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Sammanfattning 
 

 

Det har under de senaste 35 åren gjorts åtskilliga vetenskapliga undersökningar av 

skador på skog efter mekaniserad gallring. Man har främst fokuserat på skadornas 

storlek och verkan. Vilka faktorer som har betydelse för skadornas uppkomst har 

varit mindre känt. I detta arbete undersöks vad professionella skogsmaskinförare 

upplever orsakar skador på kvarstående träds stammar och rötter efter mekani-

serad gallring med engreppsskördare och skotare. 

 

Arbetet har genomförts som en intervjustudie med förare av skördare och skotare i 

sydöstra Sverige, dvs. landskapen Småland, Östergötland och Sörmland. Skade-

faktorer att utvärdera valdes från tidigare utförda undersökningar. 

 

Genom arbetet har de viktigaste riskfaktorerna kunnat dokumenteras och ställas i 

relation till tidigare mestadels kvantitativa studier. Särskilt fokus har lagts på be-

roendet av förarens erfarenhet, förarens motivation och medvetenhet om skadors 

betydelse för virkeskvalitet, savningsperioden, stickvägarnas bredd, risning av 

stickvägen, terrängförhållandena, maskinens placering i stickvägen, arbete i 

stamtäta bestånd, arbete nära stickvägen, årstiden och stress. 

 

En ökad samsyn mellan skogsbolagens produktionsledare och skogsentrepre-

nörerna, om de viktigaste riskfaktorerna för skogsskador och möjligheten att 

påverka dessa, borde kunna leda till ökat förebyggande när det gäller såväl 

planering som utförande av gallringen. 

 

Abstract 
 

This thesis includes a review of scientific studies of tree injuries following mech-

anized thinning. Interviews have been made with drivers of single grip harvesters 

and forwarders in forest thinning and a number of essential factors have been 

identified as the most important to take into account in order to minimize and/or 

prevent injuries to stems and roots of remaining trees. 

 

Key words: mechanized thinning, risk factors, injuries. 
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Förord 
 

Detta examensarbete har kommit till på initiativ av Holmen Skog, Region 

Norrköping. 
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råd i detta arbete. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

 

Gallring definieras enligt Skogsencyklopedin (Sveriges skogsvårdsförbund, 2000) 

som beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av gagnvirke. Valet 

av gallringsintervall, gallringsstyrka och gallringsform påverkar gallringens ekonomi 

och beståndets fortsatta utveckling. Skogens kvalitet förbättras genom att styra ut-

taget mot träd som är svaga eller skadade, samtidigt som utvalda friska träd friställs 

för att få goda tillväxtförutsättningar (Söderström 1980, Agestam 2009). 

 

För att få lönsamhet är arbetet numera högt mekaniserat med skördare och skotare. 

För att maskinerna skall ta sig fram i beståndet tas stickvägar upp, för det mesta 

redan vid förstagallringen. En nackdel med maskinerna är att det lätt blir skador på 

mark, rötter och trädstammar. Omfattning av dessa skador har inventerats och 

dokumenterats i åtskilliga vetenskapliga studier, däribland Andersson (1980), 

Wästerlund (1992), Vasiliauskas (2001), Wallentin m fl (2007) och Bobik (2008). 

 

Skadornas omfattning på kvarstående trädrötter och stammar varierar beroende på 

avverkningssystem och maskinval (Fröding 1992 och Camp 2002) samt förarens 

uppmärksamhet, attityd och erfarenhet (Sirén 2001). Lokala förhållanden som typ av 

terräng, trädslag, årstid, etc. påverkar också gallringsskadornas storlek och kvalitets-

påverkan, vilket bl. a. studerats av Bettinger & Kellog (1993) och Sirén (2001). 

Skadorna kan, i synnerhet på gran (Picea abies), leda till svampangrepp, som kan 

tränga upp flera meter i stammen (Hagner m fl 1965 och Andersson 1985). 

Missfärgning av veden är ett annat vanligt skadefenomen (Vasiliauskas 2001). Om 

rotstocken på grund av skador blir nedklassad eller vrakad vid senare avverkning, så 

innebär det en ekonomisk förlust för skogsägaren. 

 

En skada beskrivs av Fröding (1992) som ett sår på stam eller rot av sådan 

omfattning att barken fläkts så att underliggande ved blottlagts, varvid: 

- barkfläkning avser skada som endast berör barken, 

- vedskada avser skada som når in i veden så att fiberbrott kan urskiljas, 

- stamskada avser skada på stammen ovanför ett tänkt stubbskär, 

- rotskada avser skada nedanför tänkt stubbskär inom 70 cm från stammens 

mantelyta och där rotens diameter är minst 2 cm, 

- skadans storlek avser storleken på den yta där barken, eller barken och veden, 

skadats. 
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Enligt Skogsstyrelsens rekommendation får det med samma definition som angetts 

av Fröding (1992) finnas maximalt 5 % skadade träd efter gallring, med skadestorlek 

större än 15 cm
2
 (Bäcke 1998). Mindre skador anses inte påverka trädets kvalitets-

utveckling i nämnvärd grad. 

 

Skadeutfallet vid gallring med engreppsskördare och skotare varierar enligt svenska 

studier mellan 1,5 % och 12,7 % (tabell 1). 

 

Tabell 1. Skadeutfall för skador större än 15 cm
2
 vid olika undersökningar. T=tall, G=gran, L=löv 

Referens Skador Träslag Gallringsfas Lokalitet 

Fröding (1992)   4,2 % T, G, L 1:a & senare Hela Sverige 

Jäghagen m fl (1996) 12,7 % T 1:a gallring Norra Sverige 

Pettersson (2003)   1,5 % T 1:a gallring Mellersta Sverige 

Wallentin m fl (2007)   5,8 %     G 1:a gallring Södra Sverige 

Wallentin m fl (2007) 10,8 %     G Senare gallring Södra Sverige 

Bobik (2008)   5,8 % T 1:a & senare Norra Sverige 

 

 

Wallentin m fl (2007) undersökte grandominerade bestånd i södra Sverige och fann 

att skadefrekvensen var nästan dubbelt så hög vid senare gallring som vid 1:a 

gallring. Skillnaden berodde uteslutande på ökad andel rotskador i senare gallring. 

Träd nära stickvägar var oftare skadade än träd inne i bestånden. Stamskadorna hade 

i medeltal en yta av 30 – 40 cm
2
 vid såväl 1:a som vid senare gallring. Motsvarande 

för rotskadorna var 70 cm
2
 vid 1:a gallring och 110 cm

2
 vid senare gallring. Vid 1:a 

gallring hade bestånd med stort stamantal och hög grundyta, såväl före som efter 

gallring, högst skadefrekvens. Wallentin m fl (2007) fann också att skadefrekvensen 

verkade påverkas av maskinernas vikt och av årstiden för gallring. Vid gallring i 

bestånd av tall och löv blir skadorna i allmänhet lägre, huvudsakligen beroende på 

fastare markförhållanden (Fröding 1992). 

 

Enligt Fröding (1992) svarar terrängkörning för 30 % av skadorna vid 1:a gallring 

och 45 % vid senare gallring. Motsvarande fördelning för upparbetning är 40 % 

respektive 35 %. Brant och stenig terräng ökar skadefrekvensen (Camp 2002). 

Granens bark är extra känslig för skador under savningstiden på våren (Wästerlund 

1986). Siren (2001) har visat att det är möjligt att nå låg skadefrekvens med väl 

utbildade och motiverade maskinförare, men hans studie var begränsad till fyra 

maskinförare. I motsats till kontrollerade experiment, blir det vid inventeringsstudier 

vanligen svårt att renodla de faktorer som kan ha betydelse för skaderisken. 

 

Det fanns således ett fortsatt behov att analysera vad som påverkar skaderisken på de 

träd som lämnas kvar för fortsatt tillväxt efter mekaniserad gallring.  
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1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka och analysera faktorer som påverkar risken 

för skador på kvarstående träd vid mekaniserad gallring utförd av skogsentreprenad-

företag. 

  

Målsättningen var att kunna identifiera hänsyn och förändringar i arbetssätt, som 

skulle kunna rekommenderas till de maskinoperatörer som utför mekaniserat gall-

ringsarbete, med såväl skördare som skotare, för att minska/förebygga skador på 

stammar och rötter hos kvarstående träd. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Arbetet begränsades till skogsentreprenörer verksamma i sydöstra Sverige, d v s 

Småland – Östergötland – Sörmland, företag som utför mekaniserad gallring med 

stickvägsgående engreppsskördare och skotare. Detta arbetssätt är numera det 

kommersiellt mest frekventa. 

 

Markskador togs inte upp i detta arbete. 

 

 

2. Material och metod 

 

2.1 Metodik 

 

För denna studie valdes intervjuer med ett urval av maskinlag (skördar- och skotar-

förare) som huvudsakligen arbetar på uppdrag av Holmen Skog, Södra skogsägarna, 

Sveaskog, Sydved och Skogssällskapet, ca tre per skogsföretag. 

 

Som första alternativ utvärderades den halvstrukturerade intervjun (Gillham 2008) 

med öppna frågor kring de skadetyper som identifierats i det genomgångna bak-

grundsmaterialet. Denna metod bedömdes emellertid ge svåröverskådlig information, 

svår att sammanställa och dra relevanta slutsatser från. 

 

Istället valdes den strukturerade intervjun (Gillham 2008) med ett antal påståenden 

som respondenterna fick ta ställning till. Intervjuerna gjordes per telefon, eftersom 

erfarenheten visar att svarsfrekvensen brukar vara låg för skriftliga enkäter. 

 

En annan metod kunde ha varit att gå igenom dokumenterade gallringsuppföljningar 

hos större skogsbolag. Dessa kvantitativa studier ger dock liten eller obefintlig 

kunskap om vad som orsakar skador. 
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Som grund för planering, genomförande och utvärdering av intervjuerna har råd 

tagits ur böckerna av Gillham (2008) samt Kvale & Brinkman (2009). Till exempel 

anger Kvale & Brinkman att antalet intervjuer i vanliga studier bör ligga kring 15 ± 

10 för att ge ett acceptabelt analysunderlag. I denna studie valdes 17 maskinlag, dvs. 

15 ± 2. 

 

Med utgångspunkt från bakgrundsmaterialet och studiens syfte, formulerades en 

enkät om 30 påståenden till skogsentreprenörernas maskinförare. Bilaga 1. 

 

2.2 Genomförande 

 

Produktionsledare i de aktuella skogsbolagens regioner inom studieområdet kontak-

tades per telefon och de föreslog maskinlag som kunde vara lämpliga att intervjua. 

Nitton produktionsledare kontaktades i början av april 2014 och informerades om 

projektet. Alla var mycket hjälpsamma och tillmötesgående, med något enstaka 

undantag. Kontaktuppgifter erhölls till sammanlagt 25 entreprenörsföretag, varav 19 

kontaktades för att få 17 kompletta maskinlag (med skördare och skotare). Antalet 

intervjupersoner var 25 och de deltog alla med stort engagemang. Intervjuerna 

genomfördes under perioden 25 april – 8 maj 2014.  

 

Maskinförarna ringdes upp och ombads gradera enkätens 30 påståenden på en skala 

1-5, där 1 var ”håller inte med alls” och 5 var ”instämmer helt”. Det fanns också ett 

svarsalternativ 0 ”vet ej”. Det var särskilda svarskolumner för skördare och skotare 

samt för varje maskintyp uppdelade på stam- resp. rotskador. De maskinförare som 

regelbundet kör både skördare och skotare, svarade på hela enkäten, medan de som 

antingen kör skördare eller skotare svarade för aktuell maskin. Varje intervju tog 

mellan 15 och 30 minuter och svaren noterades i en blankett för varje maskinlag. 

Förarnas ålder, utbildning och antal år i gallringsverksamhet dokumenterades. 

 

Fördelning av maskinförargrupp (skördare och skotare) per landskap: 

 Småland  Östergötland  Sörmland 

7          6        4 

En del skogsentreprenörer har uppdrag från flera skogsbolag, varför de fem som 

listats under metodavsnittet alla var väl representerade i de landskap där de är 

verksamma. 
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Resultat och analys 

 

3.1 Respondenterna 

 

Av de personer som intervjuades (respondenterna) körde cirka hälften både skördare 

och skotare, medan övriga enbart körde skotare. Samtliga var män. 

 

De 17 förare som körde både skördare och skotare hade en medelålder på 44 år. Den 

yngste var 28 år och den äldste 61. Erfarenheten av att köra skördare varierade mel-

lan 5 och 30 år. Genomsnittlig erfarenhet var 20 år. 

 

Medelåldern hos de 8 förare som enbart körde skotare var 32 år, inom spannet 21-43 

år. Erfarenheten att köra skotare varierade mellan 2 och 16 år. Genomsnittlig 

erfarenhet var 10 år. 

 

Hälften av förarna saknade formell skoglig utbildning, typ naturbruksgymnasium. 

Däremot hade alla gått olika kurser i skogsskötsel, grönt kort, osv. 

 

En förteckning över intervjuerna finns i bilaga 2. Svaren är anonyma. 

 

3.2 Resultat per maskintyp 

 

Enkätsvaren sammanställdes i en Excel-fil vilken redovisas i bilaga 3 A. 

 

Tretton eller fler skördarförare (75 %) svarade ”instämmer helt” (svarsalternativ 5) 

för faktorerna om att årstiden, savningsperioden, gallring i stamtäta bestånd, risning 

av stickvägen samt förarens erfarenhet har stor betydelse för risken att det blir skador 

på kvarstående träds stammar. När det gäller rotskador angav 75 % av skördarför-

arna: savningsperioden, stickvägarnas bredd, risning av stickvägen samt förarens 

erfarenhet som de faktorer som har störst betydelse (svarsalternativ 5). 

 

Tretton eller fler skotarförare (75 %) svarade ”instämmer helt” (svarsalternativ 5) för 

faktorerna om att årstiden, savningsperioden, stickvägarnas bredd, risning av stick-

vägen samt förarens erfarenhet har stor betydelse för risken att det blir skador på 

kvarstående träds stammar. När det gäller rotskador angav 75 % av skotarförarna: 

savningsperioden, stickvägarnas bredd, risning av stickvägen, arbete nära stickvägen 

samt föraren erfarenhet som de faktorer som har störst betydelse (svarsalternativ 5). 

 

Nedan följer en redovisning i diagramform av undersökta faktorer som besvarades 

med snittvärden mellan 4 och 5, vilket innebär att de intervjuade svarat ”stämmer till 

stor del” eller ”instämmer helt”. Snittvärdena redovisas i bilaga 3 C. Informationen 

har delats upp på maskintyp och risk för stam- respektive rotskador. Diagram 1 - 4. 
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Diagram 1. Faktorer av största betydelse beträffande risk för stamskador enligt skördarförarna. 

 

 

 

 

Diagram 2. Faktorer av största betydelse beträffande risk för rotskador enligt skördarförarna. 
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Diagram 3. Faktorer av största betydelse beträffande risk för stamskador enligt skotarförarna. 

 

 

Diagram 4. Faktorer av största betydelse beträffande risk för rotskador enligt skotarförarna 

 

De flesta faktorer är gemensamma för arbete med skördare/skotare och risk för 

skador på stammar/rötter. Förarna har själva skaffat sin gallringserfarenhet och 

kompetens om skadors betydelse för framtida virkeskvalitet.  

Det är i allmänhet skördarförarna som bestämmer stickvägsbredd (i förstagallring) 

liksom de bestämmer risning av stickvägar, placering av maskinen och instick från 

stickvägen.  Risken för skador på rötter anses vara stor vid skotararbete i gran-

bestånd. Faktorer som årstid, savningsperiod, terräng och beståndsdata råder man ju 

inte själv över. 

Maskinens marktryck kan väl anses vara en fråga för maskinleverantören. 
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Eftersom hälften av de intervjuade skördarförarna även kör skotare och svarade på 

enkätens alla delar följer här en redovisning av hur dessa förare bedömde riskerna 

jämfört med de förare som enbart körde skotare. Se diagram 5. Grunddata enligt 

bilaga 3 B. 

 

 

Diagram 5. Skillnad i riskbedömning av skotarkörning mellan förare som både kör skördare och 

skotare (blå/underst) respektive förare som endast kör skotare (röd/överst).  

 

 

Diagram 5 visar att förarna som kör både skördare och skotare till största delen gör 

en högre riskbedömning än de rena skotarförarna. 
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3.3 Samlat resultat 

 

En sammanvägning för skördare/skotare och stam/rot enligt bilaga 3 C visar att 

faktorer enligt Diagram 6 anses vara viktigast att ta hänsyn till för att den totala 

mängden stam/rotskador efter skördare/skotare skall bli så liten som möjligt.  

 

Diagram 6. Sammanvägt resultat för skördare/skotare och stam/rot 

 

Undersökningen bekräftade vidare att skaderisken är lägre vid gallring i bestånd av 

tall och löv jämfört med bestånd av gran. Förarna höll med om att skadorna kan bli 

större vid senare gallringar än vid förstagallring, men ansåg inte att risken för skador 

är större vid sena gallringar än vid förstagallringar. 

 

Vidare har följande undersökta faktorer bedömts vara av underordnad betydelse vid 

mekaniserad gallring (snittvärden inom parentes): 

- Behov av dagsljus (3,7) 

- Maskinens storlek (3,6) 

- Hög bonitet (3,5) 

- Mycket regn (3,2) 

- Vinterperiod utan tjäle (3,1) 

- Mycket snö (1,5) 

 

Skogsentreprenörerna framhöll skogsbolagens årsvisa stickprovsundersökningar som 

bekräftelse på att gallringsskadorna efter deras arbete normalt är mindre än 5 %. 

Några entreprenörer angav att de har egna mål på 2-3 % och att de själva regelbundet 

följer upp sitt arbete. 
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3. Slutsatser och diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

I studien angav maskinförarna sin egen erfarenhet av gallringsarbete med engrepps-

skördare och skotare, samt motivation och medvetenhet om skadors betydelse för 

virkeskvalitet, som två av de viktigaste faktorerna för att minimera risken för skador 

på kvarstående träds stammar och rötter. Genom undersökningen har man dessutom 

fått en rangordning av de faktorer som upplevs ha störst betydelse för skaderiskerna 

vid mekaniserad gallring.  

 

Vikten av förarens uppmärksamhet, attityd och erfarenhet har tidigare undersökts av 

Sirén (2001), något som verifierats i denna studie. Samtidigt förefaller medveten-

heten om skadornas betydelse ha ökat och skadeutfallet minskat. 

 

Att skördarens placering i stickvägen har stor betydelse, när det gäller förstagallring, 

har visats av Ovaskainen m fl (2006). Föreliggande studie indikerar att maskinens 

placering har stor betydelse för såväl skördare som skotare i all mekaniserad gallring. 

Det gäller att kunna överblicka kranens arbetsområde. 

 

I studien av Wallentin m fl (2007) uppvisade bestånd med stort stamantal och hög 

grundyta vid förstagallring hög skadefrekvens, medan det som framkommit i denna 

enkätundersökning, bara rent allmänt bekräftar stor risk för skador i stamtäta bestånd. 

 

Wästerlund (1986) konstaterade att granens bark är extra känslig under savningstiden 

och Wallentin m fl (2007) fann att skadefrekvensen påverkas av årstiden. Bettinger 

& Kellog (1993) fann påverkan, av såväl årstid som terrängförhållanden och arbete 

nära stickvägen, på skadornas storlek och kvalitetsnedsättning. Brant och stenig 

terräng ökar skadefrekvensen enligt Camp (2002). Arbete nära stickvägen har också 

undersökts av Björkhem m fl (1984) och Wästerlund (1992). De har också doku-

menterat beroendet av stickvägsbredd och risning av stickvägen.  

Påverkan av alla dessa faktorer bekräftades och kunde genom studien rangordnas 

efter hur förarna upplevde betydelsen av dem för skaderisken under gallringsarbetet. 

 

Lite mer i detalj, kunde konstateras att alla intervjuade utom en svarade ”instämmer 

helt” för påståendet att förarens erfarenhet påverkar skaderisken. En av de som körde 

både skördare och skotare svarade ”stämmer till stor del”.  Anledningen till att föra-

rens erfarenhet angavs som den absolut viktigaste faktorn torde vara den ökade upp-

märksamhet, som under de senaste åren fästs vid kvaliteten på gallringsarbetet, med 

återkommande stickprovsuppföljningar. Här har säkert kraven från organisationerna 

för skogscertifiering, FSC och PEFC, stor betydelse.  
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Minst betydelse för skaderisken angavs för faktorer som behov av dagsljus, maskin-

ens storlek, hög bonitet, mycket regn, vinterperiod utan tjäle, och mycket snö. 

Beträffande behovet av dagsljus angavs att maskinerna numera har mycket bra 

strålkastare samt att man är van att mestadels arbeta utan dagsljus. Maskinstorleken 

har mindre betydelse vid gallring från stickvägar (än vid gallring med bestånds-

gående maskiner) eftersom skördarföraren själv kan påverka stickvägsbredden.  

 

Sammanfattningsvis har resultaten i tidigare studier bekräftats med detta examens-

arbete och man har fått svar på frågan om vilka faktorer som upplevs innebära de 

största riskerna och vilka faktorer som har mindre betydelse. 

 

 

4.2 Metodikdiskussion 

 

Den valda metoden med strukturerade intervjuer verkade vara väl lämpad för denna 

undersökning. Men med tanke på att intervjuerna gjordes med personer som före-

slagits av de fem skogsbolagens produktionsledare/beställare bör man vara lite 

försiktig med generalisering av resultatet. Det kan inte uteslutas att beställarna 

rekommenderade skogsentreprenörer, som de vet är seriösa och gör bra jobb. Det 

vore intressant att höra skogsbolagens kommentarer till studiens resultat. 

 

Det hade varit bra att ha ett större urval av respondenter (skogsentreprenörer) för att 

mer slumpmässigt kunna välja vilka som skulle kontaktas. Några respondenter kunde 

också ha kontaktats igen för kompletterande information om deras erfarenheter och 

eventuella förslag för utveckling mot skonsammare gallringsverksamhet. Enkäten tog 

visserligen upp alla de skadefaktorer som redovisats i tidigare studier, men gav inte 

utrymme för de tillfrågade att komplettera med ytterligare faktorer. 

 

 

4.3 Slutsatser 

 

Studiens syfte var att undersöka och analysera faktorer som påverkar risken för 

skador på kvarstående träd vid mekaniserad gallring utförd av skogsentreprenad-

företag. Riskpåverkande faktorer valdes från tidigare utförda vetenskapliga arbeten 

och studien har gett besked om vad som huvudsakligen orsakar skador och vad som 

är av mindre betydelse, så som det upplevs av tillfrågade professionella skogs-

maskinförare.  

 

Som nämndes inledningsvis kan skador på kvarstående träd efter gallring förorsaka 

kvalitetsnedsättning och därmed minska det ekonomiska utbytet av skogen vid slut-

avverkning. Färre och mindre skador är således av stor betydelse för såväl skogs-

ägaren som samhället i stort. 
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Examensarbetets samlade resultat enligt avsnitt 3.3 bör göras tillgängligt för de 

skogsbolag som upphandlar gallringsuppdrag av lokala skogsmaskinentreprenörer. 

En ökad samsyn om de viktigaste riskfaktorerna för skogsskador borde kunna leda 

till ökat förebyggande när det gäller såväl planering som utförande av gallringen. 

Detta var målsättningen med arbetet. Man kan också fundera över hur skogsägarna 

påverkas av oerfarna och mindre kunniga förare på orisade stickvägar i savningstid 

och vilka möjligheter entreprenörer och uppköpare/skogsbolag har att hantera detta. 

 

För fortsatta studier kan rekommenderas att titta närmare på skillnaden i riskbe-

dömning, när det gäller skotning, mellan förare som kör både skördare och skotare 

och de som bara kör skotare. Kan det vara så att de som enbart kör skotare är för-

siktigare med sin maskin än de som regelbundet växlar mellan att köra skotare 

respektive skördare?  

 

Studien begränsades till skogsentreprenörer verksamma i sydöstra Sverige, d v s 

Småland – Östergötland – Sörmland. För att kontrollera allmängiltigheten i resultaten 

föreslås en fortsättning i andra landskap. Detta skulle kunna kompletteras med djup-

intervjuer av några utvalda maskinförare och intervjuer med några av skogsbolagens 

produktionsledare.
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