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Abstract
The harvest plan, which provides information about the forest, is an impor-

tant document for operations in Swedish forestry. Poorly planned logging 

operations reduce productivity of machine operators, increase costs, and 

have a negative impact on the economic situation for entrepreneurs. 

The aim of our study was to develop a proposal for guidelines for the harvest 

plan, including examples of how the information content can be presented 

and structured to reduce the risk of misinterpretation.

The content of 180 harvest plans, collected from eleven diff erent forest 

companies, was categorised and then compiled into a list of headings. 

The headings were then divided into four types of information: 

1) Basic Information, 2) Site Description / Information, 3) Instructions/

Conservation, and 4) Reporting.

• Design and implementation of harvest plans varies greatly between and 

within organisations. A common shortcoming was that information was 

missing and, in many cases, there was no logical order to the information 

presented.

• Our proposals included an example of how to design harvest plans to 

make it easier for the reader to fi nd the right type of information at the 

right time. Four categories of information were identifi ed, with 

associated basic information, and diff erent colours can be used for the 

diff erent types of information, which can help the reader fi nd relevant 

information quickly.

Our assessment is that a template for the work of compiling the information 

contained in the harvest plan would make it easier to develop harvest plans 

in the future, while simplifying their use. This would also help to ensure that:

• Important information reaches the operators in the forest.

• Quality is improved, as the amount of incorrectly performed forest 

operations decreases.

• Productivity is improved by greater clarity in ordering.
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Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

Sammanfattning 

Traktdirektivet är ett viktigt dokument för de operativa åtgärder som utförs i 
svenskt skogsbruk. Med bristfällig traktplanering sjunker prestationen hos 
maskinförarna, vilket medför höjd kostnad och sämre ekonomisk situation för 
entreprenörerna.  

I de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 09, står det i 
2 kapitel 2 § att Beställaren är skyldig att överlämna traktdirektiv i god tid innan trakt-
uppdrag påbörjas. Av traktdirektiv skall tydligt framgå vad som gäller i för varje specifikt 
objekt. 

Målet med vår studie var att ta fram ett förslag på riktlinjer för bättre trakt-
direktiv som ger exempel på hur ett välfungerande traktdirektiv kan vara 
utformat och hur dess innehåll tydligt skulle kunna struktureras och presen-
teras. 

Innehållet i de insamlade traktdirektiven, 180 stycken från elva olika företag, 
som ingick i denna studie kategoriserades i olika rubriker och sammanställdes 
in i en lista. De olika rubrikerna kunde sedan kategoriseras ytterligare i fyra 
olika typer av information, Grunduppgifter, Beskrivning/Information, Instruktion-
/Hänsyn, Efterredovisning.  

Resultaten från vår undersökning kan sammanfattas enligt följande: 

• Det finns stor spridning mellan och inom organisationer för hur trakt-
direktiv utformas. Bland de traktdirektiv som undersöktes var det 
vanligt att information helt saknades. I flera fall saknades logisk 
ordningsföljd för den presenterade informationen.  

• I vår studie utarbetades förslag som visar att det finns goda möjligheter 
att utforma traktdirektiv så att det blir enkelt för läsaren att hitta rätt 
information vid rätt tillfälle. Genom att till exempel utgå från fyra kate-
gorier med tillhörande basinformation samt använda olika färger för de 
olika informationstyperna kan informationssökningen underlättas. 

Vår bedömning är att en mall att följa vid arbetet med att ta fram nya trakt-
direktiv bör underlätta framtida utveckling, samtidigt som användandet 
förenklas. Därmed skapas förutsättningar för att:  

• Viktig information når fram till utföraren av olika skogsbruksåtgärder. 

• Kvaliteten höjs, eftersom antalet felaktigt utförda åtgärder minskar.  

• Prestationen kan höjas genom den tydligare beställningen. 
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Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

Bakgrund 

Traktdirektivet är ett viktigt dokument för åtgärder som ska utföras operativt i 
svenskt skogsbruk (Lundqvist m.fl., 2014). Det är den arbetsinstruktion som 
beställaren lämnar till entreprenören i samband med avropande av traktupp-
drag (ABSE 09). År 2013 kom det in 55 000 avverkningsanmälningar till 
Skogsstyrelsen. Till dessa trakter skapades det en arbetsorder i form av ett 
traktdirektiv där det ska framgå vad som specifikt gäller för aktuell trakt. 
Utformning och innehåll kan variera beroende på vem som upprättar trakt-
direktivet, men dess funktion är att vara bryggan mellan traktplaneraren och 
utföraren (entreprenören/maskinföraren) (Lundqvist m.fl., 2014). Med en 
bristfällig traktplanering så sjunker produktionen hos maskinförarna, vilket 
medför höjd kostnad och sämre ekonomisk situation för entreprenörerna 
(Pontén, 2000) 

Under de senaste åren har standardisering, och digitalisering blivit en aktuell 
fråga på ett flertal områden i skogsbrukets rationaliseringsarbete. Aptering med 
skördare automatiserades med hjälp av datorstyrning under 80-talet. När apte-
ringsinstruktioner skulle skapas för detta blev behovet av en standard uppen-
bart. Det resulterade i att branschen enades om att införa StanForD som nu 
har funnits i flera decennier och som kontinuerligt har utvecklats för att möta 
framtidens krav. Ett annat är avtalen vid upphandling av tjänster (Ager, 2014). 
ABSE 09 anses i dag vara branschpraxis och reglerar delvis frågan om trakt-
direktiv. 2 kapitlet 2 § säger att Beställaren är skyldig att överlämna traktdirektiv i god 
tid innan traktuppdrag påbörjas. Av traktdirektiv skall tydligt framgå vad som gäller i för 
varje specifikt objekt. 

Väl genomarbetade standards för detta innebär lägre transaktionskostnader och 
färre konflikter. Ett annat område gäller planering, styrning och kontroll av 
virkesflödet från avverkningsplatsen till industrin (Ager, 2014). Det finns ut-
vecklingsmöjligheter i dagens traktdirektiv för att underlätta hantering av infor-
mation i gränssnittet mellan beställare och utförare. En undersökning hos ett 
antal representanter från utförar- och beställarsidan visar att majoriteten av 
utförarna och hälften av beställarna är positiva till en branschstandard för 
utformning av traktdirektiv (Sramek-Hallberg, 2016).  

Tillgång på olika beslutsunderlag som skulle kunna effektivisera drivnings-
planeringen har ökat. Samtidigt ställer omvärlden allt högre krav på innehållet i 
den skogliga planeringen. I en jämförelse av bl.a. traktdirektiv från olika skogs-
företag kunde konstateras att det finns uppslag till förbättringar i traktdirek-
tiven hos samtliga ingående företag. Goda exempel från trakthandlingarna togs 
fram där egenskaper har identifierats som är särskilt användbara, t.ex. bifogad 
markfuktighetskarta i trakthandlingarna för enklare planering av drivningsvägar 
samt hänsynsmarkering i traktkarta med både bokstav och siffra för enklare 
hänvisning (Willén & Andersson, 2015)  
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Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

Syfte och mål 

Projektet hade två syften:  

• Föreslå branschgemensamma krav, som aktörer bör ställa på ett trakt-
direktiv. Kraven skall överensstämma med bestämmelser som finns 
inom branschen.  

• Sammanställa material som underlag för utvecklingen av en bransch-
standard för traktdirektiv. 

Dessutom skulle arbetet resultera i förslag som ger exempel på hur delar av ett 
välfungerande traktdirektiv kan vara utformat och hur dess innehåll tydligt 
skulle kunna struktureras och presenteras. 

Metod  

Elva skogsföretag kontaktades med en förfrågan om att bidra med företags-
specifika traktdirektiv. Företagen kontaktades via brev. Totalt 180 traktdirektiv 
erhölls från följande nio företag:  

• Stora Enso.  

• Skogssällskapet. 

• SCA. 

• Södra skogsägarna. 

• Norra skogsägarna.  

• Norrskog. 

• Sveaskog.  

• Holmen.  

• BillerudKorsnäs.  

Från varje företag samlades traktdirektiv in för åtgärderna markberedning, 
plantering, röjning, gallring och slutavverkning.  

För att hitta gemensamma nämnare för innehållet i traktdirektiven samman-
ställdes en lista över samtliga ingående delar i traktdirektiven. Traktdirektiv kan 
innehålla en stor mängd detaljerad information. Därför sammanställdes de 
ingående delarna på rubriknivå. De ingående delarna analyserades organisa-
tionsvis och jämfördes för att se i vilken mån det finns återkommande, gemen-
samma rubriker.  
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Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

Under kartläggningen granskades traktdirektiven utifrån följande kriterier: 

• Att nödvändig information fanns med i traktdirektiven. 

• Att information presenterades i en, utifrån utförarens perspektiv, logisk 
ordningsföljd.  

• Att information var tydlig och lätt att tolka. 

• Att det var enkelt att finna specifik information.  

Vid genomgång av de olika rubrikerna konstaterades att de kunde kategoriseras 
i fyra olika typer av information. De fyra kategorierna namngavs till Grundupp-
gifter, Beskrivning/Information, Instruktion/Hänsyn och Efterredovisning, se (Bilaga 1).  

Synpunkter och förslag kring traktdirektiv samlades in från deltagare i 
Entreprenörsforum (rådgivande grupp inom området entreprenadskogsbruk). 
Detta resulterade i några exempel på bra, utifrån utförares perspektiv, trakt-
direktiv samt förslag på rubrikstruktur med medföljande innehåll som utförare 
önskar inför avrop av traktuppdrag.  

I denna studie har vi inte tagit hänsyn till hur väl informationen i traktdirek-
tiven stämmer överens med de faktiska förhållandena på de olika trakterna.  

Begreppsdefinitioner  

En central del för att människor ska kunna kommunicera och överföra infor-
mation till varandra är att begrepp för olika saker är tydligt definierade och 
kända av alla berörda. Om en person säger något som en annan person fel-
tolkar finns stor risk för misstag och problem. Under det här arbetet har t.ex. 
de tre författarna till denna rapport upptäckt att vi inte alltid burit på samma 
definition av olika förekommande begrepp.  

Exempel på centrala begrepp i sammanhanget är följande:  

• Traktdirektiv, arbetsinstruktion som beställaren lämnar till 
entreprenören/utföraren i samband med avropande av traktuppdrag. 

• Trakt, det geografiska område inom verksamhetsområdet där trakt-
uppdrag skall utföras (kan ibland kallas för objekt). 

• Traktdel, geografiskt område inom en trakt.  

• Traktdelsinformation, beskriver planerade åtgärder för de ingående 
delarna inom en trakt.  

• Bestånd, ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet 
beträffande ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc. 
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Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

Ett traktdirektiv innehåller en mängd olika begrepp och i denna studie 
har dessa kategoriserats enligt följande:  

• Grunduppgifter – Allmän information som ger trakten en identitet och 
beskriver vilken åtgärd som är aktuell. 

• Beskrivning – Data som beskriver förutsättningarna på trakten. 

• Instruktion/Hänsyn – Beskriver vad som ska utföras och vilken hänsyn 
som ska tas. 

• Efterredovisning – Redovisar resultat under samt status efter utförd 
åtgärd.  

Resultat  

Rubriker från samtliga traktdirektiv har sammanställts och delats in i fyra 
huvudkategorier. Antal och innehåll varierar något mellan olika företag. 
I materialet fanns exempelvis traktdirektiv omfattande från två till tretton  
A4-sidor när det gällde föryngringsavverkning. En orsak till den stora varia-
tionen vad gäller mängden dokument är att vissa organisationer valt att inklu-
dera blanketter för olika typer av uppföljning i traktdirektiven. Vissa har även 
valt att presentera mer grundinformation om trakterna än andra, som mest har 
fokuserat på själva direktivet, alltså vad som konkret ska utföras.  

 
 
Figur 1. 
Figuren visar antalet rubriker som i sammanställningen kunde kopplas till de fyra olika kategorierna.  
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Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

TRAKTDIREKTIVENS BRISTER OCH PROBLEM  

Nedan ges exempel på upplevda brister som identifierades under kartläggningen: 

Saknad information i direktiv ökar risken för misstag och försvårar rationellt 
arbete. Vid alla typer av skogsbruksåtgärder finns grundläggande information 
som alltid bör finnas med. En standard skulle kunna innebära att det inte går 
att spara ned dokumentet utan att en fördefinierad grundinformation är ifylld. 
I de 180 nu studerade traktdirektiven saknades viktig information i många fall. 
Exempel på saknad information är översiktskarta, gallrings-, röjnings- och hän-
synsinstruktion. Exemplet nedan är hämtat från direktiv för röjning där upp-
gifter om stammar per hektar och önskad trädslagsfördelning saknas. 

 
Figur 2. 
Den rödmarkerade delen i figuren exemplifierar saknad information i ett traktdirektiv för röjning.  

För att lättare urskilja var i dokumentet inskriven information finns att ta del av 
skulle en färgmarkering av fält där information kan skrivas in hjälpa till. Då 
framgår tydligare vilka fält som är rubriker, och vilka som innehåller, eller kan 
innehålla information, se nedan. 

 
Figur 3.  
Färgmarkering av delar i traktdirektivet kan förenkla upprättande och användning.     

Överflödig information eller onödiga tecken ökar risken för att den 
viktigaste informationen inte når fram till användaren på rätt sätt. När informa-
tion som inte är relevant för uppdraget finns riskerar den att ta fokus från, eller 
förväxlas med den viktiga informationen.  
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I exemplet nedan finns rubrikerna Traktkategorier, Villkor, Värde och Anteckning 
till synes helt omotiverat. Troligen har rubrikerna helt enkelt hamnat här av 
misstag. De onödiga rubrikerna gör att tolkningen av direktivet blir mer 
krävande än vad som egentligen skulle vara nödvändigt. 
 

 

Figur 4.  
Rubrikerna inom det rödmarkerade området fyller ingen funktion och används inte. .  

Otydlighet om vad som i dokumentet är rubrik respektive information 
gör att sökning efter information försvåras och risken att missa information 
ökar. När inga definierade fält finns kan man misstänka att den som fyller i 
traktdirektivet riskerar missa att skriva in information. När information i 
normalfallet återfinns i definierade fält, kan man misstänka att risken ökar för 
att användaren missar informationen när den plötsligt inte gör det. Se exempel 
nedan där ingen information finns angiven vad gäller Traktansvarig, Produktions-
ledare eller Fältplanerare. 
 

 

Figur 5. 
Rubrikerna inom det rödmarkerade området saknar tillhörande information.  

Saknade eller felaktiga data i informationsfält skapar osäkerhet hos 
användaren. Att med blicken skanna av ett dokument där information finns i 
vissa fält, men inte i andra kostar tid och energi. I exemplet nedan finns trettio 
fält för information som ej är ifyllda. Vissa av dessa fält är lämnade tomma, 
medan andra är ifyllda med 0 eller med 0,0 vilket kan antas är automatiskt 
ifyllda defaultvärden. En teknisk lösning för att förenkla för användaren skulle 
kunna vara att endast ifyllda informationsfält finns med i det dokument som 
delges användaren. En annan att ifyllda data får en annan färg än färgen på 
rubriktexterna. Se exempel nedan: 
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Figur 6.  
Figuren visar avsaknad av ifylld information, samt inkorrekt data i informationsfält. 

 
Figur 7.  
Ett förslag för att enklare hitta information och undvika dubbelskrivningar.  

Om kategorin Grunduppgifter presenteras i beige fält, Beskrivning i ljusblå och 
Instruktion/Hänsyn i grönt fält skulle samma dokument se ut såsom nedan. 
Det blir här lättare att med blicken skanna över dokumentet och snabbt hitta 
och filtrera sökt information.  

Rubriken Sammanfattning Objekt finns i ovanstående exempel med fyra 
gånger i rad vilket är ytterligare exempel på onödiga tecken. Om dessa tas bort 
och i stället ersätts med endast en rubrik blir informationen mer lättillgänglig, 
se nedan. 
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Figur 8.  
Ett förslag för att enklare hitta information och undvika dubbelskrivningar.  

Ologisk ordningsföljd för olika typer av information förekommer. Det för-
svårar för användaren att snabbt sätta sig in i hur uppdraget ser ut. Vissa börjar 
med att först presentera hur beståndet ser ut före åtgärd och längre ned kom-
mer information om exempelvis vilka sortiment som ska tas ut. Andra presen-
terar i omvänd ordning. I många direktiv presenteras typen av åtgärd redan i 
rubriken medan användaren i vissa andra direktiv behöver söka längre ner i 
dokumentet innan det framgår om det exempelvis handlar och gallring 
och/eller slutavverkning. Se exempel nedan där information om aktuell åtgärd 
endast återfinns långt ned ner i dokumentet.  

 
Figur 9.  
Ett exempel som visar en undanskymd presentation av central information. .  

Variation i hur olika typer av information sorterats försvårar för användare 
som utför uppdrag för flera beställarorganisationer. Exempelvis när användare 
vill ta del av instruktionen för hur ett bestånd ska gallras så finns den informa-
tionen på varierade platser och presenterad tillsammans med olika typer av 
information. I sju olika traktdirektiv finns instruktionen placerad under de olika 
rubrikerna: Traktdelsinformation, Gallringsinstruktion, Beståndsuppgifter, Planerad 
Gallring, Traktbeskrivning, Sammanfattning objekt, Områdeskarta gallring. I exemplet 
nedan återfinns uppgift om volymsuttaget i gallringen under rubriken Trakt-
beskrivning.  
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Figur 10.  
Figuren visar ett exempel där data för information om volymsuttag placerats på ologisk plats.  

Varierad rubriksättning och svårtolkade rubriker kan orsaka förvirring för 
dem som utför uppdrag för flera olika beställare. Det som någon kallar Trakt-
sortiment kan en annan kalla Utbyte. Och det någon kallar Sortiment kallar någon 
annan Produkt. Ståndortsindex kan benämnas SI eller SIND. Rubriken Värde 
kan innehålla många olika typer av information. Rubriken Traktkategorier kan 
hos ett företag innehålla såväl beskrivningar som instruktioner. Se exempel 
nedan.  

 

Figur 11.  
Figuren visar ett exempel på rubrik som varierar för att ge viss typ av information.  

Onödiga tecken kan orsaka förvirring hos användaren. För att minimera 
ansträngningen att ta till sig en information samt för att minska riskerna för 
misstag bör överflödiga tecken och symboler undvikas. Se exempel nedan:  

 
 
Figur 12.  
Figuren visar ett exempel på onödiga tecken och information.  
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Teckenförklaring till kartsymboler varierar i stor grand mellan olika 
beställare. Till kartor finns beskrivningar som både utgörs av siffror, text och 
bilder vilket försvårar tolkningen av kartan. Även antalet kartor varierade från 
som minst en till som mest tre för en specifik trakt. Orsaken till att traktdirek-
tiven har ett varierat utseende beror naturligtvis på att olika organisationer valt 
olika lösningar för hur olika saker beskrivs.  

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 

Som tidigare beskrivits är traktdirektiven i dag generellt mer omfattande och 
har möjlighet att rymma en betydligt större mängd information och data av 
olika kategorier. Logiken för att finna rätt information i direktiven i dag ser 
olika ut för olika traktdirektiv. Vi ser ett behov av att kategorisera informa-
tionen i utifrån olika informationstyper, för att underlätta framtida arbete med 
att utveckla framtidens traktdirekt. Även i en förlängning, med utökad 
digitalisering och automation kommer någon form av standardiserad kategori-
sering att bli nödvändig.  

Vi har identifierat fyra kategorier vilka kallas Grunduppgifter, Beskrivning-
/Information, Instruktion/Hänsyn samt Efterredovisning.  

Det är inte praktiskt att helt särskilja dessa kategorier från varandra i ett trakt-
direktiv. Vad som däremot går att göra är att på ett grafiskt sätt i dokumentet, 
göra det tydligt för den som läser direktivet att direkt kunna se vilka av de fyra 
kategorierna som olika fält/uppgifter avser.  

KATEGORI 1 – GRUNDUPPGIFTER  

Innehåller allmän information om trakten och dess belägenhet. Det är sådana 
uppgifter som ger trakten en identitet och som beskriver vilka åtgärder som 
trakten innefattar. I Kategori 1 återfinns samtliga data som är kopplade till 
identiteten i fastighetsregister, beståndsregister, skogsbruksplan och sådana 
uppgifter som är länkade till de produktionsdata som blir utfallet i samband 
med varje trakt. I Kategori 1 är alltid en översiktskarta kopplad som ger en 
översiktlig bild av var trakten ligger i geografin.  

Följande punkter är exempel på innehåll för de grunduppgifter som behövs för 
entreprenadens genomförande. Grunduppgifterna är av betydelse för att få en 
övergripande bild av arbetsinstruktionen.  

Kategoriernas innehåll följer utan inbördes rangordning.  

Exempel på Kategori 1 ser ut enligt följande. Punkterna är exempel på innehåll 
för redovisning. 
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Kategori 1 

• Allmän information – beskrivning av information till berörda parter för 

entreprenaden.  

 Ursprung/distrikt/område. 

 Kontaktuppgifter till berörda parter (köpare, entreprenör, 

Inspektor, planerare, kund/fastighet). 

• Karta – översiktskarta innehållande kartsymboler med tillhörande beskrivning av 

kartsymboler. 

 Beskrivning av kartsymboler. 

 Fritext. 

• Traktinformation – information tillhörande trakten där entreprenaden  

ska utföras. 

 Areal. 

 Åtgärd/metod/huggningsform. 

• Larmkoordinater.  

 Referenssystem.  

 Vägbeskrivning – ex. vinterväg, vägförhållanden, bommar.  

 
Figur 13. 
Ett exempel på utformning av riktlinjer, Kategori 1.  
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KATEGORI 2 – BESKRIVNING 

Kategori 2 innehåller data som ger en bild av de förutsättningar som gäller 
inom trakten. Det handlar t.ex. om terrängens beskaffenhet, markens egen-
skaper och den befintliga skogen i alla de fall det är aktuellt. Det innehåller 
även information om byggnader, anläggningar, ledningar, vattendrag och allt 
annat som kan kräva olika typer av hänsyn. Hit är även samtliga kartor koppla-
de, förutom översiktskartan. 

Följande punkter är exempel på innehåll för att beskriva och ge information 
om entreprenaden. Uppgifterna är av betydelse för att få en övergripande bild 
över förutsättningarna för entreprenadens genomförande.  

Exempel på Kategori 2 ser ut enligt följande. Punkterna är exempel på innehåll 
för redovisning. 

Kategori 2  

• Traktbeskrivning. 

 Areal. 

 Volym. 

• Traktdelsinformation.  

 Areal. 

 Plantor per hektar. 

• Drivningsförhållanden. 

 GYL. 

 Behov av underröjning. 

• Detaljkarta/Vattenkarta - innehållande kartsymboler med tillförande 

beskrivning av kartsymboler. 

 Beskrivning av kartsymboler. 

 Fritext.  



 15 
 

Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv 

 

 
 

Figur 14.  
Ett exempel på utformning av riktlinjer, Kategori 2.  
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KATEGORI 3 – INSTRUKTION/HÄNSYN 

Kategori 3 innehåller instruktionen för vad som ska utföras och produceras. 
Hur arbetet ska utföras och vilket utfall som förväntas. Även vilken hänsyn 
som ska tas och på vilket sätt beskrivs här.  

Exempel på Kategori 3 ser ut enligt följande. Punkterna är exempel på innehåll 
för redovisning. 

Kategori 3  

•  Gallringsinstruktion. 

 Grundyta efter gallring. 

  Stammar per hektar. 

 Önskad trädslagsfördelning. 

•  Virkesutfall. 

 Apteringsinstruktion. 

 Sortiment. 

 Max- och mindiametrar 

•  Instruktioner för hänsyn. 

 Åtgärd. 

 Hänsynsområden. 

 Bäcköverfarter. 

• Fritext. 
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Figur 15. 
Ett exempel på utformning av riktlinjer, Kategori 3.  
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KATEGORI 4 – EFTERREDOVISNING 

Det här kapitlet innehåller en beskrivning av vad som utförts på trakten, vilka 
hänsyn som tagits samt avvikelserapportering. Eventuella uppgifter om fram-
tida nödvändiga åtgärder samt noteringar om hur instruktioner och annat 
fungerat på trakten.  

Exempel på Kategori 4 ser ut enligt följande. Punkterna är exempel på innehåll 
för redovisning. 

Kategori 4 

• Uppföljning. 

 Högstubbar. 

 Stubbhöjd. 

 Avvikelserapportering.  

o Snitsling. 

• Märkt virke. 

• Iordningställande. 

 Depåplats. 

 Bilväg.  

• Entreprenörens/Utförarens synpunkter. 

 Fritext. 

Diskussion  

Kvaliteten på innehållet i traktdirektiven har en direkt påverkan på såväl 
effektivitet som kvalitet i utförda åtgärder. Brister kan göra att detaljplanering 
och utförande blir undermålig eller onödigt tidskrävande. Det kan orsaka 
miljöskador, samtidigt som onödiga kostnader riskeras. Brister i direktiv kan 
också göra att skogsmark under decennier inte kommer producera det virkes-
värde som annars hade varit möjligt. Följdeffekter kan bli missnöjda kunder, 
markägare och allmänhet.  

För att rätt hänsyn ska kunna tas till exempelvis natur, kulturminnen, forn-
minnen, ledningar i luft och i mark så är kvaliteten på traktdirektivet avgö-
rande. De spelar en viktig roll för skogsbrukets mål att minimera skador på 
mark och vatten vid drivningsarbete. Den som utformar traktdirektivet kan 
direkt påverka riskerna för skador genom att vid fältarbetet i kartor markera 
riskområden och därmed hjälpa maskinförare att fatta de beslut som gör att 
arbetet kan utföras skonsamt.  

Skogsorganisationerna gör slumpvisa uppföljningar av trakter som åtgärdats, 
för att utveckla sitt och utförarnas arbete. Detta kräver att det finns bra doku-
mentation över hur den stående skogen såg ut och med vilka förutsättningar 
drivningen utfördes. Det betyder att indata och instruktioner i direktiven är 
viktiga förutsättningar för uppföljningen. Exempelvis kan beräkningar som 
baserats på ett visst gallringsuttag men på felaktig grund ge negativa effekter.  
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Uppfattningen hos många utförare är att traktdirektiven inte uppfyller deras 
önskemål. De brister som ofta påtalas handlar mer om kvaliteten på innehållet i 
direktiven än dess form och utseende. Dock kan misstänkas att en bra form 
och struktur även bidrar till att direktiven fylls med relevant och värdefull 
information. 

Skogsbrukets strävan att ta större hänsyn och att nyttja skogsmarken på ett 
bättre sätt har gjort att traktdirektiven blivit allt mer omfattande med tiden. Ett 
traktdirektiv kan i dag hos flera beställare vara ett dokument omfattande 10–14 
A4-sidor. Ju större mängd information desto viktigare att den är strukturerad 
och presenterad på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Vissa begrepp kan i direk-
tiv från olika organisationer i dag benämnas olika. Viss typ av information kan 
presenteras i olika ordning, och den kan vara kategoriserad på olika sätt. För de 
utförare som jobbar för flera olika beställarorganisationer kan detta skapa 
osäkerhet och öka riskerna för misstag. 

I de sammanhang där data registreras och hanteras digitalt, exempelvis när det 
gäller styrning av aptering, registrering av produktion eller produktivitet, har 
skogsbruket för länge sedan sett behovet, och därför också tagit fram bransch-
standarden StandForD. När det gäller traktdirektiv däremot har inte den frågan 
på allvar diskuterats. Beror det på att avsaknaden av en standard i det här sam-
manhanget inte ger lika väl synliga effekter som varit fallet när det gällt virkes-
styrning samt registrering av produktion och produktivitet? Och har de nega-
tiva effekterna kanske inte blivit synliga i första hand för de som har ansvaret 
att ta fram dokumenten? 

Branschen har ännu inte utvecklat automation för data och information som 
ryms i traktdirektivet, men det förefaller högst sannolikt att det som en maskin-
förare hittills har utfört manuellt, inom en snar framtid kommer att skötas mer 
eller mindre per automatik. Initialt troligen genom att föraren automatiskt får 
instruktion från maskinens informationssystem om vilka moment som ska ut-
föras vid olika tillfällen. Det kommer handla om var och när högstubbar ska 
skapas, hur hårt skogen ska gallras, var i terrängen basstråket ska ligga eller 
exakt plats för olika virkesvältor.  

Slutsats 

Med tanke på ökad automation och digitalisering i framtiden, kommer behovet 
av en standard för struktur och innehåll vad gäller informationen i traktdirek-
tiven att öka. Här finns en betydande rationaliseringspotential, samtidigt som 
risken för misstag och onödiga ledtider kan begränsas. Även sett i ett kortare 
perspektiv, innan någon automation blivit aktuell inom de arbetsmoment som 
omfattas av traktdirektivet, så tror vi att en standard skulle ge positiva effekter. 
Många direktiv har möjlighet att ge omfattande och detaljerad information, 
men det är ofta en stor del av informationsutrymmet som inte används. Vår 
bedömning är att en standard, exempelvis en mall, att följa under arbetet med 
att addera information i traktdirektiven, kan underlätta den framtida utveck-
lingen av traktdirektiv och samtidigt förenkla användandet och därmed också 
skapa förutsättningar för att viktig information når fram till utföraren av olika 
skogsbruksåtgärder.  
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När drivnings- och skogsvårdsarbete på grund av ökade krav på effektivitet 
hela tiden behöver utföras i ett allt högre tempo, finns inte utrymme för miss-
tag eller onödig fördröjning på grund av att informationen inte är optimalt lätt 
att tolka och att använda. 
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Bilaga 1 

Sammanställd lista över förekommande rubriker 
indelade i de fyra kategorierna  

Grunduppgifter Beskrivning/Info Instruktion/Hänsyn Efterredovisning 

Adress Andel (%) Andel (%) Allvarliga avvikelser eller klagomål. 

Allmän information Areal Andel lövstammar  
efter röjning, % 

Antal huvudstammar  
(tall, gran och löv) 

Arbetsorder markberedning Beskrivning av kartsymboler. Antal planteringspunkter/ 
hektar. 

Antal MB/20 meter. 
(ej grävmaskin) 

Areal Beskrivningsenhet  
Karta och Koord. 

Antal spår/100 meter Avlägg/placering. 

Bortsättningsnummer Bortsättningsnummer 
(Ex. 65,8 (plantering) 

Anteckningar. Avstädning av trakt utförd. 

Certifiering Bilväg iordningställd Anteckningar/Fritext. Avstädning avlägg, kojplats. 

Datum Certifiering Aptering/Apteringslista. Avvikelsens/klagomålets art. 

Fastighet/kund Depåplats iordningställd Areal markb. för 
fröträd/frösådd. 

Avvikelserapportering. 

Företagsinformation Detaljkarta Areal markb. för 
plantering. 

Checklista. 

Inspektorens telefonnummer Drivningsförhållanden Avlägg/placering. Depåplats städad. 

Karta Fuktighetsklass Basväg snitslad. Egenkontroll Plantering. 

Kartmaterial Gallringsform Bistam > 0,5 meter röjs. Egenkontroll röjning. 

Kontaktuppgifter  GYL Certifiering. Egenuppföljning/markberedning. 

Kontraktsnr Humustjocklek Detaljinformation av 
planerad hänsyn i kartan. 

Entreprenör. 

Kontraktsvillkor Höjd över havet/Höh  Direktiv St/hektar Entreprenörens synpunkter. 

Kontrakttyp Karta Fröträd/Skärm. GK % mot mål traktdirektiv. 

Larmkoordinat 
Northing/Easting 

Kartsymboler Gallringsform. Härkomst. 

Leveransnummer Ledningar Grot/uttag. Kartonger och plast borta från 
plantterminalerna. 

Leverantörens adress Lossningskoordinat 
Northing/Easting 

Grov barröjning  
˃ 7 cm  
"säkra perioder". 

Korrigerande åtgärd. 

Leverantörens telefonnummer Lövandel Grundyta. Markberedningsresultat. 

Markägare/ombud/ 
Leverantörs-namn 

Medelstam  Hänsyn. Medelhöjd (tall, gran och löv). 

Mobil Medelväg/transportavstånd Hänsynsgrupp. Mål traktdirektiv. 

NVP Mottagningspl. Högstubbar (antal). Plantbas. 

Objekt-ID Nästa åtgärd Karta. Planteringsresultat. 

Planerare/köpare Ortofotokarta Kartmaterial. Plantredovisning (plantförbrukning 
på objekt), antal. 

Planläggare Plantskydd Kojplats. Röjbas. 

Postadress Planttyp Kommentar. Röjningsresultat. 

Referenssystem Posttyp Ledningar. Sammanställning. 
markberedningsuppföljning/ 

Skogsvårdsavtalsnummer Radavstånd/meter Lägsta antal planterings-
punkter/hektar. 

Sammanställning/ 
planteringuppföljning. 

Säljare  SI Plant/hektar Sign. 

Tele hem SI Redovisning av planerad 
hänsyn. 

Snitsling. 
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Fortsättning på tabell: 
 

Grunduppgifter Beskrivning/Info Instruktion/Hänsyn Efterredovisning 

Tid för utförande SIND Restriktioner Summa 

Trakt ID Snitsling Sista röjn Uppföljning 

Trakt/avläggsnamn Sparade träd Snitsling Uppföljning plantering 

Traktansvarig/Ansvarig 
inspektor 

SVS-dispens Sortiment/sortimentsbestä
llning 

Uppföljning stubbhöjd 

Traktnamn TGL Stamantal/hektar efter 
röjning/stamantal efter 
röjning 

Utfall medel 

Traktnr/uppdragsnr Tot. plant Tot. plant Utförd åtgärd 

Uppdrag Trakt/traktdel Trädslagsblandning efter 
röjning 

Virket märkt 

Uppdragsgivare Traktbeskrivning/ 
beståndsuppgifter/planering 

Uttag År/Månad 

Uppdrags-ID Traktdel Ved Återrapportering 

Ursprung Traktdel/traktdelsinformation Virkesdirektiv Återrapportering  
från entreprenör 

Ursprung/Dirsrikt 
/Område 

Traktskiss Åtgärd Återrapportering vid  
behandling/Plantor 

Utgångsdatum Transport över annan mark Åtgärd/metod-
/huggningsform 

Allvarliga avvikelser  
eller klagomål 

Virkesordernummer transportbärighet Åtgärdsöversikt Antal huvudstammar  
(tall, gran och löv) 

Vo Transportör Önskad 
trädslagsblandning 

Avlägg/placering 

Vägdistriktnr Trädslag   

Åtgärd (1, 2, 3) trädslagsfördelning   

Åtgärd/metod/huggningsform Underröjning/behov   

Åtgärdsareal Utförd markb.   

Översiktskarta Vattenkarta   

 Ved   

 Virkesordernummer   

 Volym   

 Vägar   

 Väginformation   

 Vändmöjlgigheter 
Vändplan för Timmerbil 

  

 Ålder   

 Åtgärdsareal   

 Övre höjd   
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