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Sammanfattning 
 
Produktion och miljömål ska enligt 1993 år skogsvårdslag vara jämställda 
vilket medför att naturvårdsanpassningar har lett till en ökad fragmentering i 
skogslandskapet med allt mindre hyggen och en större andel kantzon. I 
kantzonen kan goda biodiversitetseffekter uppstå samtidigt som det kan ske 
en produktionsmässig förlust främst beroende på rotkonkurrens där yngre 
skog hämmas av angränsande äldre, men även genom betesskador som är 
tillväxtnedsättande. Plantering i kantzonen riskerar därför att bli kostsam.  
 
Smålandsmodellen är en föryngringsmodell som utvecklats med avsikten att 
sänka föryngringskostnaderna genom att sätta färre plantor men på rätt plats 
med intention att behålla produktionsmålen. T.ex sätts inte plantor nära 
angränsande bestånd.  

 
Studien genomfördes som en kvantitativ observationsstudie i nordöstra 
Götaland strax norr om Oskarshamn, där 25 hektar, planterat enligt 
Smålandsmodellen, undersöktes genom att samla in data om kantzonsandel, 
plantantal, artsammansättning och trädtillväxt. Beräkningar för 
föryngringskostnader genomfördes genom att jämföra kostnader för 
traditionella åtgärder, kostnader för utförda åtgärder enligt 
Smålandsmodellen och kostnader beräknade enligt studiens utfall.   

 
Resultatet visade att antal huvudplantor låg mellan 1267 och 1400 per 
hektar. Trädslagfördelningen utgjordes av ca 95 % gran och plantorna var i 
medelhöjd var 59 cm. Kantzonsandel var mellan 14–30 %. 
Föryngringskostnader visade på att Smålandsmodellen var i medel 33 % 
lägre än traditionella åtgärder medan utfall av studien visade på 13 % lägre. 
Resultatet kan förklaras med att andelen kantzon var högre i studien än 
Smålandsmodellens ingångsvärden.  

 
Smålandsmodellen är ett skogsskötselsystem som har möjlighet bidra till att 
bevara och utveckla ekosystem genom att höja naturvärdena i 
produktionsskogen. Däremot ökas kunskapskravet på den som planterar för 
att kunna utnyttja markens naturgivna förutsättningar och att sätta plantan på 
rätt plats.  

 
 
 
 

  



  
 

 

Abstract 

Due to increased social demands for biodiversity and recreation, the 
proportion of border zones in the forest landscape has increased.  

The purpose of this thesis were to establish growth variables in new stand 
planted according to the rejuvenation model Smålandsmodellen developed 
to lower rejuvenation cost by planting fewer seedlings in the right place 
with the intention of maintaining production targets.  

The result showed that the number of main plants were less per hectare 
than requirements and that the rejuvenation cost were lower in avarage for 
planting and scarification in both Smålandsmodellen and outcome of the 
study, than traditional methods.  

The model as a forest management system has the potential to contribute to 
a sustainable and functional ecosystem in production stands but does 
require a certain degree of user knowledge when implementing. 

 

 

 

 
 
 

  



  
 

 

Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och ingår i 
skogkandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet. Uppsatsen genomfördes 
med Rikard Jakobsson som handledare och Johan Lindeberg som 
examinator vid institutionen för skog och träteknik. 
 
Uppgiften att undersöka Smålandmodellen föreslogs av Rikard Jakobsson 
efter vi gjort förfrågningar om att få skriva inom ett område som både berör 
produktion och biodiversitet.  
 
Vi vill härmed framföra ett tack till Hans Thunander för att bidragit med 
underlag till studien och varit behjälplig när vi haft frågor. Vi vill också 
tacka vår handledare Rikard Jakobsson för ovärderlig rådgivning under 
arbetets gång. 
 
Marcus Richt & Martin Sjöberg  
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1. Introduktion 
 
1. Bakgrund 
 

När 1993 års skogsvårdslag trädde i kraft medförde det att produktion och 
miljömål skulle vara likställda (SFS 1993:553). Detta innebar att det på 
skogspolitiska grunder arbetats fram en modell för att uppnå dessa mål. Den 
så kallade svenska skogsbruksmodellen bygger på att den biologiska 
mångfalden i landskapet ska bevaras samtidigt som markens produktion 
behålls (KSLA 2013). Dessutom har certifieringar genom PEFC och FSC 
utvecklats för att för att tillvarata ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter för ett uthålligt brukande (FSC u.å, PEFC 2010). Den ökade 
naturvårdsanpassningen har lett till ökad fragmentering i skogslandskapet 
med allt mindre hyggen och allt krokigare hyggeskanter. Till exempel har 
hyggesstorleken gått från i medeltal 15 hektar 1985 till 4,3 hektar 2014 
(Skogsstyrelsen 1985 & 2014), vilket skapar en större mängd kantzoner. 
 
En kantzon kan definieras som gränssnittet mellan två naturliga ekosystem 
exempelvis mellan två olika skogstyper med variation i struktur och 
sammansättning (Harper et al 2005). I kantzoner uppträder kanteffekter 
genom förändring av abiotiska och biotiska faktorer längs med ett habitat 
jämfört dess inre miljö (Gehlhausen, Schwartz, & Augspurger 2000) vilka 
Cadenasso, Traynor och Picket (1997) använde för att definiera kantzonen 
som förändringens rumsliga utbredning. Abiotiska faktorer som ändras i 
kantzonen kan t.ex vara ljus- och temperaturförhållandena som Nordlander, 
Örlander och Langvall (2003) såg öka på sydligt exponerade hyggeskanter 
jämfört med nordliga, de senare dessutom med en avståndsberoende effekt. 
De förändrade abiotiska förhållandena påverkar fauna och florasamhällena 
med mer av ljusgynnade arter som kruståtel nära kantzonen medan 
skuggtåligare bryofyter missgynnas (Hansson 1994).  
 
Förändringarna i kantzonen kan ge positiva biodiversitetseffekter som kan 
öka den biologiska mångfalden (Jansson 2009). Motståndskraften i ett 
ekosystem ökar i takt med att artrikedomen blir större, och stärker 
ekosystemet inför förändringar som kan uppstå av abiotiska och biotiska 
faktorer (SLU 2017).  
 
De positiva effekterna behöver inte ha en negativ tillväxteffekt eller 
försämrad produktivitet på planterade plantor i planterande bestånd 
(Mielikäinen & Hynynen 2003).  
 
Det är dock känt att närliggande zoner till äldre bestånd har en reducerad 
tillväxt för det nyplanterade. Effekten varierar med SI men har uppmätts till 
90 % inom en 5 meters zon i den yngre tallskogen gränsande den äldre 
(Jakobsson och Nilsson 2005) och runt 30 % i granskog (Nord 2015) i 
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Sverige liksom i tallskog i Finland (Ruuska, Siipilehto & Valkonen 2008, 
Siipilehto, 2006) 
 
Tappet i produktion i kantzonen är huvudsakligen relaterat till rotkonkurrens 
men även betesskador sätter ner tillväxten. Plantering i kantzonen riskerar 
därför att bli extra dyr. Dessutom ökar skogsvårdskostnader i hela landet och 
i Götaland kostar markberedning i genomsnitt 2100 kr/ha och 
planteringskostnaderna ligger runt 10 580 kr/ha (Brunberg 2015) vilket ger 
en ny situation där nya metoder måste studeras och implementeras för att 
hålla kostnaderna nere. 
 
Smålandsmodellen är en föryngringsmodell som utvecklats av Hans 
Thunander med syftet att sänka investeringskostnader i samband med 
plantering genom att sätta färre plantor fast på rätt plats med avsikt att 
bibehålla produktionsmålen (Thunander 2015). Modellen går ut på att 
utelämna inte fullt produktiva zoner där självföryngring kan ske samt att 
undvika plantering tre meter från kantzoner, hyggen eller väg, vilket ger en 
god möjlighet för naturlig föryngring samtidigt som det genererar en ökad 
biodiversitet. Studier på marker där smålandsmodellen tillämpats, är 
intressanta för att skapa underlag för framtida nyetableringar där fokus är att 
skapa ekonomiska- såväl som ekologiska värden för markägaren.  
 

 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kantzonsandel, plantantal, 
trädslagsfördelning och trädtillväxt på föryngringsytor planterade enligt 
Smålandsmodellen påverkar ekonomi och uppkomst av naturligt föryngrade 
plantor. Målet är att fastställa Smålandsmodellens användbarhet i 
skogsbruket.  

 
1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsades genom att exkludera mark- och fältskiktets 
artsammansättning förutom träd och buskar, men inkludera synliga effekter 
på plantor av herbivorer. Ekonomiska analyser avgränsades till 
föryngringsstadiet (K2-skog).   
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2. Material och metod 
 
 

Det finns olika typer av studier beroende på vad som undersöks och hur 
mycket kunskap som finns inom det valda problemområdet. Vid kvalitativa 
studier används ofta intervjuer som grund till datainsamling medan de 
kvantitativa studierna vanligtvis består av insamling av data som kan mätas, 
analyseras och bearbetas numeriskt (Patel & Davidsson 2011). Kvantitativa 
studier kan genomföras som surveystudier och experimentella studier men 
eftersom tiden för denna studie var begränsad så genomfördes den som en 
kvantitativ observationsstudie genom att undersöka antal plantor, höjd och 
trädslag på 4 föryngringar.  
 
Med hjälp av Hans Thunander som arbetat med Smålandsmodellen 
identifierades potentiella områden för inventering varav ett med hänsyn till 
tidsåtgång och fältarbetets omfattning utvaldes i nordöstra Götaland ca 30 
km norr om Oskarshamn (Lat: 57°22 N Long: 16° 24 E). I området 
planterades runt 31 hektar enligt smålandsmodellen våren 2015. Av dessa 
undersöktes närmare fyra avdelningar (benämnda 81, 95/96, 469 och 506 
enligt skogsbruksplan för området) om totalt 25 hektar där mellan 1055 till 
1298 granplantor sattes per hektar efter genomförd markberedning på alla 
avdelningar utom en. Genomsnittlig föryngringskostnad för de fyra 
avdelningarna varierade mellan 8 051 kr till 10 125 kr per hektar (tabell 1). 
Föryngringsplantorna var gran ”plugg” 25-50 cm.   
 
Tabell 1. Avdelningsdata för föryngringskostnader, plantantal, areal yttre 
kantzon, areal, planterad hyggesareal för utförda åtgärder.  
 

 
Utförda åtgärder Smålandsmodellen Avdelning 

  469 81/82 95/96 506 

Kostnad markberedning per ha   1 667      2 859      1 933      -       

Antal plantor per ha  1 148      1 203      1 055      
1 333     

Kostnad plantor kr per ha2  6 934      7 266      6 372      
8 051     

Planterad hyggesareal  5,4      3,3      10,5      1,2     

Föryngringskostnader kr per ha  8 601      
10 125      8 305      

8 051     

Totalt föryngringskostnader  
46 445     

 
33 413     

 
87 205     

 
9 662     

Areal kantzon (ha)  0,4      0,3      0,7      0,1     
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Alla undersökta avdelningar hade ett marksikt bestående av blåbär och/eller 
lingon (Vaccinium myrtillus och Vaccinium vitis-idaea) och tre av de fyra 
undersökta avdelningarna, avd 81, 95/96 och 469, hade ett buskskikt av slån 
(Prunus spinosa). Naturlig föryngring på samtliga undersökta avdelningar bestod 
främst av glest trädbevuxet med ek (Quercus robur), självföryngrad gran (Picea 
abies), sälg (Salix caprea), lind (Tilia cordata), björk (Betula sp.) samt al (Alnus 
glutinosa). Ståndortsindex enligt Hägglund (1987) varierade från 26- 28 m för 
gran vid 100 års ålder för avdelningar 81, 95/96 och 469, för avdelning 506 32 m 
för gran (Tabell 1).  
 
För att fastställa höjdprofil av trädhöjden i angränsande bestånd mättes höjd på 
vart tionde kantträd. För att bestämma kantzonen mättes avståndet från 
beståndskanten (definierad som en rät linje mellan närmaste kantträdens 
stambaser) till kantträdens yttersta grenspets som stack in över föryngringen.     
 
I de fyra avdelningarna lottades systematiskt provytor om 2.82 m radie i 
kvadratförband mellan 30-50 m ut i vilka bestämdes trädslag och mättes höjd på 
totalt antal plantor och huvudplantor per ha. Extra provytor fördelades i 
kantzoner vid de tillfällen där halva utmätta förbandsavståndet hamnade inom 
den utmätta kantzonen (Figur 1). Syftet med extra provytor i kantzonen 
motiverades för att undersöka planteringsmetodens faktiska utfall av 
självföryngring inom zonen och samt förbättra samplingsprocenten. Antal extra 
provrutor på de 4 föryngringarna var 5 stycken.  
 
Tabell 2. Avdelningsdata, ståndortsindex, total areal, planterad areal, 
plantantal, provytor och samplingsprocent. 
 
 

Avdelning 469 81/82 95/96 506 

Ståndortsindex G28 G28 G26 G32 

Total hektara 5,7 4 13,7 1,2 

Planterad hektarb 5,4 3,3 10,5 1,2 

Plantantal/hac 1148 12031 1055 1333 

Antal utlagda  
provytor plantgränshygget 30 21 39 9 

Kantzonsprovytord 9 6 10 4 

Samplingsprocent 
plantgränshygget 1,07 1,46 0,93 2,09 

Samplingsprocent kantzon 1,61 2,48 1,93 3,5 
 

a  Från skogsbruksplan upprättad 2016  
b  Enligt uppgifter från H. Thunander 2017 

c  Planterade plantor 

d Uppmätt buffertyta mellan stambas i angränsande bestånd till beståndets planterade yta   
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Figur 1. Systematisk utläggning av provytor med extra provrutor placerade 
inom kantzonen 
 
Avdelning 81 bestod av huvudsakligen produktionsskog men med viss del 
blötområden och bergimpediment med sparade öar med evighetsträd och 
lämnat lövuppslag. Avdelningens norrsida angränsade mot sjön Trästen. 
Avdelning 95/96, som var det största undersökta hygget av de fyra, med 
delvis lämnade hänsynsområden och stengärsgårdar där marken var av 
varierad bonitet och där vissa områden tidigare varit odlad. Avdelning 469 
bestod av frisk produktionsmark med miljöhänsyn och angränsande 
bergimpediment på nord/ nordöstra sidan. Arealsmässigt minsta undersökta 
hygge var avdelning 506, 1,5 hektar, fd inägomark med god 
produktionsförmåga.  
 
I samtliga provytor inventerades huvudplantor som beräknas stå kvar efter 
genomförda röjningar och som förväntas utvecklas bra där max 5 
huvudplantor per en radie på 3 meter kan räknas som huvudplanta förutsatt 
att de är jämt fördelade inom provytan samt att höjdskillnaden inte 
överstiger 50 cm (Nilsson 2007). På varje yta räknades antal plantor per 
trädslag och höjden mättes med måttband. Anteckningar om 
trädslagsfördelning och synliga betesskador gjordes inom varje provyta. 
GPS koordinaterna lokaliserades i fält genom en handhållen GPS mottagare 
av modellen Garmin Astro 320 med inställt positionsformat RT 90 med 
kartsfär WGS 84. 
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Kantzoner uppmättes med en handburen GPS/GLONASS-sändare (Garmin 
T5) som uppdaterar och registrerar en mätpunkt vart 5:e sekund som vid 
förflyttning skapar linjeformad spårning. På varje hygge genomfördes tre 
spårningar (tre varv) där den första mättes genom att gå med sändaren runt 
hygget vid angränsande bestånds stambas för att få fram en teoretisk yttre 
gräns i kantzonen nedan refererat till den stambashygget för den totala 
avdelningens areal samt yttre kantzon mellan angränsande bestånds stambas 
och yttersta grenspetsarna (figur 2). Den andra gränsen uppmättes genom att 
följa Smålandsmodellens tumregler vid plantering där kant mot skog 
definieras som en tänkt linje mellan de yttersta grenspetsarna av 
stambasträden (Thunander 2016) där den inre delen fortsatt i studien 
definieras som grenspetshygget och den yttre gränsen definieras som yttre 
kantzon. Den tredje mätningen genomfördes med spårning runt 
plantgränshygget där yttersta planterad planta utgjorde inre gräns av den inre 
kantzonen. Varje spårning genererade en GPX fil (GPS Exchange Format) 
vars vägpunkter användes för att analysera teoretisk kantzon enligt 
Smålandsmodellens instruktion samt faktisk kantzon (avgränsad av utförd 
plantering). 
 

 
 
Figur 2. Avdelningsgränser med yttre- och inre kantzon samt hygges 
uppdelningar stambashygget, grenspetshygget och plantgränshygget.  
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Höjdmätningar på vart 10:e träd i angränsande bestånd genomfördes med 
clinometer (Suunto) och mätstav.  
 
Medelvärden för plantor per hektar och medelhöjder beräknades enligt 
formeln: x̅ =  1

n
 ∑ xi

n
i=0  i Excel. Kartmaterial bearbetades med Google maps 

och ArcGIS Online. Kostnader beräknades som kvoten mellan angivna 
totalkostnader per bestånd och dess GPS-uppmätta areal (plantgränsareal). 
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3. Resultat 
Höjden i angränsande bestånd i kantzonerna visade att avdelning 506 hade 
ingen omgivande skog i direkt anslutning till angränsande bestånd i 
kantzonen medan avdelning 469 hade ett höjdmedelvärde på 18,3 meter gran 
och 18,9 meter tall. Kantzonsprovytorna i avdelning 81/82 hade de högsta 
plantorna i medelhöjd med 75 cm. 

Tabell 3. Antal provytor, plantor och huvudplantor per ha på hygge och i 
kantzon, medelhöjd av huvudplantor och självföryngring samt medelhöjd av 
kantträd i angränsande bestånd. 

 
Avdelning 469 81/82 95/96 506 

Plantgränshyggen Antal provytor 22 16 29 6 
  Antal plantor (st/ ha) 1982 2150 1710 1600 
   Antal huvudplantor (st/ha)  1364 1400 1297 1267 
  Huvudplantor (medelhöjd, cm) 59 63 62 34 

Kantzon Antal provytor 9 6 10 3 
  Antal plantor (st/ ha) 1200 867 1120 133 
   Antal huvudplantor (st/ha)  444 600 1000 133 
  Huvudplantor (medelhöjd, cm) 80 75 63 35 

Total/medel 
(stambashygget) 

Antal plantor (st/ ha) 1591 1509 1415 867 

   Antal huvudplantor (st/ha)  904 1000 1149 700 
  Huvudplantor (medelhöjd, cm) 69 69 62 35 

Angränsande 
bestånd  

Gran (medelhöjd, m) 18,34 18,94 20 - 

Tall (medelhöjd, m) 18,86 - 10 - 

 
 
Trädslagsfördelning på plantgränshyggen för avdelning 469 var 96 % gran 
och 4 % löv, avdelning 81/82 var 99 % gran och 1 % löv, avdelning 95/96 
var 95 % gran och 5 % löv samt avdelning 506 var 100 % gran. 
Trädslagsfördelningen i kantzoner för avdelning 469 var 6 % tall, 82 % gran 
och 12 % löv. Avdelningarna 81/82, 95/96 och 506, bestod uteslutet av gran 
i kantzonen.   
 
Inmätt planthyggesareal och kantzonsandel, inre och yttre (tabell 3), visade 
att avdelning 506 hade störst andel kantzon (22,9 %) och avdelning 95/96, 
som var den största avdelningen till ytan, hade minst andel kantzon (14 %).  
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Tabell 4. Uppmätt areal kantzon/hygge andel per avdelning. 
 

Avdelning 

Plantgränshygges- 
areal med kantzon 

ha 

Plantgränshygges-
areal  

utan kantzon ha 
Kantzonsareal1 

ha 

Kanzons- 
andel 

% 

469 6,6 5,2 1,4 21,3 

81/82 3,3 2,7 0,6 18,1 

95/96 9,1 7,8 1,3 14,2 

506 0,9 0,7 0,2 22,9 
          

  
 

      
1 Inre och yttre kantzon 

 
 
Kostnadsberäkningar (tabell 5) traditionella åtgärder för beräknade netto 
arealer (avdrag för ej fullt produktiva områden) var mellan 34-39 % högre 
än kostnader för uppskattade faktiska utförda åtgärder för avdelningarna 
469, 95/96 och 506 medan avdelningar 81/82 var 15 % högre. I medeltal var 
Smålandsmodellen 33 % lägre i kostnader än traditionella åtgärder.  
 
Våra mätningar visade på mellan 4-40 % högre kostnad per hektar än 
kostnadsberäkningar enligt utförda åtgärder enligt Smålandsmodellen 
(Tabell 5), i medeltal 22 %.  
 
 
Tabell 5. Kostnadsberäkningar utförda åtgärder, traditionella åtgärder och 
utfall studie. 
 

Avdelning 469 81/82 95/96 506 

Traditionella åtgärder  13 100      13 100      13 100      13 100     

Smålandsmodellen  8 601      10 125      8 305      8 051     

Utfall Studie  9 003      12 173      11 176      13 452     

 
 

Betesskador återfanns på 17 %, 14 %, 8 % på avdelningarna 469, 81/82 och 
95/96, respektive. Inga betesskador noterades på avdelning 506.  
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Diskussion  

För avdelningarna 469, 81/82 och 506 var antalet huvudplantor påtagligt 
mycket lägre i kantzoner än på plantgränshyggen (mellan 90-57% lägre). 
Även det totala antalet plantor var mellan 34-60 % lägre i kantzoner än på 
plantgränshyggen (avd. 469, 81/82 och 95/95). Variationer i plantantal, 
hyggesandel och kantzonsandel beror främst på utlämnade 
planteringsåtgärder för inte fullt produktiva områden enligt 
smålandsmodellens planteringsprinciper. Det var genomgående ett relativt 
högt plantantal per hektar i kantzonen men endast ett fåtal plantor tog sig 
upp i nivå och kvalitet för att kunna betraktas som huvudplantor. Den 
naturliga föryngringens plantor visade sämre kvalitet i genomsnitt jämfört 
med det planterade materialet.  

De små höjdvariationerna för huvudplantor på hyggena 469, 81/82 och 
95/96 beror troligtvis inte på påverkan av markförhållanden då plantorna 
enbart haft två växtsäsonger (planterades 2015) medan höjdvariationer i 
kantzon/hyggen, där kantzonsprovytorna generellt visar högre tillväxt för 
alla undersökta avdelningar, kan förklaras genom den naturliga 
föryngringens försprång (uppkomna innan 2015). Förklarande orsaker till 
reducerad tillväxt för huvudplantor i kantzonen kan vara det höga betestryck 
som påverkar den naturliga föryngringens chanser att lyckas i sin etablering. 
Detta kan komma att förändras i takt med att hygget blir äldre och de 
betesbegärliga arterna som björk, ek, rön och sälg får större fäste vilket kan 
ge utrymme för vissa naturligt föryngrade plantor att utvecklas till 
huvudplantor. Generellt visade huvudplantorna en hög kvalitet med 
undantag för vissa områden där även det planterade materialet drabbats av 
det hårda betestrycket. Det förädlade materialet är tillsynes mer resistent mot 
betesskador än den naturliga föryngringen och antal vitala huvudplantor på 
hygget är i dagsläget fullt tillräckligt för en fortsatt framgångsrik föryngring. 

Däremot så visade studien att antalet huvudplantor på hygget har en bit kvar 
till lägsta nivå som är rekommenderad av Skogsstyrelsens för lägst antal 
huvudplantor som ska finnas vid senaste tidpunkten för hjälpplantering 
(SKSFS 2010:2). De undersökta avdelningarna har ståndortsindex mellan 
G26 och G32 vilket medför ett hjälpplanteringskrav när plantantalet 
understiger 1650 till 2000 plantor/hektar, för respektive ståndortsindex. 
Hyggena har i dag en variation i plantantal mellan 1267 till 1400 
plantor/hektar. Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till att den faktiska 
arealen som är planterad på ett hygge enligt Smålansmodellen blir mindre på 
grund av att den som anlägger föryngringen enligt denna modell räknar bort 
ytor som kantzon, basväg, dike, vildplanteringar, kulturlämningar, torv-, 
berg- och blockmark. Trots detta räcker inte plantantalet i nuläget till, men 
plantantalet kommer förmodligen öka när björk och andra snabbväxande 
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arter har etablerat sig ordentligt. Senast fem år efter avverkning ska naturligt 
föryngrade plantor komma upp i begärt plantantal. Vid anläggning 
Smålandsmodellen ska ett samråd ske med skogsstyrelsen som genom § 5 i 
skogsvårdslagen kan ge tillstånd för försöksverksamhet.  

Vid uppmätning av de tre olika kantzonerna för stambashygget, 
grenspetshygget och plantgränshygget konstaterades att grenspetshyggets 
gräns var mycket svårare att mäta då det på flertalet områden var omöjligt 
eller svårt att konstatera var grenspetsen började eller slutade. Detta på 
grund av att antingen grenspetsar saknades för att kantzonen utgjordes av 
väg, sjö och impediment eller på grund av att grenspetsarna var mycket högt 
upphissade vilket gjorde det svårt att på ett korrekt sätt avläsa var 
grenspetsarna började och slutade. Detta resulterade i slutsatsen att 
grenspetsgränsens exakta gräns är mycket svårare att mäta i jämförelse med 
stambasgräns och plantgräns. Mätningar av grenspets är således i detta fall 
skattningar och torde vara det i det flesta fall såvida inte kantzonenes 
yttregräns vetter mot likåldrig monokultur eller ett bestånd med tydligt 
definierade grenspetsar. 

Kantzonsarealen är något större på tre av de fyra avdelningarna än den 
förväntade kantzonsandelen på 15 % enligt Smålandsmodellen. På avdelning 
95/96 är kantzonsarealen strax under 15 % vilket kan förklaras genom att 
alla hyggeskanter är olika och förhåller sig till impediment och den allmänna 
naturliga kuperingen i landskapet. Resultat visar dock att Smålandsmodellen 
generellt ligger något högre än sin föresats att reducera hygget med 15 % 
genom att lägga en kantzon om 3 meter till närmsta hyggeskant. Den högre 
kantzonsandelen, i medeltal 19 %, kan också ha sitt ursprung i att kantzonen 
in för planering av anläggning ritades ut på karta, medan studiens mätningar 
är utförda med GPS-mätningar. Om denna kantzon på 3 meter är tillräcklig 
för att minska tillväxtpåverkan på plantorna på hygget är för tidigt att dra en 
slutsats av på grund av planteringens ringa ålder. Det är emellertid stor 
skillnad på den största och minsta mätningen. Studiens mätningar skiljer 
arealmässigt sig mellan 4 och 40 % indata från skogsbruksplanen mätningar. 
Den största differensen i areal framträder på den till storlek största 
avdelningen 95/96 och det till storlek minsta avdelningen 506. 

 Smålandsmodellen har förutsättningar att både bidra med produktion och 
samtidigt förbättra biodiversitet där den brukas. Vid användning av 
förädlade plantor i de svenska skogarna finns en beräknad tillväxtökning 
med ca 10 miljoner m3sk per år för den kommande 100-årsperioden vilket är 
en ökad tillväxt med nästan tio gånger jämfört med contorta eller rimlig 
användning av skogsgödsling (Rosvall & Lundström 2011). Det borde 
därför finnas goda förutsättningar för Smålandsmodellen som utelämnar de 
inte fullt produktiva zoner och undviker plantering tre meter från kantzoner, 
hyggen eller väg, kommer att behålla godtagbar produktion. Den ökande 
fragmenteringen som uppstår i landskapet av ökad kantzonandel måste alltså 
inte vara hämmande för produktionen om den kvarvarande ytans produktion 
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blir högre på grund av det mer produktiva förädlade materialet. Den yta som 
under dessa omständigheter inte blir upptagen av monokultur får således 
förutsättningar att utvecklas mer fritt efter de naturliga markförhållandena.   

Produktionen i kantzonen är i de fall då kanten i kantzonen utgörs av 
produktionsskog temporärt tillväxthämmande för de huvudplantor som 
växer där, dessa plantor får emellertid mycket goda tillväxtförhållanden när 
den skog som tidigare utgjort tillväxthämmande kant till kantzonen avverkas 
(Jakobsson och Nilsson 2005). Det ekonomiska incitamentet väger till fördel 
för Smålandsmodellen om modellen lever upp till sin devis om att behålla 
produktion trots färre plantor, eftersom en reduktion av hyggets planterbara 
yta med 15 till 20 % även reducerar kostnaderna för plantinförskaffning. 
Produktionen av virke blir dock större vid fler satta plantor men så även 
föryngringskostnaden. 

Om Smålandsmodellen skulle appliceras storskaligt skapas ökade krav på 
skogliga kunskaper inom planering och utförande gällande 
plantering/föryngring. Personer som planterar måste kunna läsa landskapet 
och ha en förståelse för vilka mekanismer som styr tillväxten för de olika 
trädarterna. Smålandsmodellen kräver mer kunskap trots att 
Smålandsmodellen följer ett logiskt mönster som rimligen kan läras ut och 
applicera inom det svenska skogsbruket. De eventuella ökade kostnaderna 
för utbildningar av skogsvårdskonsulenter och planteringsentreprenörer bör 
kunna anses som en väl värd investering för biodiversiteten. Om vidare 
forskning i frågan genomförs och modellens funktion och bärighet kan 
bekräftas fullt ut, är det önskvärt att utbildning och subventionering av 
anläggning av denna föryngringsform eller liknade modell bekostas av 
staten genom Skogsstyrelsen.  

En aktuell och viktig process inom skogsbruket är att bevara utveckla 
funktionella ekosystem. Den största delen av ekosystem och biodiversitet i 
Sverige ligger där produktivt skogsbruk bedrivs. 69 % av Sveriges yta är 
klassad som skogsmark, ca 83 % av dessa 28,2 miljoner hektar skogsmark 
räknas till produktiv skogsmark (SLU 2016). Det är önskvärt för 
skogsbruket att den produktiva skogsmarken till större utsträckning skyddas. 
Detta skydd bör inte ske genom att utöka frivilliga eller ofrivilliga 
avsättningar utan genom att föryngringsmodeller som främjar biodiversitet 
och hållbar produktion. Det är därför angeläget att hitta modeller och 
tillvägagångsätt på vilket ett uthålligt skogsbruk kan bedrivas utan att vare 
sig biologiska värden eller produktion blir lidande. Trakthyggesbruket är på 
vissa områden en mycket väl anpassad och bra fungerande skogsbruksmetod 
som är viktigt för biodiversitet på grund av den vid avverkning har likheter 
med skogsbränder. Trakthyggesbruket är även det bästa sättet att etablera 
pionjärträd på. Det är dock önskvärt med en större diversitet i bruknings- 
och föryngringsmetoder, för att minska skaderiskerna vid biotiska och 
abiotiska skadeverkningar. Smålandsmodellen har stor potential att utveckla 
skogsskötsel så att produktionsskogen får högre naturvärden.  
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4.2 Metoddiskussion 

De parametrar som avsågs att mätas, mättes, med undantag av att det på 
vissa hyggen var svårt att fastställa avdelningsgränser och gränser vid 
grenspetshygget på grund av den lokala topografin och oframkomlighet. 
Validiteten får därmed totalt sett anses vara god. Det har under studiens 
gång även uppkommit nya frågeställningar som på grund av tidsbrist inte har 
kunnat utforskas. Dessa finns beskrivna under rubriken framtida förslag på 
fördjupning.  

Genom att provytor planerats och lokaliserats med GPS-koordinater, har det 
gett god reliabilitet i studien och förutsättningar för framtida möjligheter att 
följa upp studiens mätvärden, med reservation till GPS mätarens 
felmarginaler på +/- 3,65 meter. Noggrannheten under insamlingen av 
mätvärden har genomgående varit hög, och det faktum att studien är utförd 
som grupparbete har inneburit att viss nivå av internkontroll för 
tillvägagångsätt och insamlad information kontinuerligt kontrollerats och 
godkänts av båda gruppmedlemmarna. 

Noggrannhet och precision för uppmätningar och spårning av kantzoner, 
framförallt på den norra delen av avdelning 95/96, skiljer sig från 
skogsbruksplanen vilket medför variationer mellan studiens mätningar och 
skogsbruksplanens data.  

Kantzonsandelen i de undersökta hyggena representerar den vanligaste typen 
av hyggen i södra Sverige. Det finns dock andra typer av hyggen som har 
både större och mindre fragmentering. Fragmenteringen påverkas av hur 
kantzonen är utformad. Vid rakare kantzon och större hyggen minskar 
fragmenteringen. Hyggena påverkas också av hur traktdirektivet har 
utformat körvägar, stickvägar och slingerstråk. 

Föryngringskostnaden per hektar blir i genomsnitt närmare 8800 kr/hektar 
för Smålandsmodellen. Det går dock inte att utgå från att denna kostnad är 
representativ för hela landet, då faktorer så som kostnader för 
markberedning och plantering geografiskt skiljer sig åt. Även hyggenas 
naturgivna förutsättningar påverkar behovet av antal plantor.  

Resultatet av denna studie kan med stor förhoppning användas för framtida 
studier av Smålandsmodellen. Tack vare föryngringens unga ålder utgör 
denna studie en bra grund som referensobjekt vid kommande 
undersökningar av dessa hyggen och andra hyggen. 
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4.3 Förslag på fördjupning 

Att under den kommande omloppstiden titta närmare på tillväxten av 
produktionsvirke på hyggen som planterats enligt Smålandsmodellen samt 
genomföra studier av den biologiska mångfalden och dess utveckling.  Det 
finns även skäl att följa upp hur viltbetet påverkar produktionen och den 
biologiska mångfalden vid denna föryngringsmetod. Denna studie har inte 
undersökt hur markberedningen på hyggen anlagda enligt 
Smålandsmodellen påverkar miljön i jämförelse med konventionella 
hyggens markberedning. En framtida studie på detta vore av intresse 
eftersom det finns goda skäl att tro att mindre markberedning också innebär 
mindre skador av det slag som vanligen markberedning kan framkalla.  

 
4.4 Slutsatser 

 
▪ Grenspetshygget var svårt att mäta på grund av avsaknad av 

strukturerade hyggeskanter.  
 

▪ Kantzonsandelen var högre än 15 % som Smålandsmodellen hade som 
målsättning. Den faktiska kantzonsandelen var i medeltal 19 %.  
 

▪ Implementering av Smålandsmodellen sänker föryngringskostnaderna 
men kräver samtidigt större kunskap av den som planterar.  

 
▪ Smålandmodellen kan vara en välfungerande föryngringsmetod men 

bör utvärderas ytterligare där risken för plantavgången är stor på grund 
abiotiska och biotiska faktorer.   
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6. Bilagor 
Bilaga 1: Kartmaterial kantzoner och utlagda provytor.  

 
Avd. 469 

 
 
Avd. 81/82 
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Avd. 95/96  

 
 
Avd. 506 
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Bilaga 2: Tumregler plantering med Smålandsmodellen  
 

SMÅLANDSMODELLEN 

Basnivå 

 
_________________________________________________________________ 
BILVÄG 
VAR?  Nära bilväg. 
HUR? Markberedning eller plantering får inte göras närmare än 3 meter räknat 
från där gruset på vägbanan slutar. 
 
BASVÄG 
VAR? På basväg som ska hållas öppen. Om basvägen används för transport från 
bestånd innanför hygget så ska den hållas öppen. 
HUR? Markberedning är onödig och plantering får inte göras inom 3 meter räknat 
från basvägens mitt. 
 
STIG 
VAR? På väl använd stig. 
HUR? Markberedning och plantering får inte göras så att stigen får mindre än 3 
meter bredd. Om stigen går på bil- eller basväg gäller reglerna för dessa.  
 
_________________________________________________________________ 
BEFINTLIGA GRANPLANTOR 
VAR? Nära befintliga granplantor som är tillräckligt bra. Tillräckligt bra är 
plantor som är raka, skadefria och har vitala skott. De ska i storlek minimum vara 
som en kraftig barrotsplanta, minst 10 mm i rothalsdiameter. Maximal storlek får 
vara 1 meter men i plantgrupper, med gradvis stigande planthöjd, kan även högre 
plantor godkännas.  
HUR? Vid markberedning undviks att markbereda bort befintliga granplantor, 
oftast genom att lyfta aggregatet. Vid plantering intill befintliga granplantor 
lämnas normalt planteringsförband oplanterat. 
 
KANT MOT SKOG  
VAR? Nära befintlig skog. Med befintlig skog menas all skog från ungskog till 
äldre skog. Även hänsynsytor, orörda zoner, trädgrupper, grupper av 
utvecklingsträd samt större grupper av befintliga granplantor är befintlig skog. 
HUR? Markberedning undviks och plantering får inte göras närmare än 3 meter 
från gräns mot befintlig skog. Gränsen bestäms genom att dra en tänkt linje 
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mellan de yttersta grenspetsarna på träden varvid linjen ska tvära över smärre 
inbuktningar i skogskanten. Från den linjen ska sedan 3 meter lämnas oplanterad. 
På detta sätt blir den oplanterade zonen bredare ju högre skogen är. 
 
MAGER, FUKTIG TORV 
VAR? På mager, fuktig torvmark. Den känns igen på att vitmossa dominerar 
bottenskiktet, torven är minst 30 cm djup och marken är plan. 
HUR? Markberedning undviks och plantering får inte göras. 
 
 
BERGHÄLL MED GRUND JORD 
VAR? På berghäll med grund jord. Berghäll är det när fasta berget finns nära 
markytan. Jorden är grund om planteringsredskapet kan nå ner till berghällen. 
HUR? Markberedning undviks och plantering får inte göras på berghäll med 
grund jord. 
 
_________________________________________________________________ 
STENMUR, ODLINGSRÖSE 
VAR? Nära stenmur och odlingsröse. 
HUR? Markberedning och plantering får inte göras närmare än 2 meter från väl 
uppbyggda murar och rösen. Markberedning undviks och plantering får inte göras 
närmare än 1 meter från otydliga stenmurar och rösen. Avståndet mäts från den 
sammanhängande stenytan. 
 
KOLBOTTEN 
VAR? På tydlig kolbotten. 
HUR? Markberedning undviks och plantering får inte göras inom en tydlig 
kolbotten. Kolbottnen avgränsas av det sammanhängande kollagret. 
En otydlig kolbotten som blir synlig först efter markberedning, och som man inte 
kan se var den börjar och slutar, planteras på normalt sätt. 
 
ÖVRIGA KULTURLÄMNINGAR 
VAR? Nära övriga kulturlämningar av diverse slag. 
HUR? Markberedning och plantering får inte göras närmare än 5 meter från 
övriga kulturlämningar.  
 
PUNKTHÄNSYN VID TRÄD OCH BUSKAR 
VAR? Under, eller nära, träd och buskar med höga naturvärden. Träden ska ha 
minst ha brösthöjdsdiameter om 7 cm och buskar ska vara minst 3 m höga. 
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Undantag gäller för ek inom regioner där ekar är allmänna. Där ska ek vara minst 
15 cm i brösthöjd. Om även andra arter ska ha större minimistorlek ska det anges 
i traktdirektivet.  
HUR? Markberedning undviks och plantering får inte göras under kronan och inte 
heller närmare än 3 meter från stammen. Kronan avgränsas genom att trädets 
yttersta grenspetsar binds samman till en månghörning. 
 
HÄNSYNSYTA 
VAR & HUR? Se ovan under ”Kant mot skog”! 
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