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Markberedning

1. Vanligen avgörande för att nå en god föryngring

2. Men orsakar ibland svåra skador på skog och mark
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Markberedning och Skogsvårdslagen

Ska utföras

• När så behövs för att få en tillfredställande återväxt 6§

Bör utföras

• Endast om återväxt inte kan tryggas på annat sätt i fjällnära skog 18b§

• Så att erosion undviks 30§

• Med minsta möjliga påverkan på lavtäcket och renarnas flyttning och samling 31§

Får inte utföras

• Som hyggesplogning 6§

• I skyddszoner, på stigar, kulturlämningar 30§



Brott mot Skogsvårdslagen?



Högläggning?



Skyddsdike?



Hänsyn till mark och vatten?



Åklagarens beslut i första instans

”Det framgår inte vilken sorts högläggning skogsmarkens ägare åtog 
sig att använda”

”Förundersökningen läggs med”

Ärendet går dock vidare



Ett mer vardagligt exempel på brister i 
markberedning
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Orsaker till brister

• Misstag sker, ingen är perfekt

• Markberedning ofta lågt rankad verksamhet

• Verksamheten slimmad, ofta bara ett aggregat tillgängligt

• Uppföljning ofta bristfällig

• Forskning och utveckling lågt prioriterad
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Lagtext och markberedning

• Ordet markberedning säger väldigt lite om vad man uträttar

• Att beskriva markberedning utifrån aggregattyp t.ex. plog, harv etc. 
blir snabbt ett cirkelresonemang utifrån hur man väljer att namnge 
aggregatet

• Med en aggregattyp t.ex. harv har kan man antingen kamma gräset 
eller orsaka en jordbävning

• Att beskriva markberedning utifrån den plantpunkt man avser att 
skapa är otillräckligt. Hur stor är en hög? Hur väl skall en profil vara 
vänd för att vara en invers? Hur stor är en fläck?



Skogsstyrelsen: behov av mätmetodik för 
markberedning

• Utvecklad metodik att beskriva markberedning saknas
– Utbildningsmaterial från 1990-talet

• Behöver beskriva resultat snarare än utrusning (plog,harv
etc.) eller ambition (hög, invers etc.)

• En fördel om Skogsstyrelsen och skogsbruket mäter på 
samma sätt. ”Talar samma språk”



Vad behöver mätas?

• Fysisk markpåverkan

• Antal bra plantpunkter

• Påverkan på miljöfaktorer



Mäta markpåverkan

Fysisk markpåverkan
– Andel påverkad mark

– Andel bar mineraljord

– Andel omrörd/blandad mineraljord/humus

– Höjd på högar/Djup på gropar

– Längd/bredd på fläckar/spår

– Omflyttning av stenar/objekt

Svårigheter
– Hur mäta det osynliga, t.ex. djup vid invers

– En del markpåverkan kommer från drivningen



Räkna plantpunkter

Varför räkna plantpunkter?

• Bra plantpunkter är målet

• Avväga insats mot resultat

• Pedagogisk effekt

Hur ska man mäta?

• Gradient

• Godkänd/ej godkänd



Påverkan på miljöfaktorer

• Risk för ras/erosion

• Utlakning av näringsämnen/gifter

• Skador på fornminnen/kulturmiljö

• Negativ påverkan för rennäringen

• Sociala värden

• Biologisk mångfald



Det möjligas konst

Vi tror inte att detta snabbt kommer att eliminera problemen med 
markberedning

1. Bidra till en gemensam karaktärisering av markberedning

2. Skapa förutsättning för bättre uppföljning inom skogsbruket

3. Bättre regler inom miljöcertifiering

4. Skarpare paragrafer inom Skogsvårdslagen
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