…

Foto: Sverker JohanSSon/BItZer

”Packa 
vägkroppen 
innan 
grusning!” 

Mikael Bergqvist
vägspecialist

Att packa skogsbilvägen ökar bärig-
heten. Och nu ger en studie från
Skogforsk svar på hur vägkroppen
kompakteras på bästa sätt.

…ger bättre 
bärighet
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2018 års rikspris från Ekfräm-
jandet tilldelas Lars-Göran
Stener, lövträdsförädlare och
skogsforskare vid Skogforsk i
Ekebo.

Hans gärning har varit att
med traditionella förädlings-
metoder succesivt förbättra
det sydsvenska skogsodlings-
materialet av såväl triviala
lövträd som ädellövträd. 

Lars-Göran Stener var den
första som påvisade den gene-
tiska variationen hos asken
och förklarar att vissa askar
klarar sig bättre mot angrepp.
Arbetet med askskottsjukan
har fortsatt med ett riktat
urval av friska askar i hårt
skadade bestånd. Dessa följs
över tid och de som klarar sig
bäst kommer att kunna ge oss
ett skogsodlingsmaterial så
att skogsägare en dag kanske
vågar plantera ask igen.

Rikspriset är Ekfrämjan-
dets högsta utmärkelse och
tilldelas den som har gjort fö-
redömliga insatser på egen
eller förvaltad skog, eller som
på andra sätt har gjort syn-
nerligen förtjänstfulla insat-
ser för sällskapets syften.

#vimåsteprataomskogen
I åtta år har vi forskat om skogen. Nu gör vi film om resultaten.

”ERA JÄVLA IDIOT-  
TERRORISTER!”

ANONYM

”KUL FILMER, SKRUVAR
TILL DET OCH FÅR DET ATT

GÅ GENOM RUTAN.”

ERLAND MÅRALD

”NI RÄKNAR HELT GALET.
PROPAGANDA OCH GREENWASH ÄR VAD 
DETTA ÄR [...] HOPPAS PÅ EN PANDEMI.”

JANA ERIKSSON

”ÄÄÄÄÄNTLIGEN TYDLIGHET FRÅN
SUPERKUNNIGA FORSKARE! MER SÅNT!”

MATS HELGE

SLU FUTURE FORESTS presents A BITZER PRODUCTIONS-PANTHEON-SKARSTEDT FILMPRODUCTION Co-production with the participation of SKOGFORSK AND UMEÅ UNIVERSITY “#VIMÅSTEPRATAOMSKOGEN” BASED ON ACTUAL EVENTS AND RESEARCH RESULTS SHOT ON LOCATION IN GERMANY AND SWEDEN JÖRG BAESKOW KARIN EKLÖF 
CHARLOTTA EREFUR LISEN FORSBERG ELIZA MAHER HASSELQUIST PÄR HERMANSSON KARIN HJELM PETER HOLMGREN SVERKER JOHANSSON ULF JOHANSSON CARINA KESKITALO MAARTJE KLAPWIJK LUTZ KULENKAMPFF WILLIAM LIDBERG TOMAS LUNDMARK ERLAND MÅRALD URBAN NILSSON ANNIKA NORDIN JEAN-MICHEL ROBERGE

HENRIK SKARSTEDT JOHAN SONESSON JAN STENLID ANNA STÉNS KRISTINA WALLERTZ Script SVERKER JOHANSSON AND LISEN FORSBERG Editor HENRIK SKARSTEDT Narrator HENRIK SKARSTEDT Director of photography ANDREAS NORIN Stills SVERKER JOHANSSON Casting by FUTURE FORESTS Jägmästaruniform (with sable)
by SVERKER JOHANSSON Directed by SVERKER JOHANSSON AND HENRIK SKARSTEDT Produced by SLU FUTURE FORESTS NO ANIMALS WERE HURT DURING THE MAKING OF THESE FILMS. HUMANS ON THE OTHER HAND...

© SLU FUTURE FORESTS BITZER PRODUCTIONS PANTHEON SKARSTEDT

PÅ FACEBOOK

LENKA

KUGLEROVA
TOMAS

LUNDMARK
CAMILLA

SANDSTRÖM
JOHAN

SONESSON
JAN

STENLID
ANNA

STÉNS

VINNARE I
MILJÖFILMSKLASSEN

2017

Skogforsk lanserar en ny ut-
bildning för etablerade skogs-
vårdsföretagare. Idén kom-
mer från företagsledarna
själva.
– Vi bjöd in företagsledare
vars firmor etablerat sig på
marknaden sedan flera år,
säger Lotta Woxblom, som ar-
betar med entreprenörsfrå-
gor vid Skogforsk. Det blev en
intressant diskussion och
startskottet för den här nya
kursen, där innehållet styrs av
de mera mogna företagens
behov och önskemål.

I Sverige finns nu ett 20-tal
skogsvårdsföretag som omsät-
ter mer än 10 miljoner kronor
per år.

– De flesta med de här beho-
ven finns främst bland dem,
tror Birger Eriksson vid Skog-
forsk, som är en av kursledarna .
Samtidigt finns det många 
företag med spännande fram-
tidsplaner, vilja och ambitio-
ner som kan ha behållning av
utbildningen, tror vi!

Ny utbildning för etablerade 
skogsvårdsföretagare
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Lars-Göran
Stener får 
Rikspriset 2018

Utbildningen 
börjar den 

5-6 november
i Uppsala.

KontaKta:
Lotta Woxblom
lotta.woxblom@skogforsk.se
070–910 10 73

Birger Eriksson, 
birger.eriksson@skogforsk.se
070–677 46 42
Läs mer: www.skogforsk.se
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RATIONALISERING

– Drivningskostnaden minskar  i den 
totala sammanställningen av skogsbruks-
kostnaden, trots att drivningskostna-
derna i både föryngringsavverkning och
gallring i princip är oförändrade, konsta-
terar Lars Eliasson vid Skogforsk.Det här
beror främst på att andelen mera kompli-
cerad och fördyrande avverkning som 
orsakats av stormar och snöbrott minskat.

En bidragande orsak är också att me-
delstamsvolymen ökar. Det är tydligast i
södra Sverige och är troligen en effekt av
bättre skogsskötsel.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2000              2002               2004               2006              2008               2010                2012                2014                2016              2018
■ Gallringsandel      ■ Övrig avverkning

                           

                                                                                                                             

Andel gallring och fördyrad (”övrig”) och andel fördyrad avverkning, 
rämst på grund av stormfällning, av den totala avverkningsvolymen.

    

Drivningskostnaden är starkt beroende av bland annat gallringsandelen och andelen fördyrande avverkningar efter 
klimat- och väderrelaterade händelser.

Sjunkande 
kostnader i skogen 
Under förra året minskade
skogsbrukskostnaden med
fem procent, vilket i huvud-
sak berodde på lägre kostna-
der för drivning och vägar.
Det visar Skogforsks och
Skogsstyrelsens årliga kost-
nadsundersökning.

Text och foto : 
Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se
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Drivningskostnad i 2000 års penningvärde

Drivningskostnader 2017, kr/m3fub. Här syns kostnadsutvecklingen för föryngringsavverkning respektive gallring i 2000 års penning-
värde. Den lilla kostnadssänkning som kan skönjas för föryngringsavverkningarna beror på en ökad medelstamsvolym. 
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Kostnadsutvecklingen för skogsvård varierar med olika åtgärder. Generellt
sett har kostnaden för manuella och motormanuella arbeten (plantering, 
röjning och hyggesrensning) inte ökat, medan kostnaderna för maskinella 
arbeten (markbehandling och sådd) har ökat med cirka fyra procent.
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■ Markberedning      ■ Plantering och plantor    ■ Röjning
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Real kostnadsutveckling för några skogsvårdsarbeten 

     

  

 
 

 
 

 

                                                                                                        
   

                                                                                                                                

               

                                                                                                         

 
 

     

Skogsvårdskostnadens utveckling. Skogsvården i Götaland är betydligt dyrare och drar upp medelvärdet för landet som helhet. 
Priser i 2000 års penningsvärde.

Kostnaden per m3fub, fritt industri. Här ingår en mätningskostnad om 5–6 kr/m3fub. I jämförelse med 2016 ökade virkeskostnaden fritt 
bilväg och transportkostnaden med två respektive fyra procent.

Söder Norr Söder Norr Barr Gran Löv

Pris fritt bilväg 495 511 563 494 304 291 330

Vikestransporter 77 82 69 83 82 79 94

S:a fritt industri 578 598 639 583 391 375 429

Fritt indsustri 2016 568 585 620 572 379 367 420

TALLTIMMER GRANTIMMER MASSVED

Industrins råvarukostnad

Maskinell
skogsvård

dyrare
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Skogforsks mått på skogsbru-
kets ekonomiska effektivitet –
Skogsbruksindex – mäter vär-
det hos virket i förhållande till
kostnaderna för att producera
det fritt bilväg.
Skogsbruksindex uttrycks i

relativa tal och har varierat
mellan 1,9–2,6 under den se-
naste 20-årsperioden. Så sent
som från 1996 till 1999 ökade
indexet, men har därefter
varit sjunkande med kortsik-
tiga variationer kopplade till

konjunktur. På senare år har
index varit lägre än  två. År
2017 utgör dock ett undantag
med en liten justering uppåt. 
I ett längre perspektiv har

virkespriserna sjunkit realt
med en till två procent per år

sedan 1950-talet, men skogs-
bruket har ändå lyckats kom-
penserat för detta och stigande
arbetskraftskostnader med
ett allt effektivare skogsbruk. 
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Skogsbruksindex

Skogforsks skogsbruksindex 1996–2017. Indexet skapas genom att priset för virket sätts i relation till skogsbrukskostnaden. 

Skogforsks skogsbruksindex – en justering uppåt på kurvan

Transport-
kostnaderna
ökade med 
fyra procent…
vägkost-
naderna 
sjönk å andra
sidan tillbaka 
till 2015 års 
nivå. 

Låg svarsfrekvens
ger sämre koll på
produktiviteten
Skogforsk har följt skogsbrukets
produktivitet sedan 2008 på
uppdrag från skogsbruket. Men
bristen på inrapporterade data
gör att institutet i år inte kan le-
verera någon uppdatering.
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Hetta ocH torka allt Vanligare:

när 
granar
sPricker

Generna 
har betydelse 

Visst gör det 
ont när granar spricker!
Problem med torkstress
hotar stora arealer gran-

skog, särskilt den som plan-
terats på tallmark för att

undvika viltskador. 
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Södra Sverige har nu haft flera torra som-
rar i rad. Det är ingen överraskning –
framtidsscenarierna pekar mot att ex-
trema vädersituationer drabbar oss allt
oftare. Det här utgör ett hot mot gransko-
gar där torkan kan orsaka cellkollaps och
störningar i trädens vattentransport.
Granarna drabbas av torkstress med ned-
satt vitalitet, kvalitetsnedsättande in-
terna sprickbildningar eller till och med
synliga stamprickor.
De stora arealer granskogar som plan-

terats på torrare ståndorter (tallmarker)
för att undvika älgskador ligger särskilt i
farozonen.

Skogforsk deltar i studie
I en studie har BOKU (Universität für 
Bodenkultur) i Österrike  jämfört granar
ur Skogforsks klonarkiv som har tydliga
tork-sprickor från torrsommaren 2002
med träd med torksymptom från södra
Norge. En slutsats är att cellväggstjockle-
ken är den främsta orsaken till att celler i
veden kollapsar.

Undvik träd med låg densitet
Cellväggstjockleken är relativt starkt ge-
netiskt styrd, vilket gör att riskerna kan
minskas med förädling för denna egen-
skap. Cellväggstjockleken har dessutom
ett starkt samband med vedens densitet,
varför träd med mycket låg densitet bör
tas bort vid förädling.
– Tunna cellväggar har en stark kopp-

ling till låg densitet, säger Bo Karlsson
som leder Skogforsks skogsträdsföräd-

ling. Och låg densitet är inget vi söker i
förädlingsarbetet – förutom dessa pro-
blem med torkstress så ger det träd med
låga utbyten i industriprocesserna och
det sänker t.ex. transporteffektiviteten i
virkeslogistiken. Så nu kommer vi att ru-
tinmässigt mäta densiteten hos snabb-
växarna i våra förädlingspopulationer. Vi
använder en slags ”slaktmask”,där vi skju-
ter in ett stift i stammen, så metoden ska-
dar inte träden nämnvärt.
I färsk splintved från träd med tunn

cellvägg och oregelbunden ligninfördel-
ning i cellväggen kunde ljusa band ses.
Dessa band skulle kunna användas för att
identifiera träd med anlag för torkstress.

Sluta plantera gran på tallmark!
En annan slutsats är att granen inte ska
planteras på alltför torra ståndorter. I
södra Sverige har mycket gran planterats
på marker där tallen är det rätta trädsla-

get. De bestånden löper sannolikt en ökad
risk för att drabbas av torkstress och
stamsprickor i framtiden.
Men förutom skador på granar i bestånd

på torra ståndorter eller i samband med
extrema torrperioder innebär de tunna
cellväggarna också en risk för industrin.
– Ja, troligen finns det också en ökad

risk för sprickor i sågverkens torknings-
process för granar med låg densitet.

Har du några tips till skogsägare som vet att
de riskerar torkstress i sin granbestånd?
– Det bästa är förstås att sluta plantera
gran på tallmarker, Men se också till att
röja hårt och gallra tidigt. Torkstress upp-
kommer ofta strax innan förstagall-
ringen, när träden fortfarande har stor
grönmassa men ännu dåligt utvecklade
rotsystem samt hög andel juvenilved. Då
finns alla förutsättningar för att det ska gå
illa vid en rejäl torka.

»Nu inför vi nya rutiner
och mäter densiteten hos
snabbväxarna i alla våra
förädlingsförsök «
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Cellväggstjocklek (um)  

Diagrammet visar
procentuella fördel-
ningen av cellväggs-
tjocklek för träd
med cellkollaps
(grön) och träd utan
cellkollaps (brun).
Diagrammet är ba-
serat på 22 träd från
Skogforsks klonar-
kiv och 24 träd från
Sydnorge.

Granar med tunna cellväggar i juvenilveden kan spricka vid extrema torkperioder, 
något som kan bli allt vanligare när klimatet förändras.        Text & foto: Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se
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en god konjunktur och de senaste årens naturvårdsavsättningar gör att vi idag 
avverkar hela den tillgängliga tillväxten. om vi fortsätter att använda hela 
tillväxten kommer skogarna snabbt att bli yngre, eftersom det är ont om äldre skog. 
Produktionsskogen blir allt yngre och avsättningarna blir allt äldre. 

Att öka skogens omloppstid är bra för klimatet, eftersom skog binder kol i träd
och mark. Men det är ett ganska dyrt sätt att binda kol. En förlängning av omlopps-
tiderna på tre miljoner hektar svaga granmarker är dock billigare än utsläppsrätter
när vi vill hålla kolet borta från atmosfären.  Text och foto : Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se

Så 
påverkas

vi av
Den nya skogen

Ofta dyr 
klimatnytta 
att låta 
skogen 
bli äldre
Forskare från SLU, Skogforsk och
Linnéuniversitetet har räknat på hur
omloppstidens längd påverkar
skogsbrukets kolbalans, dvs. hur
mycket kol som lagras i skogen och
hur mycket virke som kan avverkas
för att ersätta fossilbaserade mate-
rial och energislag. Beräkningen
visar också hur mycket den här kli-
matnyttan kostar skogsägarna.

Jämför med optimal tillväxt
I dagens skogsbruk strävar man ofta
efter att skörda skogen vid en ekono-
miskt optimal tidpunkt. Denna tid-

punkt ligger ofta ganska nära den
ålder skogen ger högsta medeltill-
växten. Längre omloppstider ger vis-
serligen ett högre virkesförråd vid
skörd, men samtidigt sjunker medel-
tillväxten eftersom skogens tillväxt-
hastighet avtar med trädens ålder. 

Forskarna har därför utgått från
den ekonomiskt optimala tidpunk-
ten för slutavverkning och beräknat
hur mycket nuvärdet sjunker vid 10,
20 och 30 års förlängning av om-
loppstiden.

Resultatet visar att det är ganska
dyrt att förbättra kolbalansen på det

här sättet. Kostnaden för att binda
ett ton kol i skogen är 9-396 € och det
kan jämföras med priserna på kol i
utsläppsrätter  som stiger och nu är
uppe i 75 €/ton.

– – Men på svaga granmarker ger
det en kolbindning som är billigare
än utsläppsrätter, berättar,  berättar
Johan Sonesson vid Skogforsk. Dy-
rast är det att förlänga omloppstiden
med trettio år för tall på bördig
mark. I sammanhanget kan det sägas
vara kostnadseffektivare att öka kol-
bindningen genom att förlänga om-
loppstiden i 10 år på tre hektar, än att

Billigare att låta 
kolet stanna i marken? 

Det är inte så kostnadseffek-
tivt att förlänga skogens 

omloppstider för att binda
koldioxid – för de pengarna

kan man istället köpa 
utsläppsrätter.
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förlänga omloppstiden med trettio
år på ett hektar.
Å andra sidan finns det ungefär

tre miljoner hektar svaga granmar-
ker i Sverige.
– Ja, på de arealerna skulle  för-

längda omloppstider vara både kli-
matsmart och relativt effektivt,
konstaterar Johan Sonesson. Det är
inga dramatiska kolbindningsef-
fekter man uppnår, men det skulle
göras för ett lägre pris än för dagens
utsläppsrätter.

Dåligt att sänka omloppstiderna
Forskarna har också räknat på ef-
fekterna av att minska omloppsti-
den med 10 år jämfört med den om-
loppstid som ger högsta nuvärde.
Men det är fel väg att gå ur ett kli-
matperspektiv. Då skördar man
skog med låga kolförråd innan me-

deltillväxten kulminerat.
–En kortare omloppstid än den

som ger högsta medeltillväxt i sko-
gen leder till ett lägre kolförråd och
lägre tillväxt, säger Johan Sonesson.
Det minskar möjligheterna att sub-
stituera kol och olja. Om man istäl-
let förlänger omloppstiden binder
man in ytterligare koldioxid i sko-
gen, men till kostnaden av att avstå
möjlig avverkning för att bygga upp
det högre kolförrådet.  Så man bör
hålla omloppstider där medeltill-
växten tillåts kulminera.  

Läs mer: För ytterligare fördjupning, se den
vetenskapliga artikeln i Canadian Journal 
of Forest Research. : ”Carbon balance in pro-
duction forestry in relation to rotation length”.

Vad innebär det för framtidens skogsbruk? Vision låter forskarna spekulera om framtiden, som den presenteras 
i Skogsstyrelsens SKA15-scenario Dagens Skogsbruk 100 procent. Vi har valt att fokusera på är 2060, då dagens 
20-åriga bestånd ska avverkas. 

Det här är en av flera artiklar i serien Den nya skogen.

  
 

  
 

 

TYPBESTÅND
Forskarna har simulerat utveckling i
fyra typbestånd, gran och tall på
bördig respektive svagare mark. De
har utgått från den omloppstid som
ger det högsta nuvärdet vid två
procents ränta och sedan testat
förlängd omloppstid med +10, +20
och + 30 år. De har också simulerat
förkortad omloppstid med -10 år.
De olika omloppstiderna har simu-
lerats med programvaran Heureka.

Johan Sonesson har tillsammans med kollegorna i Future Forests analyserat hur omloppstiderna påverkar skogsbrukets kolbalans.
Att bygga in kol i tallskog under hela 120 år – som här – är inte så kostnadseffektivt. Det blir visserligen mer timmer som kan användas 
i klimatsmart byggande, det är i så fall billigare att till exempel låta kolet stanna i marken.

4
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Just nu är cirka tolv procent av Sveriges
vägar tillåtna för trafik med 74-tonsfor-
don, men nästa sommar kan det bli mer,
enligt Trafikverket. Studier visar att
tyngre lass ger betydande vinster för
både ekonomin och miljön. Men de stora
fordonen kan få svårare att starta i upp-
försbacke eller vid dåligt väglag.. 
– Precis i igångsättningsögonblicket

kräver de här större lastbilarna mycket
dragkraft för att börja rulla. Men när de
väl kommit igång minskar dragkraftsbe-
hovet, säger Rolf Björheden vid Skog-
forsk, som har testat distribuerad
hjälpdrift på efterfordonet för att öka
dragkraften när det behövs
Han har tillsammans med forskarkolle-

gorna undersökt om det är möjligt att an-
vända sig av en så kallad pushfunktion vid
startögonblicket, för att lösa problemet
med svårstartade transporter. En extra
drivande axel bidrar med dragkraft och
väggrepp vid start och i låga hastigheter.

Extra kraft
– Det vi har testat är en ett hydrauliskt
hjälpsystem, berättar Rolf. Med ett sepa-
rat hydraulsystem får man tillgång till
extra dragkraft vid hastigheter upp till
cirka 30 km i timmen. Hydrauliken kan
aktiveras när man behöver extra kraft.  
Framförallt kommer den extra drag-

kraften till sin nytta vid besvärliga under-
lag. Ett vanligt problem  är att alla dri-
vande hjul hamnar på en halkfläck. För
att lösa detta sattes denna extra drivande
axel på efterfordonet istället, ungefär sex
meter längre bak. 
Resultatet visade att push-funktionen

gav väsentligt högre dragkraft. Den till-

gängliga dragkraften ökade med 26 pro-
cent på slirigt underlag. Försöken visade
även en väsentligt lägre bränsleförbruk-
ning hos ETTpush-bilen. 
– Push-funktionen ger möjligen en liten

energibesparing. Framförallt för att man
slipper tandemdriften – två drivaxlar di-
rekt efter varandra i en boggi ger lite
högre bränsleförbrukning. Men vi tror
luftmotståndet är den viktigaste faktorn
för snålare körning, säger Rolf Björheden. 
– Det kommer vi att testa i ett nytt för-

sök, under förutsättning att fordonet får
dispens för det. Det finns nämligen en in-
tressant koppling till våra försök med
aerodynamiska virkesfordon (se nästa
uppslag, reds anm) till våra mätningar på
ETTpush-bilen, som med lägre travar och
kortare avstånd mellan travarna verkar
kunna ge betydligt lägre luftmotstånd!

Till stor hjälp – trots strul 
Bakom testkörningarna ligger Curt Gö-
ranssons Åkeri i Fjärila. En av de förare
som testat funktionen under längst tid är
Johnny Svensson, som kört med push-
funktionen under ett års tid. 
– När hydraulikenfunkade var den till

stor hjälp, speciellt under vintern vid då-
ligt väglag, säger han. 
Han upplevde inte att köregenskaperna

påverkades nämnvärt, förutom att push-
funktionen gjorde att det kunde ta emot
under växlingen, så att den blev fördröjd. 
I rapporten beskrevs några mindre

lyckade konstruktionslösningar kopp-
lade till hydrauldriften. Men de bör en-
kelt åtgärdas om push-funktionen vida-
reutvecklas. Johnny drabbades också av
en del störningar:

–Det har varit strul med hydrauliken.
Bland annat höll inte pumpen. Men det
hoppas jag att de löser snart, för idén med
push-funktionen är bra, säger Johnny
Svensson. l

LÄTTARE ATT VARA 

Tyngre timmerlass är ett steg mot en hållbarare transportsek-
tor, med både ekonomiska och miljömässiga vinster. Men den
extra tyngden kan ge problem i startögonblicket. Hydraulisk
hjälpdrift kan ge timmerbilen den knuff som behövs. 

Text: Elin FriEs  | Foto: svErkEr Johansson.

TUNG

»Pushen är bort-
monterad, men 
vi har CTI på 
drivaxeln och 
det ökar också
dragkraften«

Tomas Bagge
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Trångt
mellan 
travarna
– Det är en stark motor på 730 hästar
så man märker just ingen skillnad jäm-
fört med de vanliga bilarna, säger
Tomas Bagge. Även om pushen är bort-
monterad just nu i samband med be-
siktningen, så har vi ändå viss hjälp av
CTI på drivaxeln. Det ökar dragkraften.

– Annars är det snarare konfigura-
tionen än tyngden som märks. I ron-
deller lär man sig snart att köra på ett
annat sätt, mer som en maskintrailer. I
tvåfiliga rondeller gäller det att gå ut
och blocka, så man inte får någon per-
sonbil innanför eller utanför sig. De har
annars en förmåga att kila in sig mellan
bilen och rondellens kant. Och då står
man där och tittar på varandra…

– Men det hjälper till att tredje axeln
på linken och sista axeln på trailern är
medstyrande. När bilen är lastad och
de är nedfällda styr den med ganska
bra. Nu lastas den här bilen med sepa-
ratlastare vid vår terminal. Men i vin-
tras var den ute på skogen, då var det
ju hemskt med snö så den genade för
mycket och fick med sig vallar och
snödrivor. Och den blir trång när det
är längre virke. När virket flätar ihop sig
mellan travarna tar det möjligen lite
längre tid att lasta.

– Bränsleförbrukningen har legat på
4,3 liter per mil på traden Färila-Gävle.
Men vi har en bil med en trave mindre
som drar 4,2 liter milen, trots den
mycket mindre lasten. Så det här lär ju
vara bra för miljön, tänker jag! 

Text och foto:
Sverker JOhAnSSOn

Att ta tyngre timmerlaster ger många vinster för både miljö och plånbok. Och de nya bilarna kan trimmas 
ytterligare. Den här bilen har en hydraulisk pushfunktion på en traileraxel för energibesparing och 
ökad framkomlighet, men också lägre travar mycket nära varandra. Det sparar mycket bränsle visar Skog-
forsks vindtunneltester, som du kan läsa mera om på nästa sida. t
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Superdatorsimuleringar och
vindtunnelprov visar att skogs-
brukets transportsektor kan
sänka bränsleförbrukningen
dramatiskt genom att använda
aerodynamiska fordon. 

Text: ELIN FRIES | Foto: SVERKER JOHANSSON

Från 
vindtunnel till 

superdator: 

SÅ SKA VIRKESBILARNA BLI

VINDSMARTA
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Glöm fyrkantiga timmertransporter.
Skogens transporter kommer att ske med
aerodynamiskt utformade fordon. Nu
presenterar forskare från Skogforsk och
Linköpings universitet de första siffrorna
från ett pågående projekt vid namn ETT-
aero2 där de undersökt hur utformningen
av virkesfordon på ett dramatiskt sätt kan
minska vindmotståndet och därmed
sänka bränsleförbrukning.

Minskar luftmotståndet med 30 procent
– Simuleringar visar att vi kan minska
luftmotståndet med upp till 30 procent.
Det kan ge upp till tio procent lägre
bränsleförbrukning under ideala förut-
sättningar, säger Matts Karlsson, profes-
sor vid avdelningen för mekanisk värme-
teori och strömningslära, Linköpings
universitet, som leder projektet. 

I praktiken innebär det en minskad
bränsleförbrukning på fem till tio pro-
cent. Detta eftersom vägförhållanden i
verkligheten aldrig är ideala på grund av
väder och vind och andra trafikanter.

Forskningsprojektet undersöker nu
hur landets drygt 1 600 timmerbilar kan
designas om för att sänka vindmotstån-
det och bränsleåtgången. En så stor flotta
har förstås en stor potential i form av
minskade koldioxidutsläpp och sparade
pengar.

Från vindtunnel
Projektet är en fortsättning på förstudien
ETTaero som startade 2014. Då testades
vindmotståndet på ett timmerfordon i
skala 1:6 i en vindtunnel. En viktig fråga
var om – och i så fall hur – vindmotståndet
hos virkestransporter skulle kunna mins-
kas. 

– Nu har vi tagit resultaten från vind-
tunnelstudien och förädlar dem för att
verifiera att de även fungerar ute i prak-
tisk drift, förklarar Olle Gelin vid Skog-
forsk, som varit med från projektets bör-
jan.

Till superdator
De mest lovande lösningarna testas just
nu vid Linköpings universitet med super-

datorsimuleringar vid Nationellt super-
datorcentrum, NSC. Och här är de 4
bränslebesparingar som har mest poten-
tial: 
1. Sköld mellan hytt och last.En av de
mest lovande lösningarna är att placera
en sköld på sidan av hytten, skölden går
mellan hytten och första staken. Prelimi-
nära tester visar på uppemot fyra-fem
procent minskad bränsleförbrukning. 
2. Täcka sidan av vagnen. Att täcka hela
släpet, inklusive alla hjul förutom de som
styr längst fram har stor potential, men
väderlek och underlag kan ställa till det.  
3. Lägre travar – och gärna tätare mellan

travarna. Genom att använda ETT-fordon
där man kan lasta lägre travar tätt har
man i vindtunneltester sett en kraftig 
reducering i luftmotståndet. 
4. Aerodynamiska stakar. Förutom att
göra dagens fyrkantiga stakar mer areo-
dynamiska ser man även på de tekniska
möjligheterna att lägga ned dem när
transporten går tom.  

– Det finns en intressant koppling till
våra mätningar på ETTpush-bilen (se 
föregående uppslag, reds anm), som med
lägre travar och kortare avstånd mellan
travarna verkar kunna ge betydligt lägre
luftmotstånd, säger Olle Gelin.

Från förstudie till verklighet
Men minskat luftmotstånd och ekono-
misk lönsamhet är ofta en balansekva-
tion. De lösningar som minskar luftmot-
ståndet mest innebär även extra vikt och
monteringskostnader. Fordonets nytto-
last måste vara i fokus. Beroende på vä-
gens klassning får fordonet heller inte
väga mer än 64 eller 74 ton. 

– Den vikt du lägger ned på de här åtgär-
derna gör att du kan transportera mindre
mängd material, förklarar Olle Gelin. När
vi mäter transporter säger vi aldrig liter
per kilometer, utan alltid liter per tonki-
lometer. Det intressanta är hur mycket
bränsle det kostar att transportera ett ton
material en viss sträcka.

Därför har forskarna i ETTaero2-pro-
jektet framförallt intresserat sig för vilka
av de teoretiska lösningarna som är prak-
tiskt tillämpbara, och hur det i sin tur på-
verkar totalekonomin för åkeriet. 

– Flera lösningar som är intressanta i
teorin funkar inte i praktiken. Åtgär-
derna ska helst inte väga något extra, för
då inkräktar de på nyttolasten. Det får
inte heller ta för lång tid att montera på
och av, det innebär kostnader i både tid
och pengar för åkeriet, säger Olle Gelin.

Nästa steg blir att testa lösningarna i
verkligheten. Fröjds Åkeri i Kisa kommer
nästa år att kunna påbörja tester de aero-
dynamiska förbättringarna och målet är
att avsluta projektet i samband med
Elmia-mässan i Jönköping 2020. 

Täta och låga travar ger 
också stor effekt på luftmotståndet. 
På den nedre bilden (i detta fall en flisbil) syns
hur det kortare gapet mellan skåpen minskar luft-
motståndet (lila färg).

Framtidens vindsmarta virkes-
fordon sparar bränsle. På ett
standardfordon (övre bilden)
kan förarhytten ge ett högt luft-
motstånd. Ett av det mest lo-
vande forskningsresultaten är
därför att montera en sköld
mellan förarhytten och första
stakparet (undre bilden). Preli-
minära tester har visat på en
minskad bränsleförbrukning på
uppemot fem procent.

Olle Gelin, Skogforsk.
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Sedan mitten på 1990-talet har cirka fyra
miljoner hektar skog avverkats med hän-
syn till döda och levande träd. Större hän-
synsytor brukar ofta avgränsas från trak-
ten medan mindre trädgrupper, hög-
stubbar och evighetsträd väljs av skör-
darföraren beroende på förutsättning-
arna. Nu har Skogforsk tittat närmare på
hur data om hänsynen kan kvantifieras
och följa med in i skogsägarnas planer.
I projektet har tre skördare från Komatsu

uppdaterats med ny mjukvara så att förar-
na kan registrera naturvårdsdata under
avverkningsarbetet:

l�På Sveaskog går en gallringsskördare
som registrerar information om vilken
hänsyn som lämnas i gallring (främst hög-
stubbar och evighetsträd).

l En av BillerudKorsnäs slutavverk-
ningsentreprenörer registrerar informa-
tion om lämnade högstubbar och träd-
grupper.

l��I en maskin som kör åt Stora Enso 
registrerar förarna högstubbar och evig-
hetsträd med trädslag och diameter. 

Obruten datakedja
– Hänsynsdata från de här tre maski-
nerna går i en obruten digital kedja rakt
in i företagens skogsregister, berättar Jan
Weslien, som är professor i naturvård vid
Skogforsk. För skogsägaren kan det rent
praktiskt vara bra att ha koll på var hän-
synen lämnats och vilket syfte åtgärderna
har. Och för större bolag och organisatio-
ner är det viktigt att ha bra kvalitet på
sina och kundernas hänsynsdata vid
uppföljning av interna mål och vid extern
granskning av miljöcertifieringen. 

Objektiv dokumentation
En objektiv dokumentation av vad som
skördats och vad som lämnats skulle un-
derlätta kommunikationen vid externa

uppföljningar av miljöcertifiering. Och i
det sammanhanget ser Jan Weslien en
annan mycket intressant möjlighet med
standardiserad insamling av hänsyns-
data:
– Den här tekniken skulle kunna göra

det möjligt att göra större nytta i naturvår-
den – och samtidigt få mera naturvård för
pengarna – genom att i detalj kunna redo-
visa för certifierarna hur mycket hänsyn
man egentligen utför och var den finns i
landskapet.

hänsynen bör kraftsamlas
Resultaten från Smart Hänsyn, ett projekt
där Skogforsk och SLU tittat på nyttan hos
våra vanligaste hänsynsåtgärder, har
nämligen visat att hänsynen bör kraft-
samlas. 
Att statiskt lämna ett visst antal hög-

stubbar eller hänsynsträd per hektar,
oavsett trädslag och sammanhang, riske-

Skördardata ger 

Hyggena är inte så kala längre
– men hur mycket evighets-
träd, högstubbar och hänsyn-
sytor blir det egentligen? Och
var finns de – om någon skulle
vilja kolla? Nu blir även hän-
synen digital.

Text och foto : 
Sverker JOhanSSOn, 

sverker@bitzer.se
”Om man sparar lite av allting riskerar man att spara för lite av allting. Skördardata om hänsyn kan hjälpa
oss att jobba smartare än idag.”

Kollpå
hänsynen
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rar att smeta ut hänsynen över ett skogs-
landskap. Då är det till exempel bättre att
många aspar och aspstubbar lämnas vid
avverkningen av ett bestånd där det finns
mycketasp.

Visar hur hänsynen fördelas
– Om man sparar lite av allting riskerar
man att spara för lite av allting, konstate-
rar Jan Weslien. Så skördardata om hän-
syn kan hjälpa oss att jobba smartare än
idag. Man kan förstås höja ambitionsni-
vån, men om vi förutsätter att ett visst
antal högstubbar ska skapas vid avverk-
ningarna i ett skogslandskap, så skulle en
hög koncentration på vissa hyggen betyda
att andra hyggen inte har lika många hög-
stubbar. Då bör man kunna visa hur man
fördelar sina insatser – och det kan man
göra genom att skördarföraren registre-
rar hänsynen.

Ovan visas ett exempel på högstubbar och
evighetsträd som registrerats i en gallring. 
Vid avverkning genererar skördaren och föra-
rendata för enskilda träds brösthöjdsdiame-
ter, stockdimensioner, trädslag- och beräk-
nade trädhöjder samt lägeskoordinater.
Registrering och lagring av dessa data följer
informationsstandarden för skogsmaskiner,
StanForD 2010. 

Komatsu har anpassat sin skördarprogram-
vara för att i samband med avverkning enkelt
kunna registrera naturvårdsdata genom imple-
mentering av stamkoder enligt StanForD 2010
version 3.1. Då kan förarna registrera egendefi-
nierade data i samband med avverkning. 

Parallellt med Komatsus utveckling har
Skogforsk jobbat vidare med att skapa en 

obruten digital kedja genom att skördarnas
StanForD-data överförs till Forestand-data,
som kan läsas in i företagens register

– De som har byggt mer avancerade ma-
skin-GIS har länge haft möjligheten att regist-
rera olika hänsyn, men här testade vi stamko-
der, mest för att skördarföraren med en
snabb knapptryckning ska kunna registrera
olika alternativ när stammen avverkas, säger
John Arlinger som är Skogforsks expert på
StanForD 2010. Sedan rapporteras hänsyns-
data in tillsammans med den vanliga produk-
tion. Det främsta resultatet av delprojektet så
här långt är att ännu en länk i den digitala ked-
jan säkrats genom att det automatiskt går att
uppdaterade skogsregister med de hänsyns-
data som skördarförarna registrerat. 

Stefan Strömberg, Stora Enso Skog:
– Det passar särskilt bra för högstubbar efter-
som registreringen av data knyts till avver-
kade träd när vi använder stamkoder. I början
kändes det lite puligt, men det ger oss faktiskt
två fördelar. Ska registreringen ändå göras så
behöver vi inte ange hänsynen manuellt i vårt
maskin-GIS. Och så minskar det administra-
tiva jobbet att rapportera antalet högstubbar,
samtidigt som vi får en mera korrekt siffra.
Med stamkoderna sker registreringen auto-
matiskt och högstubbarna får en koordinat
om någon skulle vilja kolla hur det ser ut.

– När det gäller registrering av hänsyn-
sträd och trädgrupper så anger vi koden i
samband med att ett träd avverkas intill hän-
synen. Det funkar. Vi hade gärna haft ett par
koder till, bland annat koordinatsatta överfar-
ter för skotarföraren som kommer efter. Men
de borde ha lyssnat bättre på oss användare
och byggt ett användarvänligare system
redan från början – även om det är ett test.

Så funkar det

Så tycker föraren

Vision_NR_3_2018.qxp_SkogForsk  2018-10-25  10:52  Sida 21



22 |  Vision |  3  |  2018 LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Av det
rätta virket
Att trädens ved- och fiberegenskaper påverkar kvaliteten på skogsindu-
strins produkter är självklart. Ändå saknas ofta tillräcklig information om
råvaran. Nu jobbar forskare med nya verktyg för att egenskapsdeklarera
timmer och massaved.  Text och foto: Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se
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– Det bestäms till stor del redan vid av-
verkningstillfället vad stocken ska an-
vändas till eftersom stockdimensionerna
ofta är specifika för olika slutprodukter.
Om vi dessutom kände till trädets inre
egenskaper kunde vi ännu bättre matcha
varje skog mot kundernas önskemål,
säger Maria Nordström, som jobbar med
virkesflöden på Skogforsk.

Det här har det pratats om länge, varför
händer det nu?
– Vi har haft modeller för flera inre egen-
skaperna i 20 år, men nu byggs också en
digital infrastruktur som ger underlag för
beräkningar och kommunikation mellan
skog och marknad. Idag ses variationen i
skogen ofta som ett problem, vi vill vända
på det och istället utnyttja variationen.
Här finns sannolikt stora värden att hämta
för branschen.

Lyckad pilotstudie
Skogforsk har nyss genomfört en pilotstu-
die inom det strategiska innovationspro-
grammet PiiA* tillsammans med SCA och
Stora Enso. Resultaten visar att det går
bra att förutsäga egenskaper och anrika
virke som uppfyller önskade produkt-
egenskaper till industrin, till exempel
densitet, kärnvedsinnehåll, kvisttyper,
kviststorlekar och avstånd mellan kvist-
varven.

Nyckeln är data…
Nycklarna i kedjan är data om skogen
före avverkningen. Kvalitetssäkrade
skördardata som registreras i samband
med avverkning och industridata från
röntgenmätramar och andra industri-
mätpunkter. När dataflödet från stående
träd via skördare till industri och tillbaka
igen väl är etablerat, finns det goda möj-
ligheter att ytterligare förbättra progno-
serna och styrningen.

…och spårbarhet
Idag kan man inte följa individuella
stockar från skog till industri. Däremot
finns varje stock från en avverkning nog-
grant beskriven i skördardata. Genom att
i pilotstudien utgå från skördardata och
åldersuppgifter från register kunde olika
egenskaper beräknas för en virkesorder
och sedan kopplas ihop med information

från mätningar av samma parti i sågver-
ket.

Nytt projekt på G
Pilotstudiens resultat var så lovande att
man nu fortsätter i ett större projekt, även
det inom ramarna för PiiA. Den här
gången är projektgruppen breddad till 
att även omfatta RISE, SCA, Holmen, 
Sveaskog samt SDC, som medverkar i pro-
jektets demonstrationsdel där man vill
börja skicka med information även om de
modellerade inre egenskaperna i en egen-
skapsdeklaration. Här kommer också
data om massavedens inre egenskaper
med.  
– Att få med de inre egenskaperna i 

dataflödet är steg ett, säger Maria Nord-
ström. Då kan produkterna deklareras
mer precist utifrån de egenskaper som 
industrin är intresserade av. Nästa steg är
att företagen bygger integrerade system
mellan skog och industri för att använda
kunskapen vid styrning av flöden och
processer.
Ett framgångsrikt projekt är ett viktigt

steg för skogsindustrin. Svenska företag
har ett relativt högt kostnadsläge för 
råvara och arbetskraft, så vi behöver ut-
nyttja den råvara vi har på bästa sätt och
med högsta resurseffektivitet.

Kommer det här enskilda skogsägare till del
också?
– Ju mer detaljerade beskrivningar man
kan skapa för skogen, desto mer exakt
kan man värdera olika bestånd och säker-
ställa att varje träd används på ett resurs-
effektivt sätt. Vi kan inte odla träd i hundra
år och sen inte göra bästa möjliga produkt
av dem när vi bestämmer oss för att skörda.
Här skapar digitaliseringen förutsätt-
ningar för ökad hållbarhet. Den nya in-
formationen ger underlag för produk-
tionsplaner, jämnare virkesflöden och
minskad lagerhållning samtidigt som den
skapar underlag för nya affärsformer.
– Vår utgångspunkt är att ju mera värde

som skapas i kedjan, desto mera har de 
inblandade aktörerna att dela på. Hur en
eventuell vinstdelning ska gå till är upp
till parterna att komma fram till.

*) PiiA står för Processindustriell IT 
och Automation

Så mäts dimensioner och virkesegenskaper 
med olika sensorer, eller beräknas i kedjan från
stående träd till färdig industriprodukt. Mätdata
används som underlag för produkttillredning och
destinering av stockar till olika industrier. Utfallet
vid industrin kan återkopplas till skogen för att
förfina prognoserna.

»Idag ses variationen i skogen ofta som ett pro-
blem, vi vill vända på det och istället utnyttja
variationen. Här finns sannolikt stora värden
att hämta för branschen. «

Så går det till

I nästa
nummer redovisas

slutsatser från Skog-
forsks, SCA:s och

Stora Ensos 
pilotstudie.

Prognos av virkesdimension och volym, ba-
serat på tidigare avverkade liknande objekt
(databasverktyg för imputering). Skogen/
träden mäts med laserskanning från luften.
Beräkning av virkesegenskaper och produkt-
klasser enligt industrikundens specifikation
(databasverktyg via egenskapsmodeller
eller via databas och tidigare avverkningar
kopplat till X-raydata).

Prognos
skog

Baserat på industrins krav på dimensioner
och egenskaper görs en apteringsoptime-
ring mot en eller flera industrier. Beslut om
styrning för tillredning av produkter och
destinering.

Produkter
och

destinering

Avverkning med skördare, mätning av 
virkesdimension och volym. Beräkning 
av virkesegenskaper och produktklasser 
enligt industrikundens specifikation.

Avverkning
av träd

Mätning av dimensioner och inre 
egenskaper. Klassning av stockkvalitet 
och sortering i produktgrupper.

Inmätning
av stockar

industri

Uppsågning av stockar med specifika 
egenskaper. Visuell skanning av egenskaper
och kvalitetsklassning, hållfasthetsbe-
dömning baserat på skanning, mekanik 
eller ljud med industriskanners.

Industri-
produkt

Vision_NR_3_2018.qxp_SkogForsk  2018-10-25  10:52  Sida 23



DIGITALISERING

Skördardata
I ett ståndortsanpassat skogsbruk anpas-
sas avverkning och föryngring till de na-
turgivna förutsättningarna. För att lyckas
krävs en fältinventering. Helst innan av-
verkningen sker, så att man kan bedöma
skogens produktion på de olika ståndor-
terna inom trakten. 

Mer ståndortsanpassning i framtiden?
Fast av kostnadsskäl har skogsbruket gått
mot mera schabloniserade föryngrings-
åtgärder sedan mitten av 90-talet, då stån-
dortsanpassning senast var i ropet på all-
var. Men kanske står vi nu inför en återgång
till ståndortsanpassningen, utan att be-
höva återgå till mer arbetsintensiv fält-
planering. För data om skogens produk-
tion och ståndorten finns ofta redan i
skogsbrukets databaser efter att skörda-
ren genomfört avverkningen och inte
bara omvandlat träden till virke – utan
också till data.

I en pilotstudie har Skogforsk jämfört
beslutsunderlag grundat på skördardata
och geodata med ett ”facit” i form av en
detaljerad fältinventering för två större
trakter.

Forskarna använde informationen om
de koordinatsatta, avverkade träd som har
lagrats i skördarens produktionsfiler en-
ligt StanForD 2010. Här ingår bland annat
dominerande trädslag, bonitet, eventuell
rötandel hos granen samt andel lövträd.

– Det räcker att kombinera dessa stan-
darddata med beståndsåldern för att ge ett
förslag på trädslagsval och plantantal per
hektar, konstaterar Erik Willén, som leder
Skogforsks studier av hur skogsbrukets
olika processer kan digitaliseras. Men om
vi kombinerar skördardata med geodata
så blir det ännu lite bättre. 

kan ge mer beslutstöd
I geodatamodellen, uppbyggd på den digi-
tala terräng-modellen (Grid2+) samt
markfuktighetskartan, klassades de
högre partierna som tallmarker då dessa
med hög sannolikhet är torrare marker.
Lågmarken samt delar som identifierades

som fuktiga i markfuktighetskartan klas-
sades istället som granmark. 
– Det här är en lovande test, tycker Erik
Willén. Identifieringen av lämpliga tall-
respektive granmarker följde samma
mönster i alla tre beslutsunderlagen (skör-
dardata, geodata och fältinventering, reds
anm),men inventeraren föreslog en större
arealandel med gran eftersom det var en
hög andel finfraktion i moränen. 

– Utan tvekan behövs mera kunskaps-
underlag i form av praktiska uppfölj-
ningar och utvärderingar på ett större
antal avverkningstrakter. Men resultaten

Ett uppsving 
för ståndorts-

anpassningen?

Kan vi ståndortsanpassa föryngringarna med hjälp av data om hur de avverkade träden 
växt på platsen? Skogforsk visar att det är möjligt genom att kombinera skördardata och 
geodata från avverkningstrakten.                                                               Text och foto: Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se

är lovande och jag tror att vi snart kan
börja utveckla beslutsstöd för automa-
tisk beställning av markberedning, plan-
tor, logistik för planttransporter och kar-
tor att använda vid föryngringsarbetet. 

Lågt hängande frukt
– Men en ganska lågt hängande frukt är
att uppdatera ståndortsindex (SI) för de
avverkade trakterna med en bättre upp-
lösning av hur SI varierar i beståndet. Det
har stor betydelse när man skriver fram
beståndens tillväxt och därmed också på
bedömning av framtida röjning och gall-
ring samt avverkningsprognoser, säger
Erik Willén. 

– Man skulle även kunna föreslå var
man borde satsa på självföryngring av
lövträd, både för att få en kostnadseffek-
tivare föryngring – lövet kommer ju na-
turligt på fuktiga delar av hygget – och för
uppfyllande av andelen lövträd, ett krite-
rium inom miljöcertifieringen.
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…och så här ser samma föryngringsförslag ut i 
en drönarbild över Labbo, tagen åt sydöst från
skogsbilvägens korsning. Siffrorna är förslag på
gran- och tallandelar för de olika delområdena.

Erik Willén: ”Det kan vara den
höga rötandelen i granen som
gör att verktyget föreslår mera
tall i de grå områdena.”

Ståndortsanpassningen enligt data från 
skördaren…

t

Tall

15,9 ha

Gran

8,3 ha

Gran-tall

3,5 ha

»Om vi kombinerar
skördardata och 
geodata så blir det
ännu bättre «
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John Deere 1470G, Rottne H21, Komatsu
951, Logset 12H och Ponsse Bear. Så ser
startlistan ut när Skogforsk testar skogs-
maskinstillverkarnas största skördare
söder om Hammarstrand.
Maskinerna tuggar i sig kant efter kant

av den grova och höga tallskogen, som
började växa här efter en rejäl skogs-
brand för 130 år sedan. Furorna faller och
upparbetas i jämn takt. Både förare och

maskiner kör till vardags åt SCA och den
gemensamma prislista maskinerna apte-
rar efter är välbekant – avverkningen föl-
jer de normala instruktionerna. 
– Vi testar de här fem skördarna under

mycket likartade förhållanden. I det här
beståndet är medelstammen genomgå-
ende cirka 0,6 – 0,7 kubikmeter, säger Rolf
Björheden. 
Tidigare studier från Skogforsk har

visat att större maskiner har ergono-
miska fördelar vid avverkning, särskilt i
grövre skog. Dessutom finns tendenser att
de ger något bättre förutsättningar för ett
bra virkesutnyttjade.

Finns det ngn ”bäst i test”?
– Nej, vi vill beskriva på vilken nivå de
största skördarna ligger när det gäller
förarkomfort, bränsleekonomi och pre-
station, säger Rolf Björheden. Förutom
tidsstudier mäter vi också hyttergonomi
samt vibrationer och buller under av-
verkning. Vi gör en noggrann uppföljning
av bränsleförbrukningen också.

Skogforsk 
testar  

fem stora
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– De kallar det för 'jättarnas kamp', säger Rolf Björheden.
Men det är förstås ingen tävling. Vi undersöker de här ma-
skinernas arbetsmiljö, prestation och bränsleförbrukning.

Jättarnas
kamp

Text och foto: Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se
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Rolf Björheden leder studien av de fem
jätteskördarna, vars första fas avslutas 
under hösten. 

Men det finns ett problem?
– Ja, och det är en nackdel för studien som
är svår att undvika, konstaterar Rolf Björ-
heden. Vi har tagit hit några av de absolut
bästa förarna, och man blir inte bäst om
man inte är väldigt dedikerad. De här fö-
rarna och tillverkarna är förstås måna
om att de själva och deras maskin ska visa
sig från sin bästa sida, så några av dem lig-
ger verkligen i.
– Eftersom vi har fortlöpande data om

skogen som avverkas av respektive ma-
skin så kan vi normera, alltså väga in, för
skillnader i medelstam inom testbestån-
det. Däremot tror vi att det lite uppdrivna

tempot givit mera vibrationer. I verklig-
heten upplever förarna inte så mycket av
dem, eftersom de har en proffsstol mellan
sig och hytten, men eftersom de här fö-
rarna i princip presterar dubbelt så
mycket som normalföraren så har det sä-
kert en viss inverkan.

Men det finns skillnader även bland dessa
förare?
– Ja, resultaten visar på en prestation som
ligger i ett spann på 70-100 procent över
normalprestationen. Det finns metod-
skillnader, de förare som jobbat lite mera
med kranen verkar ha en högre förbruk-

ning. De som positionerar sig lite när-
mare träden och jobbar snålare med kra-
nen drar mindre. 
Metodjämförelsen, tittar på hur fö-

rarna – finns det en potential även hos de
här – planeringen och positioneringen av
maskinen på uppställningsplatsen, finns
en del förbäöttringar. Inte helfokuserad
på att köra kranen rätt, utan kan koncen-
trera sig på hur man kör den. 
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Se filmen!
En film från testet finns på
Skogforsks Facebook-sida.

Vision_NR_3_2018.qxp_SkogForsk  2018-10-25  10:52  Sida 27



� �

  
K

  

     2013      2014     2015     2016   

■  H     
  H     
       

K
!

   
    

 

     

■  

 
 

 
 

 

                                                                                      5                  6
C    

m3fub/G0h

l  

Medelstam
m3fub

0,55                                0,60                               0,65                                0,70                              0,75

      
         

     
       

     
     

Studieprestation

Normalprestation

◆
◆

◆
◆

◆

◆

◆

  

       

–              74,7 dB(A), std 3,43

–                           67,3 dB(A), std 3,79

–                         57,9 dB(A), std 1,42     

  
 

 
 

      

28 |  Vision |  3  |  2018 LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

SKOGSTEKNIK

Eftersom medelstammen inte är
exakt lika stor i studieleden
(den varierade mellan 0,6-
0,7 m3fub) har materialet
normerats, dvs. en funk-
tion har upprättas för
prestationens bero-
ende av trädstorleken.
Skillnaderna mellan de
olika skördarna jämnades då ut. 

Kommentar:
Det är förstås vanskligt att uttala
sig om vilken skördare som pre-
sterar bäst efter ett kortare test i

fält av det här slaget. Ekipaget,
dvs. kombinationen av förare

och maskin, är en betydligt
mera avgörande faktor för
prestationen än vilket
skördarmärke som an-
vänds.

Det blir extra tydligt
när vi tittar på de höga pre-

stationsnivåerna i testet och hur
de skiljer sig från normalföraren
med + 70-100 procent. Förarnas
kompetens och inställning (i det
här fallet tävlingsinstinkt) spelar
troligen störst roll.
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”På SCA Skog har vi tillsammans
med Skogforsk gjort studier där
vi jämfört olika storlekar på skör-
dare. Vi har kört märkesrent, för
att kunna använda samma förare
i testerna, och det är tydligt att
stora skördare är mer produktiva
och lönsamma att köra i våra för-
hållanden än de mellanstora ma-

skinerna. Så vi rekommenderar
stora maskiner.

Då kommer ofta frågan om vil-
ken färg de ska ha. Ja, vi säger att
”så länge den är stor är den bra”.
Kanske kan det här testet vara
ett första steg på vägen att utvär-
dera vilken tillverkare som ligger
bäst till, men förareffekten är tro-

ligen så stor att vi inte självklart
får sådana svar här. Möjligen på
arbetsmiljösidan.

I vårt eget material ser vi inga
direkta skillnader. Det handlar
mycket om vem som kör, och de
enskilda maskinerna är även bra
på olika saker. Någon har bättre
teknisk utnyttjandegrad, någon

Virkesvärde
Under hösten kompletteras
Skogforsks senaste virkes-
värdesstudie med en studie
av Logset 12H. Resultatet
kommer i decembernumret
av Vision.

Ett typiskt exempel från mätning av
bullernivå i hytten vid körning. Här
visas data för Rottne H21 vid kör-
ning under tystnad, vid körning
under samtal samt vid körning
under samtal då AC-fläkten är på.
Samtliga mätvärden ligger under
80 dB(A).

Kommentar:
Ljudet från fläkten upplevdes ändå
som något störande, liksom för öv-
riga skördare. Det vore alltså lämpli-
gare att fläkten och fläktmotorn sit-
ter utanför hytten istället för i den!

Figuren visar normalprestationen emot medelstamvolym för de studerade eki-
pagen samt observerad prestation i m3fub/G0h för varje deltagande ekipage. 

BullerPrestation

Oväntat
tyst men 

fläkten stör

Föraren
avgör

Genom-
förs i höst

”Det handlar
mycket om 
vem som kör”
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Bränsleförbrukningen är i princip
mer än halverad, vilket i viss mån
kunde förväntas med dubblerad
prestation. Slutsatsen är att
förarnas körstil uppen-
barligen inte drar extra
diesel.

Kommentar:
Maskinerna har ungefär
samma motorstorlek men har
löst EU-kraven på partikelrening
på lite olika sätt – med högre 
effekt eller med mer tillsatser av
AdBlue. Skillnaderna finns där
och räknat på en årsförbrukning
kan de förstås spela stor roll. Vi
har inte räknat med AdBlue, som
ägare måste man kalkylera med
den extrakostnaden.

Logset skiljer sig från de andra
genom att vara en elhybrid. När
dieselmotorn producerar mera
kraft än vad som behövs laddas

en kondensator, och därifrån tas
kraften i de moment när extra
styrka behövs.
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Magnus Bergman är chef för SCA
Skogs teknik- och verksamhetsut-
veckling och var på plats utanför
Hammarstrand.

har bättre prestation, någon har
närmare till eftermarknadssidan
med service och underhåll.

Hybridtekniken ger en dyrare
maskin, så då måste bränsleför-
brukningen ned. Eller också
måste den leverera bättre drag-
kraft, att kranen går jämnare eller
något som gör att prestationen

ökar i förhållande till jämförbara
konkurrenter. Men tekniken är i
sin linda och ny teknik är ofta dy-
rare initialt. Det blir spännande
att följa.

Testets största svagheten är
förstås att de fem olika förarna
kör varsitt märke, men det är
svårt att göra på annat sätt. Sko-

gen är homogen, det är bra. Vi
kommer att se att alla maskiner
producerar mycket, för de här
förarna är duktiga producenter
allihop.”

Vibrationsnivåerna var höga jäm-
fört med vad som tidigare rap-
porterats för avverkning
med skördare. För-
klaringarna kan
vara flera:
l�Den valda mät-
metoden. Vibra-
tionerna mättes
mellan hyttens golv
och stolsunderredet, så stolens
dämpning bidrog inte till en sänk-
ning av vibrationsnivåerna. Men
det var inte stolens kvalitet eller
förarens vikt skulle utvärderas.
Med den valda mätmetoden er-
hölls jämförbara värden mellan
maskinerna.
l�Medelstammens var hög, vilket
kan ha gett högre vibrationsni-
våer än normalt. Men markens
ytstruktur var god.
Kommentar:
Troligen är de höga vibrations-
värdena även en effekt av det
högt uppdrivna arbetstempot. 

Hagos Lundström vid Skogforsk kollar bränsleåtgången.

Normerad bränsleförbrukning, liter/100
m3fub för de studerade ekipagen, samt
den genomsnittliga bränsleförbruk-
ningen markerad med en streckad linje.
Första mätningen för Logset 12H är inte
tillförlitlig och har markerats med av-
vikande rastrering – returen hade inte
pluggats, vilket medförde att en del
bränsle kan ha letts tillbaka till extra-
tanken och bränsleförbrukningen kan 
ha överskattats.

Bränsleförbrukning Vibrationer

Mycket 
låga tal per 
kubikmeter

Höga tal 
utan stolens
dämpning

En av ”de stora”, EcoLog, kunde
inte delta i sommarens test men
kommer troligen att studeras på 
liknande sätt under hösten.
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Upprepade uttag av skogsbränsle vid gallring sänker 
beståndets tillväxt – och tillväxtförlusten kan vara större
än den uttagna mängden biomassa. 

Text och foto : Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se

Skogforsk har följt tillväxten i tre tall-
försök i Småland, Värmland och Hälsin-
gland under 31 år. I försöken jämförs ef-
fekterna av helträdsgallring med
konventionell gallring, där grenar och
toppar lämnas kvar i beståndet. Dessu-
tom ingick försöksled med kvävegöds-
ling (150 kg N/ha) och kompensations-
gödsling med samma mängd näringsäm-
nen som togs ut vid helträdsskörden.

Gallringarna upprepades två gånger
och försöken har nu följts upp, 31 år
efter försöksanläggningen. Resultaten
visar att helträdsuttaget gav en bety-
dande tillväxtsänkning i alla försöken, i
genomsnitt 15 procent för hela perioden
jämfört med konventionell gallring. 

– I två av försöken var tillväxtminsk-
ningen t.o.m. större än biomassauttaget,

säger Staffan Jacobson. Man kan säga
att man har växlat stamved mot bräns-
leflis vid helträdsuttaget. Det är dyrt och
inte heller lika klimatsmart.

I klimatdebatten framhålls ofta sko-
gens viktiga roll som kolsänka. I det
sammanhanget är det viktigt att kritiskt
granska alla åtgärder som sänker sko-
gens tillväxt. Förutom att sänkt tillväxt
leder till minskad kolinbindning så
leder sortimentsväxlingen i dessa för-
sök, från sågbart gagnvirke till bränsle-
flis, till förlorade substitutionseffekter.

– Det är bättre att bygga in kolet än att
elda upp det, konstaterar Staffan Jacob-
son. Rent ekonomiskt är det ju inte heller
någon nackdel för skogsägaren - timmer
och massaved betalar sig normalt bättre
än bränsleflis.

Helträdsuttag
sänker
tillväxten

DIGITALISERING
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»Man kan säga
att skogsägaren
växlar stamved
mot bränsleflis «

Staffan Jacobson står även
bakom beräkningsverktyget
”Flis av Flis”, ett beslutsstöd för
skogsägare som står inför valet
att leverera skogsbränsle från
ett enskilt bestånd.

Skogsbränsleuttag ger eko-
nomiska konsekvenser på flera
sätt. På intäktssidan hittar man

ersättningen för det levere-
rade skogsbränslet, men ibland
också en något billigare föryng-
ring om hygget är rensat från
grenar och toppar. På utgiftssi-
dan finns risker för tillväxtför-
luster och ökade körskador när
mindre ris täcker marken. Om
näringsbortfallet med grenar

och toppar ska ersättas med
askåterföring eller kompensa-
tionsgödsling tillkommer ytter-
ligare kostnader.

– Med verktyget kan skogsä-
garen själv se konsekvenserna
av olika alternativ. Resultatet
visas bland annat i form av ett
”break-even”, det pris som

skogsbränslet måste ha för att
kompensera för kostnaderna,
säger Staffan Jacobson.

Räkna själv med Flis av Flis:
www.skogskunskap.se
kontakta: Staffan Jacobson, 
070–516 85 47 
staffan.jacobson@skogforsk.se

Räkna 
själv med

”Flis av flis”
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Viltanpassad skogsskötsel i praktiken
Webutbildning — Utbildningar i fält över hela landet — Webseminarier

www.skogforsk.se/vassip

Utbildningarna  
bekostas av

Dikesrensning i praktiken
Utbildningar i fält i 

södra, mellan och norra Sverige
Webseminarier 

www.skogforsk.se/dikning

Undvik Markskador — Bli Spårlös
Utbildningar i fält över hela landet

www.skogforsk.se/sparlos

Fria utbildningar 2018! 
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