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Sammanfattning 
 

Klibbalen (Alnus Glutinosa) växer på frisk eller fuktig mark i södra och 

mellersta Sverige, mestadels i bestånd mindre än ett hektar. Klibbalen är 

med sina kvävefixerande noduler på rötterna ett näringsberikande träd, dess 

kvävetillförsel medför en naturlig gödsling. Den växer som bäst på djup 

näringsrik, mullrik mark med rörligt grundvatten. Produktionen kan  uppgå 

till drygt 10 m
3
sk/ha och år och kan föryngringsavverkas vid 35 års ålder.  

Virket är mjukt, har låg densitet och är lätt att bearbeta. Efter bearbetning fås 

en jämn fin yta som behålls även efter återfuktning. Värmeupptagnings-

förmågan är låg för klibbal. Däremot är virket inte intressant för tillverkning 

av papper då virket missfärgar pappersmassan. 

Undersökningen är tredelad, besök och intervjuer på lövsågverk, fält-

mätningar i bestånd samt analys av beståndsdata från skogsbruksplaner. 

Dessa tre delar ligger till grund för en syntes till en förbättrad skötsel- 

instruktion för klibbal.  

Vid intervjuer med lövsågverk framkommer att de sågverk som idag sågar 

lövvirke upplever en brist på virke med rätt kvalitet. Med bättre skötsel och 

ett anpassat skötselprogram för klibbal bör det gå att få ut mer sågbart virke. 

God kvalitet på klibbalsvirke definieras som virke fritt från torr- och rötkvist 

samt brunkärna. Träden bör vid slutavverkning vara 30 till 40 cm i bröst-

höjd. 

De skogsbruksplaner som Södra Skogsägarna tillhandahöll har undersökts 

avseende de bestånd där klibbal är huvudträdslag. Som regel baseras 

skötselförslagen för dessa bestånd på andra trädslag än klibbal t.ex. gran 

eller björk och med ett skötselintervall på 5 år. Skötselintervallet blir ofta för 

långt i dessa förslag.  

Resultatet från såväl intervjuerna, fältmätningarna och skogsbruksplanerna 

har syntetiserats till ett förbättrat skötselprogram. Med en korrekt angivning 

av beståndsdata med anpassande skötselförslag för klibbal som har korta 

skötselperioder går det att skapa bättre framtida virkeskvalitet. Dagens 

skogsbruksplaner ger för långa tidsperioder för klibbalskötsel och bör 

förkortas till 2, 3 och 4-års långa perioder beroende på var i omloppstiden 

man befinner sig.   
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Abstract 

 
Common alder (Alnus Glutinosa) grows for the most part in the south and 

middle of Sweden, in clumps smaller than one hectare. The wood is soft, 

light and easy to work and maintains a smooth surface in humid 

environment and does not take on heath. The wood is not of interest in pulp 

as it discolors. 

The hard wood saw mills have at present a lack of good quality hardwood. 

With enhanced silviculture-program for common alder with shorter 

silviculture-interval, 2-, 3 and 4 years, and the use of a site index for 

common alder it should be possible to get a higher production of good 

quality hardwood.  

The current silviculture programs should be changed to shorter intervals to 

fit common alder silviculture.  

When common alder is identified for cutting, it should be taken to the hard 

wood industry for optimal refining. 

 

Nyckelord: lövvirkesbrist, skötselintervall, skötselprogram, ståndortsindex, , 

lövträdsindustri. 

Key words: hard wood shortage, silviculture, silviculture interval, site index, 

hard wood industry. 
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Förord 

Detta examensarbete på kandidatnivå ingår i Skogs- och träprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö och omfattar 15 högskolepoäng. Idén till arbetet 

uppkom då författaren inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk läste 

kursen lövskog och förädling där ett mindre projektarbete genomfördes om 

klibbal och dess skötsel. På författarens släktfastighet föryngrades ett fyra 

hektar stort blandbestånd med klibbal som fick ett mål med inriktning mot 

hög virkeskvalitet. Tankar uppstod omkring skötselinstruktioner för klibbal. 

Varför är klibbalen så anonym? Varför är den så dåligt betald och vad kan 

göras för att höja dess kvalitet och anseende? 

Efter kontakt med Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra Skogsägarna  i 

Växjö,  formades uppdraget att ta fram förbättrade skötselråd för klibbal.  

 

Under arbetets gång bidrog många med ovärderlig hjälp, goda råd och 

inspiration. Speciellt vill jag nämna min handledare på Linnéuniversitetet,  

Harald Säll, lektor och lövinspiratör. Utan hans ord ”löv är jätteroligt!” i en 

av de allra första träffarna under första studieåret hade den här rapporten inte 

blivit till. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anders Ekstrand på 

Södra, det han inte vet om lövskogsbruk är inte värt att veta. Tack också till 

Micael Frisk på Kräpplehult som har klibbal som ett mycket stort intresse, 

Lars-Johan Johansson på Djursdala lövsåg som gav mig en första inblick i 

lövsågverkets värld.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min far som inspirerat och supportat mig 

med sin ovärdeliga kunskap och erfarenhet och som resultat att vi 

tillsammans fullföljde idén om att ta fram ett klibbalbestånd med inriktning 

virkeskvalitet på familjens egna fastighet, det egentliga fröet till denna 

rapport.  
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1. Introduktion 

 
1.1. Bakgrund 
 

1.1.1. Klibbalen och dess historia 
 

Klibbal (Alnus glutinosa) är ett pionjärträd som förekommer i rena bestånd 

och i blandbestånd med barr och andra lövträdslag. (Johansson 2003). 

Klibbalen blir sällan mer än 120 år och når sin högsta produktion mellan  40 

och 60 år. Den har blad som är inskurna i toppen och kottar som sitter på 

små skaft. Klibbalen är beståndsbildande i södra och mellersta Sverige, upp 

till latitud 60° N, och längs med kusten norrut. Bestånden är  ofta små , 

mindre än ett hektar. Enskilda träd förekommer upp till Storsjön i Jämtland 

och längs Norrlandskusten (Johansson 2000). Klibbalen kom in i vårt land 

söderifrån för ungefär 8000 år sedan och spred sig mycket snabbt från Skåne 

till mellersta Norrland. Pollenanalyser visar att klibbalen tidigare bildat skog 

i mycket större omfattning än nu (Johansson 2000). I och med att klimatet 

förväntas bli varmare kan klibbalen förväntas expandera mot norr i Sverige 

där den idag är ovanlig. (Eriksson m.fl. 2015) 

 

Historiskt användes klibbal i stubbskottsbruk i så kallade stubbskottsängar 

och skottskog. I det gamla bysamhället var det vanligt att virke och bränsle 

erhölls genom att man upprepat beskar träd och buskar, vilka kunde fortleva 

genom århundranden, ständigt föryngrade med stubbskott. Trädet höggs 

någon decimeter ovan markytan och syftade normalt till att ge bränsle och 

virke. Omloppstiden kunde variera mycket, men var troligen oftast 

någonstans mellan tio och trettio år. Huggningarna i stubbskottsängen ägde 

rum på vintern. Stubbskottsängen utgjorde en mosaik av äng och ytor med 

stubbskott. I äldre dokument kan vi spåra stubbskottsbruk i Skåne tillbaka 

till slutet av 1500-talet. Från ännu äldre tider har vi spår av stubbskottsbruk, 

bland annat i form av hägnader i Lund från äldre medeltid, byggda av 

typiska stubbskott. Går vi ännu längre tillbaka i tiden finns det arkeologiska 

fynd och pollenanalyser som visar på stubbskottsbruk redan under yngre 

stenåldern. Av skogshandböcker från 1800-talets senare del framgår att 

högskogsbruket då slagit igenom helt och skottskogsbruket blivit en 

marginell företeelse (Emanuelsson m.fl. 2002). 

 

De län med högst virkesförråd av klibbal var enligt uppgifter från 

Riksskogstaxeringen 2010-2014, i fallande skala, Skåne, Västra Götaland. 

Östergötland, Kalmar och Halland (Nilsson 2015).  

 

Klibbalen har kvävefixerande noduler på sina rötter vilket medför att alen 

effektivt kan tillgodogöra sig atmosfäriskt kväve (Johansson 2000).  

Kvävefixeringen sker i symbios med en aktinomycet (bakterie) från släktet 

Frankia. På alarnas rötter bildas knölar i vilka kvävebindningen sker. 
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Symbiosen är till nytta för båda parter då aktinomyceten får energi i form av 

kolhydrater från alen och alen får tillgängligt kväve från aktinomyceten. 

Storleken på fixeringen av luftens kvävemolekyler indikerar att alarna kan 

betraktas som självförsörjande på kväve (Rytter m.fl. 2014). 

Det är rätt betydande kvävemängder som tillförs ståndorter där al växer. I 

rena albestånd rör det sig om 60-160 kg biologiskt bundet kväve per år och 

hektar (Almgren m.fl. 2005). 

Marken ska vara frisk till fuktig, men klibbalen kan t.o.m. växa i öppet 

vatten om detta är rörligt. Rotsystemet är delvis nedåtriktat vilket medverkar 

till den sockelbildning som är ändamålsenlig på sådana växtplatser. Markens 

textur kan variera från lätta sandartade jordar till lera så länge rörligt vatten 

finns. Den klarar sig också på näringsfattiga ståndorter så länge de inte är 

torra, men tillväxten blir lägre.  

Naturligt föryngrar den sig på ståndorter där nästan bara klibbal kan växa, 

exempelvis där det är stillastående vatten. Klibbalen är frosttålig och kan 

användas som skärmträd på frostlänta marker för att underlätta föryngring av 

exempelvis ask och gran. Klibbalen är mycket känslig för konkurrens och 

har därför svårt att klara sig på gräsmarker. Den betas inte nämnvärt, endast 

vid hårt vilttryck, men är mycket mottaglig för svampangrepp (Almgren 

m.fl. 2005, Hallsby 2007). 

 

Beståndens undervegetation är vanligtvis riklig med bland annat 

kväveföredragande växter såsom nässlor och älgört som fältvegetation. 

Marken är oftast fuktig vilket innebär att det oftast finns rikligt med mygg 

vilket gör bestånden lite svårtillgängliga under växtsäsong.   

 

1.1.2. Produktion 
 

Enligt Rytter m.fl. (2014) är tillväxtnivån för klibbal på goda marker vid 

konventionellt skogsbruk drygt 10 m
3
sk/ha och år. 

Klibbalens medelproduktion kulminerar någon gång mellan 45 och 70 år 

beroende på bonitet. Om grovt timmer önskas som slutprodukt blir 

omlopstiden 60-70 år (Almgren m.fl. 2005). 

 

Någon produktionstabell för klibbal i de nordiska länderna finns inte, men 

en tysk tabell gjord av Mitscherlich 1945 och utvecklad av Schober 1975 ger 

tabellvärden för starkt gallrade klibbalbestånd, se tabell 1. Omräkningen från 

den tyska volymenheten Derbholz till m
3
sk har lagts till (Almgren 1990). 
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Tabell 1. Tysk produktionstabell för gallrade klibbalbestånd. Tabellen visar 

medeltillväxtens kulminationsålder, medelhöjd och medeltillväxt för bonitet  

I-III. (Almgren 1990) 

 
 

I svenska fasta provytor har medeltillväxter på mellan 7.3 till 9 m
3
sk/ha och 

år uppmätts, tabell 2: 

 

Tabell 2. Produktionstabell för svenska fasta provytor (Almgren 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

Provytematerialet i tabell 2 tyder på att stubbskottsföryngrade klibbals- 

bestånd har en snabbare ungdomstillväxt än bestånd från fröplantor. De 

senare tycks emellertid ganska snabbt ta igen försprånget för att sedan växa 

betydligt snabbare än stubbskottsbestånden. Detta bekräftar i så fall den 

allmänna erfarenheten att stubbskott från grövre lövträdsstubbar bildar 

bestånd med mindre uthållig tillväxt än fröföryngrade bestånd (Almgren 

1990). 

 

Enligt 3:e kapitlet i Föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagens 10§, 

medges föryngringsavverkning vid 35 års ålder för klilbbal (Skogsstyrelsen 

2014).   

Rytter m.fl. (2014) skriver att klibbalens optimala omloppstid uppskattas till 

ca 50 år och att det är sannolikt den kan kortas om den sköts och gallras rätt 

och därmed utveklas bättre.  
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Höjdutvecklingskurvor för klibbal visas i Figur 1.  

   
Figur 1. Höjdutvecklingskurvor för klibbal i Sverige. Referensåldern för 

ståndortsindex, H40, är 40 år. Streckade delar av kurvorna betyder att 

extrapoleringar utförts (Rytter m.fl 2014). 

 

Vid transformering av höjdutvecklingskurvorna till ståndortens tillväxt per 

hektar gäller för klibbal ungefär de värden som anges i tabell 3.   

 

Tabell 3. Ståndortsindex H40 för klibbal omfört till tillväxt (Rytter m.fl. 

2014). 

Ståndortsindex 

Tillväxt 

m
3sk/ha/år 

H4016 4,5 

H4019 6,5 

H4023 8,5 

 

 

1.1.3. Virkesförråd och ekonomiska aspekter 
 

I Sverige var det totala virkesförrådet 2014 på alla ägoslag, exklusive 

skyddad mark, 3064 milj m
3
sk, varav 1,1 %, 33,6 miljoner m

3
sk, utgjordes 

av klibbal (Nilsson 2015). Med ett ungefärligt pris på energived av 200 

kr/m
3 

skulle detta kunna betinga ett värde av 6,72 miljarder SEK. Om 

virkeskvalitén höjs och klibbalens grövre dimensioner sorteras ut till sågbart 

virke vid avverkning kan det betinga ett pris av 420 kr/m
3
. Ett uppskattat 

värde av denna sågtimmervolym är 14,1 miljarder SEK, vilket motsvarar 

mer än dubbelt så mycket som för energived. Oskötta klibbalbestånd kan ge 

minskade intäkter för skogsägaren och minskade förädlingsmöjligheter för 

industrin. 
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Definitionen på god kvalitet på sågbart virke innebär att virket är fritt från 

torr- och rötkvist samt brunkärna. Det bör också komma från träd med en 

brösthöjdsdiameter av 30 till 40 cm.  

Med bättre skötsel höjs kvalitén och virket skulle kunna sågas till varor som 

då betingar ett högre värde. Skogsägaren skulle då kunna få bättre betalt för 

sitt virke samtidigt som sågverksindustrin får in mer lövtimmer.  

 

1.1.4. Klibbalens ekologiska roll 
 

Klibbalen har sin givna om än inte stora plats i våra skogsmarker tack vare 

sin förmåga att växa på även mycket våta lokaler (Almgren m.fl. 2005). 

Klibbalen dränerar och förbättrar marken samt är genom sina pionjär-

trädsegenskaper lämplig som skydd för andra trädslag. Den passar därför 

utmärkt som amträd och lågskärm, och har till skillnad från björkarna ringa 

tendens att piska huvudträdet. 

Eftersom klibbalen är ett ljusföredragande trädslag släpper den ned mycket 

ljus till marken så att en rik fältvegetation gynnas. Den ger i sin tur upphov 

till ett rikt och varierat lägre djurliv, särskilt gynnas arter som är beroende av 

fuktiga förhållanden. Naturligtvis ges på detta sätt också det högre djurlivet 

goda livsbetingelser (Almgren m.fl. 2005). 

Där klibbalen bildar sumpskogar är de enligt Skogsstyrelsen (2010) livs-

viktiga för många mossor, lavar, svampar, snäckor, sniglar och grodor. 

Avgörande betydelse har sumpskogarna även för många fåglar. Gamla alar 

är genom sin mjuka ved lämpliga för hackspettar. Järpen är beroende av 

alens hängen och knoppar, vitryggig hackspett lever på vedinsekter som 

lever i död alved, grönsiskor livnär sig på alfrön, entitor och stjärtmesar trivs 

i alens naturtyp.  

Det finns några storfjärilar som lever nästan uteslutande på al och det 

uppskattas att mer än 250 skalbaggsarter lever på al (Almgren m.fl. 2005).  

Förmågan att med hjälp av vissa bakterier i särskilda rotknölar tillgodogöra 

sig luftens fria kväve är unik för alarna. Bland annat den egenskapen gör att 

klibbalen kan vara lämplig för inblandning i bestånd av andra trädslag. Det 

ökade kväveutbudet får då en stimulerande effekt (Almgren 1990). 

 

Åke Ljunger skrev redan 1959 att ,”Den korttidsroterande klibbalen med 

sina markbefrämjande egenskaper i förening med ekonomisk lönsamhet är 

därvid ett lokalt beaktansvärt trädslag.” (Ljunger 1959). 

 

Klibbalen kan anses självförsörjande med kväve men enligt Rytter 

m.fl.(2014) kan däremot andra ämnen såsom fosfor höja tillväxten. 

Bättre skötta bestånd är också att föredra ur naturvärdessynpunkt då skötseln 

kan utföras för att gynna djur och växter bundna till klibbal. 
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1.1.5. Anläggning och skötsel av klibbalsbestånd 
 

God skötsel och rätt proveniensval är viktigt för att hålla bestånden vitala 

(Stener 2007). Stener skriver vidare att såväl tillväxt som stamkvalitets-

egenskaper är relativt starkt genetiskt kontrollerade, att de har en stor 

genetisk variation. Därmed finns en stor potential att förbättra skogs-

odlingsmaterialet av klibbal genom urvalsförädling. 

 
1.1.5.1 Föryngring 

 

Föryngring av klibbal görs antingen med plantering eller stubbskott. Frösådd 

är svårt då fröna måste ha mineraljord för att gro och det kan vara en 

utmaning att lyckas med då markväxtligheten ofta är tät och hög i klibbals-

bestånd (Almgren m.fl. 2005).  

Fröplantager och godkända frötäktsbestånd finns för klibbal, men frågor om 

proveniensval och liknande är genomgående betydligt sämre belysta för 

lövträden än för våra barrträd (Hallsby 2007). 

Stubbskottsföryngring med korta omloppstider användes i äldre tiders 

skottskogsbruk och bör även kunna användas vid energiskogsodling av al. 

Stubbarna förstörs efter hand av röta varför samma stubbe inte går att 

använda till mer än 2-3 generationer. Tillväxten hos stubbskotten blir också 

långsammare och avgångarna större ju äldre stubbarna blir. Vid stubb-

skottsföryngring bör rotskäret göras snett och snittytan jämn så att vattnet 

kan rinna av och rötbildning försvåras (Almgren 1990). 

 

Johansson (2009) sammanfattar att en slutavverkning i perioden juli – 

september ger bäst stubbuppslag för ett nytt bestånd.  

 

Det bästa sättet att föryngra klibbal är att plantera den och markbehandling 

är då viktig, speciellt på gräsbundna marker. På åkermark är plöjning en 

förutsättning för att planteringen skall lyckas, på genomsläppliga marker 

rekommenderas stora fläckar eller harvning och på fuktiga marker krävs ofta 

högläggning eller plöjning, Eftersom det ofta är fråga om fuktiga marker får 

planteringsmetoden anpassas så att plantan ej hamnar i stillastående vatten 

eller fryser upp. Planteringarna skall utföras tidigt på våren eftersom 

plantorna absolut inte får skjuta före utsättningen. Planteringssäsongen kan 

förlängas genom kylförvaring av plantor. Plantorna är extremt känsliga för 

uttorkning. Barrotsplantor sätts 5-15 cm djupare än de stått i plantskolan och 

täckrotsplantor sätts också så djupt att ett skyddande jordskikt kan läggas 

över roten. Höstplantering går att använda om det inte är risk för upp-

frysning och plantorna är i vila (efter lövfällningen). Ofta blir man tvungen 

att ta till höstplantering på grund av att marken är så översvämmad eller blöt 

på våren att plantering ej kan utföras (Almgren 1990).  

 

Klibbal bör planteras med ca 2 500 plantor/ha (2,0 m förband) om 

produktionen inriktas mot kvalitetsvirke, medan stubb- och rotskott kan 
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fungera som utfyllnad (Hallsby 2007). Om syftet är enbart brännveds- eller 

massavedsproduktion kan plantavståndet utökas något (Almgren 1990). 

 

Enligt Almgren m.fl. (2005) föryngras klibbal i Tyskland sedan länge med 

sticklingar som skärs till av 4-åriga stubbskott. Dessa sticklingar sätts ut på 

föryngringsplatsen utan föregående rotning. Svenska erfarenheter saknas 

veterligen när det gäller denna metod för sticklingsförökning. I 

förädlingssammanhang använder man sig av årsskott som får rota sig i 

växthusmiljö (Almgren 1990). 

 
1.1.5.2 Röjning 

 

Röjning bör göras på våren, så att stammarna hinner stabilisera sig över 

sommaren. Där man erhållit en tät självsådd av klibbal bör den röjas till 

planteringsförband, ca 2 m, när föryngringen nått omkring 2 m höjd, vid ca 

5 års ålder. Buketter av stubbskott bör också glesas ut så att endast 2-3 skott 

blir kvar per stubbe (Almgren 1990). 

 

Johansson (2000) skriver att albestånd skall röjas tidigt dvs vid 4-8 års ålder 

eller när höjden är 3-5 m. Tidigare röjning får sättas in om stamantalet är 

högt (>10 000 st ha
-1

). En för sent insatt röjning riskerar att trädkronorna blir 

små och förlänger därmed omloppstiden. Efter röjningen bör beståndet 

innehålla 2 000 – 2 500 st ha
-1

. 

 

Enligt Rytter (2014) kan röjning av stubbskott ske när de är 2,5 m höga, då 

är risken över för att nya uppslag av stubbskott kommer upp som senare 

måste röjas bort. En andra röjning till produktionsförband (ca 1 500 – 2 500 

ha 
-1

) kan göras när alarna är 4-5 m höga. Det är viktigt att röjning görs i tid, 

i varje fall om målsättningen är timmerproduktion. Det naturliga kvist-

avdöendet sker snabbt när konkurrensen mellan träden tilltar, vilket medför 

att grönkronorna snabbt riskerar att bli små samtidigt som risken för snöbrott 

ökar. 

Klibbal är ett trädslag som kräver väl genomförd röjning och gallring för att 

bibehålla grönkronan och därmed tillväxtpotentialen. Den naturliga kvist-

rensningen sker oerhört snabbt när träden börjar konkurrera med varandra 

och det innebär att kronförhållandet snabbt kan raseras. Klibbalen behöver 

50% grön krona av trädhöjden för att utvecklas väl. Det här innebär också att 

klibbalbestånd ska hållas glesare än de andra ordinära lövträden från och 

med röjningsfasen (Rytter m.fl. 2014).  

 
1.1.5.3 Gallring 

 

Johansson (2000) och Almgren m.fl. (2005) rekommenderar att beståndet 

gallras ner till 1 000 – 1 500 stammar per hektar när alens höjd är 10-12 m 

dvs 15-20 år gammal. Därefter skall beståndet skötas så att konkurrensen 

mellan träden undviks till den grad att andelen grön krona av trädhöjden inte 

blir lägre än 50%. Vidare ger kraftiga gallringsingrepp utveckling av 



  
 

8 

Anna Runesson 
 

vattskott på stammarna med lägre virkeskvalitet som följd. I praktiken bör 

albestånden gallras försiktigt var 4:e till 6:e år. I vissa fall kan man förskjuta 

intervallen mellan första och andra respektive andra och tredje gallringen 

med ca 5 år vid respektive tillfälle.  

Man bör sträva efter ett stamantal på ca 400 stammar per hektar cirka tio år 

före tänkt slutavverkning. Klibbalen kan slutavverkas när den blivit 60-70 

år.  

Rytter m.fl. (2014) skriver i tillägg till Johansson (2000) och Almgren m.fl. 

(2005) ovan att den konventionella gallringsinsatsen är 2-3 åtgärder på 

vägen mot föryngringsavverkning. Den första gallringen sker vid 15-20 års 

ålder då övre höjden nått ungefär 12 m och då lämnas knappt 1 000 stammar 

per hektar. Nästa gallring sker 5-10 år senare då övre höjden nått ca 16 m 

och då stamantalet reducerats till omkring 600 stammar per hektar i det 

alternativ som kräver ytterligare en gallring. Om gallringen är den sista så 

kan den vänta ytterligare 5 år om konkurrenssituationen mellan träden 

tillåter detta, annars sker gallringen vid samma tidpunkt som i tregallrings-

modellen. Vid den sista gallringen i tvågallringsmodellen, då övre höjden är 

omkring 20 m, minskas stamantalet till ca 400 stammar per hektar. I den 

tredje gallringen, där det är aktuellt, reduceras stammarna till 350 stammar 

per hektar
 
vid 30-40 års ålder, beroende på ståndortindex.  

Omloppstiden för välskött klibbal på god mark bör hamna på 40-45 år. 

Tidigare har omloppstiden oftast bedömts till 50-60 år men detta bör gå att 

reducera för från början välskötta klibbalskogar.  
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Figur 2. Gallringsrekommendationer för klibbal. A) rekommenderat 

stamantal och grundyta vid varierande ålder på god mark i södra Sverige 

(H40=20-23). B) rekommenderat stamantal vid varierande övre höjd i 

bestånd. Stamantal och grundyta ska så mycket som möjligt befinna sig 

mellan de båda linjerna i respektive figur för angiven ålder och övre höjd 

(Rytter m.fl. 2014). 

 
1.1.5.4 Stamkvistning 

 

Klibbalen kan stamkvistas för att höja virkeskvaliteten. Det innebär sam-

tidigt att gallring kan ske hårdare eftersom den naturliga kvistrensningen får 

mindre betydelse. Klibbalen bör stamkvistas tidigt, vid 5-7 cm brösthöjds-

diameter, men aldrig mer än till halva trädhöjden. Kvistningen bör ske i flera 

omgångar för att inte trädens grönkrona ska bli för liten. Är kvistningen för 

omfattande finns risk för produktionsförluster och vattenskottbildning. 

Grönkvistning bör inte ske när trädet är lövat eller savar eftersom det finns 

stor risk för fläkningsskador (Almgren m.fl. 2005). 

Enligt Rytter m.fl (2014)  bör klibbalen stamkvistas efter savningsperioden 

på våren och försommaren och att tiden kring och strax efter midsommar är 

lämplig. Motivet för stamkvistning i början av tillväxtsäsongen är att träden 

är i aktiv tillväxt och kan på bästa sätt motverka svampangrepp samtidigt 

som det är långt kvar på tillväxtsäsongen och övervallningsprocessen hinner 

komma igång.  
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1.1.5.5 Brännvedsproduktion 

 

Om brännvedsproduktion vill bedrivas kan följande skötselprogram 

rekommenderas. Slutavverkning bör ske genom kalhuggning för att 

stubbskotten skall utveklas rikligt och kraftigt. När skotten vuxit några år 

och uppnått ca 2 m höjd bör alla krokvuxna, dubbeltoppade eller skadade 

skott avlägsnas med en röjningskniv och tre till fyra kraftiga skott kvar-

lämnas på varje stubbe. Från ca 15 års ålder sker sedan uttag av brännved 

genom gallring ungefär vart 5:e år och omloppstiden beräknas bli 50 år 

(Almgren 1990). 
 

1.1.6. Skador på klibbal 
 

Klibbalen skadas ofta av svampar, grentorkan (Cryptospora suffusa), som 

angriper yngre träd, och eldtickan (Phellinus igniarius), som orsakar 

stamröta. Svampskadorna kan motverkas genom god skötsel. Det är också 

viktigt att använda rätt proveniens vid plantering av nya bestånd. 

Allövbaggen (Agelastica alni) är en bladätande insekt som kan avlöva 

träden. I bark och bast lever alvivelns (Cryptorrhyncus lapathi) larver men 

orsakar inte stora skador. Bastflugor (Agromysa spp.) kan orsaka fläckar i 

veden och Vanlig trädfjärils (Cossus cossus) larv genomborrar äldre 

stammar i viss utsträckning men inte heller dessa skador brukar bli 

omfattande. I död alved lever vedsteklar (Vephydria spp.) (Almgren m.fl. 

2005). 

Altickan (Inonotus radiatus) kan orsaka vedröta i stammen (Hartman m.fl. 

2010).  

Klibbalen är normalt inte utsatt för betesskador, det är endast vid mycket 

hårt betestryck som den betas. Däremot fejas klibbalen ofta av rådjur. 

(Almgren m.fl. 2005). 

 

1.1.7. Alvirkets användningsområde 
 

Alvirket är mjukt och lätt att bearbeta. Färgen och strukturen lämpar sig väl 

för möbler och innepanel. Formbeständigheten och mjukheten gör virket 

användbart till t.ex. lådor och bakstycken i möbler och träsniderier. Alvirket 

har sedan länge använts till trätofflor, blindfanér, tändsticksaskar, listverk 

m.m. Det passar utmärkt för betsning och målning. (Almgren m.fl. 2005). 

Alvirket är lätt, veddensiteten ligger vanligen i intervallet 350-370 kg  

torrsubstans m
-3 

(Rytter m.fl. 2014). 

Alvirke användes inom självhushållet bl.a. till vattenledningsrännor, 

pumpanordningar, skopor, proppar och sprund till tunnor. Träskor och ved 

till rökning var andra vanliga användningar. Till empiremöbler under 1800-

talet användes al i synliga detaljer. Det tillverkades också alrotsbord. 

(Almgren m.fl. 2005).  

Alen har god rötbeständighet under vatten och har i äldre tid också haft 

användning i konstruktioner i vatten t.ex. dammluckor (Skogsstyrelsen 

2010).  
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Äldre bebyggelse i Amsterdam och Venedig sägs stå på pålar gjorda av 

klibbal.  

Glasbruken använder virket i sina gjutformar. Det används också vid 

gjutarbete i betong och vid modellsnickeri.  

Vid AB Gustaf Kähr i Nybro pågår försök med klibbal som blindträ i 

parkettgolv (Ahlgren 2015). 

Alen behåller en slät yta i fuktig miljö, träet reser sig inte, det tar inte heller 

till sig mycket värme och passar således bra i bastuinredningar. Det passar 

som golv där slitage inte är för hårt, såsom sovrumsgolv. Köksinredning, 

pallvirke och strön, vilka används som mellanlägg i virkestravar, är andra 

lämpliga användningsområden (Frisk 2015).  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att förbättra dagens skötselinstruktioner för klibbal.   

Målet är att skapa bättre skötselprogram och instruktioner att användas i 

skogsbruksplaner för produktion av efterfrågad virkeskvalitet i såväl nya 

som redan existerande klibbalsbestånd.  

 

1.3 Avgränsningar 

Den ekonomiska lönsamheten i alskogsskötsel har inte studerats i denna 

rapport.  

Vidare är arbetet begränsat till klibbal som geografiskt mest finns i Götaland 

och Svealand. Gråal, som är härdigare och mer nordlig, ingår inte i denna 

undersökning. 

Dessutom är klibbalskärr undantagna från undersökningen, då de sällan 

klassas som  produktionsskog utan ofta avsätts för naturvårdsändamål. 
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2. Material och metod 

 

 

2.1 Metodik 
 

Undersökningen har utförts i tre delstudier som omfattar såväl kvalitativa 

som kvantitativa metoder. Dessa delstudier ligger sedan till grund för en 

syntes för förbättrat skötselprogram. 

1) Besök och intervjuer på lövsågverk: 

Kvalitativa metod har använts i första delstudien, i form av intervjuer med 

personal på lövsågverk. Frågeställningarna som använts har berört hur virket 

är att såga, vilken kvalitét är det på virket som kommer in till sågverket och 

vilka kvaliteér efterfrågas av kunderna. 

2) Fältmätningar i bestånd: 

Kvantitativa fältmätningar har genomförts i albestånd som är självföryngrade 

respektive planterade, gallrade eller ogallrade. 

3) Analys av beståndsdata från skogsbruksplaner: 

I delstudie tre har beståndsuppgifter från 4500 bestånd med huvudträdslag 

klibbal med ståndortsindex angiven för gran eller björk bearbetats och 

analyserats kvantitativt. 

Syntes av förbättrat skötselprogram: 

Syntesen av resultaten från de tre delstudierna 1-3 ger underlag för förbättrat 

skötselprogram. 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Besök och intervjuer på lövsågverk 

Besök och intervjuer genomfördes på fyra sågverk: Södra Timber Djursdala, 

Södra Timber Traryd, Östra Hults Elektriska såg Värnamo och hos Micael 

Frisk i Kräpplehult Eksjö.  

Södra Timber Djursdala ligger någon mil norr om Vimmerby i nordöstra 

Småland. Sågen är specialiserad på att ta fram sågat virke och ämnen i lövträ 

till olika träförädlingsindustrier som kan vara list- och paneltillverkning. De 

producerar sågade bräder, plank och ämnen i ek, ask, björk och al. 

Produktionen är 40.000 m
3
/år. Huvudmarknad är Sverige och Asien (Södra 

2015 a).  

Södra Timber Traryd ligger i sydvästra Småland. Sågen producerar sågade 

och hyvlade trävaror av lövträ för möbeltillverkning och trallvirke. 

Sågverket producerar även hyvlad barrkubb. Följande trädslag förädlas vid 

Södra Timber Traryd: björk, ek, al, bok, tall och gran. Produktionen är 

15.000 m
3 

/år. Huvudmarknad är Norden, Baltikum och Asien (Södra 2015 

b). 

Östra Hults Elektriska Såg ligger strax utanför Värnamo i västra Småland. 

Sågen producerar lövkubb främst av al och björk, mot beställning kan även 

vissa andra trädslag sågas. Alla dimensioner från 16 mm kan sågas, kantat 
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eller okantat och allt kundanpassas till dimension och kvalitet. Produktionen 

är ca 8.000 m
3
/år (Östra Hults Elektriska Såg 2015). 

Micael Frisk har ett mindre sågverk i Kräpplehult som ligger på Småländska 

Höglandet söder om Eksjö. Företaget har ett mobilt bandsågverk och sågar 

oftast ek, ask, alm, al, lärk och kvalitetsfura. Företaget producerar allt från 

golv och panel till specialsnickerier. Produkterna tas fram efter kunds 

önskemål och tillverkas mot beställning. Allt virke köps in lokalt eller tas 

från egen skog (Kräpplehult 2015). 

 

Intervjuerna genomfördes med två sågverksoperatörer på Södra Timber 

Djursdala och Södra Timber Traryd, två virkesförsäljare på Södra Timber 

Djursdala, VD:n på Östra Hults Elektriska såg och ägaren till Kräpplehult.   

Intervjufrågor var följande: 

Hur är klibbal att såga? 

Var kommer råvaran ifrån, är den inhemsk eller importerad? 

Vilken kvalitét har timret? 

Används klassning av timret vid betalning till leverantör? 

Vilken kvalitét är önskvärd och efterfrågad? 

Vad skulle kunna hjälpa till för att förbättra timrets kvalitét? 

Hur kan efterfrågan på sågad klibbal ökas?  

  
2.2.2 Fältmätningar i bestånd 

Fältmätningar genomfördes i tolv klibbalbestånd belägna i södra Sverige, 

från Skåne till Södermanland, tabell 4.  Av de tolv klibbalsbestånden var 

fem planterade och sju naturligt föryngrade. Två cirkelprovytor med radien 

5,64 meter lades subjektivt ut per bestånd, förutom på det minsta, Salshult 1, 

där endast en lades ut.  För att beskriva bestånden noterades: Grundyta 

(m
2
/ha), höjd (m), stamantal (st/ha), medeldiameter (cm), naturligt bestånd 

eller planterat, skött eller oskött och med hjälp av tillväxtborr, även ålder. På 

de tre bestånden i Sörmland var planteringsår känt, åldersborrning utfördes 

ej. Även proviniensen var känd i dessa tre bestånd. Visuell kvalitetsskattning 

med fotografering av rotstock gjordes för att jämföra rakhet på planterat och 

naturligt uppkommet bestånd. 
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Tabell 4. Beståndsdata för inventerade klibbalsbestånd 

Namn Läge Latitud Longitud 

 
 Areal ha 

Bockeboda Kristianstad 56,03 14,02  1.0 

Djurröd Kristianstad 55,99 13,88  1.0 

Farstorp Vetlanda 57,32 15,31  1.6 

Morebo Virserum 57,24 15,80  1.0 

Salshult 1 Vetlanda 57,32 15,36  0.3 

Salshult 2 Vetlanda 57,32 15,36  1.7 

Skälby Nyköping 58,97 16,85  1.0 

Tjörnarp 1 Höör 55,99 13,63  0.5 

Tjörnarp 2 Höör 55,99 13,63  0.5 

Tjörnarp Skolan Höör 55,99 13,63  1.0 

Yxtaholm 1 Harpsund 59,08 16,62  2.7 

Yxtaholm 2 Harpsund 59,08 16,62  1.1 

 

2.2.3 Syntes av förbättrad skötselinstruktion 

Med en kombination av litteraturstudier, fältmätningar och intervjuer på 

sågverken konstruerades ett förslag till förbättrade skötselinstruktioner.  

Beståndsdata och föreslagna skötselinstruktioner från skogsbruksplaner 

analyserades därefter utifrån befintliga data och det förbättrade 

skötselprogrammet. 

 
2.2.4 Analys av urval albestånd från skogsbruksplaner 

Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra, tillhandahöll beståndsdata med 

skötselförslag för 7500 selekterade bestånd från Södra Skogsägarnas 

föreningsmedlemmars privata fastigheter. Bestånden var avkodade och 

innehöll ingen information om fastighetsägare. Samtliga utvalda bestånd 

hade klibbal eller gråal som huvudträdslag. Samtliga bestånd med gråal som 

huvudträdslag sorterades bort och därefter återstod 7415 bestånd.  

Därefter sorterades alla bestånd bort med huvudträdslag klibbal och 

ståndortsindex annat än björk eller gran (tall, ek och bok). För de återstående 

6671 klibbalsbestånden med ståndortsindex angivet med gran eller björk 

gjordes en omvandling till ståndortsindex för klibbal. För björken användes 

glasbjörksindex då glasbjörk och klibbal har liknande ståndortskrav. Nya 

ståndortsindex för klibbal lades till för de utvalda bestånden.  

 

Ett ytterligare urval gjordes på de bestånd där nästa angivna skötselåtgärd 

var röjning eller gallring, totalt 1603 bestånd. Dessa bestånd ingick i 

analysen för att se hur den i skogsbruksplanen föreslagna åtgärden 

överensstämde med ett tänkt förbättrat skötselprogram. 

Omvandling av ståndortsindex gjordes i två steg. Först omvandlas gran H100 

till gran H40 med hjälp av Johanssons jämförelse, tabell 5 (Johansson 1995):
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Tabell 5. Jämförelse mellan höjdutvecklingskurvor för gran växande på 

åkermark, H40 och på skogsmark, H100 (Hägglund, 1973), i Södra Sverige. 

(Brösthöjdsålder) (Johansson 1995). 

 
 

Med hjälp av Johanssons (2006) diagram, figur 2, omvandlades därefter 

dessa sex värden i Tabell 5 från Gran H40  till Klibbal H40 och Glasbjörk H40:  

 
Figur 2. Diagram beskrivande sambandet mellan övre höjden, H40 m, för  

gran, klibbal och glasbjörk H40 (Johansson 2006).  

De sex olika omvandlingsvärdena från gran till klibbal respektive glasbjörk 

lästes av i figur 2 och sammanställdes i tabell 6, som ger en omvandling av 

höjdutvecklingskurvor från gran och glasbjörk till klibbal. 

 

Tabell 6. Omvandling höjdutvecklingskurvor gran och glasbjörk till klibbal.  

Gran H100 Gran H40 Glasbjörk H40 Klibbal H40 

19 11 18 10 

24 14 19 12 

27 17 21 15 

31 20 23 17 

35 23 24 20 

38 26 26 22 

Med Gran H100 G18 – G38 som utgångspunkt gjordes även en mer 

detaljerad tabell för samtliga värden mellan G18 och G38 med omvandling 

till Klibbal H40 och Glasbjörk H40, se bilaga 3. 
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3. Resultat 

 
3.1 Intervjuer på lövsågverk 

Södra Timber Traryd anser att timmer är svårsågat och ofta orsakar stopp i 

produktionen. De övriga tre intervjuade sågverken Södra Timber Djursdala, 

Östra Hults Elektriska Såg och Kräpplehult har inga problem med sågning, 

där anses alvirket vara lättsågat. 

Samtliga sågverk i undersökningen hanterar endast virke från svenska 

leverantörer och bestånd.  

Samtliga anger att sågtimret kan vara felapterat, det kan ha dålig kvalitet 

med rotkrök och stora kvistar.  

Östra Hults Elektriska såg och Kräpplehult använder en prisgrundande 

kvalitetsklassning gentemot kund, medan Södra Skogsägarna betalar ett 

enhetspris för virket till leverantören oavsett kvalitet. 

 

Östra Hults Elektriska Såg klassar virket i två olika kvalitetsklasser, Klass 1 

och Klass 2 enligt tabell 7. 

 

Tabell 7. Östra Hults kvalitetsklassning.  

  Klass 1 Klass 2 

Diam cm to ub 22 cm + 18 cm + 

Frisk kvist Tillåts 

ej.  

Fem kvistar tillåts per stock med en diam av 

högst 30% av stockens diam.  

Torrkvist, 

rötkvist 

Tillåts 

ej.  

Max fem st per stock med en största 

diameter av 2,5 cm.  

Rödkärna, röta Tillåts 

ej.  

I bitar under 22 cm tillåts ingen rödkärna 

eller röta. I bitar över 22 cm tillåts rödkärna 

eller fast röta motsvarande 20% av 

diametern. Lösröta eller hålröta tillåts med 

en diameter om högst 4 cm.  

 

Kräpplehult använder sig också av klassning och olika priser, A-kvistfri 

stock, B-toppstock med frisk kvist, C- andra, tredje-stock. Rödkärna 

godkänns aldrig då den krymper och spricker, se bild bilaga 44. Kunden får 

betalt per stock och efter klassning. 

Alla sågverk i undersökningen menar att den kvalitet som önskas och 

efterfrågas är raka, kvistfria stockar.  

Östra Hults Elektriska Såg anser att röjning och gallring i tid samt 

stamkvistning skulle kunna bidra till bättre kvalitét. De anser också att det är 

önskvärt att dokumentation av stamkvistningsåtgärder bifogas.  

Samtliga representanter för sågverken ansåg att för att kunna förbättra 

marknaden för sågad klibbal behöver kunskapen om hur virket ska användas 

och vilka användningsområden det passar för höjas i alla led, från virkes-

försäljare till slutkund. 
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3.2 Fältmätningar i bestånd 
 

Fältmätningarna sammanställdes och redovisas i tabell 8. Samman-

ställningen visar att samtliga fem planterade bestånd var väl skötta medan 

endast två av de sju naturligt föryngrade haft en relevant skötsel. Bestånd 

Farstorp 1, naturlig föryngring, var olikåldrigt, provborrning visade 38 

respektive 53 år. Proveniens var känd för de tre bestånd där skogsbruks-

planer med utförd skötsel var tillgängliga. Tjörnarp 1 och Tjörnarp 2 var 

likåldriga, Tjörnarp 1 var skött, med 2300 stammar och en medeldiameter på 

11,5 cm. Tjörnarp 2 var oskött, med 6200 stammar och en medeldiameter på 

9,9 cm.  

 

Visuell kvalitetsskattning av rotkrök, se foto bilaga 5, visade att de fem 

planterade bestånden hade en rakare stam än de sju naturligt föryngrade.  

 

 

Tabell 8. Beståndsdata 
Namn 

 

 

Ålder 

 

 

Grund- 

yta, m
2 

 

Höjd, 

m 

 

Stam- 

antal, 

st/ha 

Medel- 

diameter, 

cm 

För-

yngring 

 

Skött/ 

Oskött 

 

Proveniens 

 

 

Bockeboda 51 22.0 20.0 600 29.5 Naturligt Oskött Okänt 

Djurröd 67 19.6 22.5 400 30.6 Naturligt Oskött Okänt 

Farstorp 1 38, 53 17.0 18.5 600 25.2 Naturligt Oskött Okänt 

Morebo 22 20.5 12.2 1300 13.8 Planterat Skött Okänt 

Salshult 1 12 16.0 13.2 3400 10.4 Naturligt Skött Okänt 

Salshult 2 52 25.0 17.5 2100 19.9 Naturligt Oskött Okänt 

Skälby 18 4.0 15.1 1100 16.8 Planterat Skött Torarp 

Tjörnarp 1 18 17.0 14.5 2300 11.5 Naturligt Skött Okänt 

Tjörnarp 2 18 19.0 14.0 6200 9.9 Naturligt Oskött Okänt 

Tjörnarp 

Skolan 30 31.0 18.2 1600 18.7 Planterat Skött Okänt 

Yxtaholm 1 30 18.0 18.6 1100 17.3 Planterat Skött Nordtysk 

Yxtaholm 2 30 17.0 18.3 600 22.1 Planterat Skött Nordtysk 

 

3.3 Förbättrat skötselprogram 

Syntes till förbättrat skötselprogram med inriktning mot sågbart kvalitets- 

virke av klibbal: I korthet leder ett förbättrat skötselprogram till tidigare 

röjningar, fler och tätare gallringar och tidigare slutavverkning.  

 

Röjning bör ske på våren, då stammarna hinner stabilisera sig över 

sommaren. Första röjning bör ske då beståndet är 4 till 5 år eller 2,5 meter 

högt. Beståndet röjs till 2 000 – 2 500 stammar per hektar. Stubbskott glesas 

ut till 2-3 skott per stubbe. Andra röjning görs när beståndet är 8 till 10 år, 

4,5 meter högt och glesas då ut till produktionsförband om ca 1 500 – 2 000 

stammar per hektar.   
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Gallring utföres under perioden juli – september för att minimera skador på 

mark och kvarstående bestånd. 

Första gallringen utförs vid 15 års ålder då medelhöjden är ca 10 m och 

gallras då ned till 1 000 – 1 200 stammar per hektar. De sämsta och krokiga 

stammarna ska alltid gallras bort. Därefter utförs gallringar vart tredje eller 

fjärde år för att förhindra vattskott. Grönkronan ska aldrig vara mindre än 

50% av stamhöjden för att kunna ge bästa tillväxt på kvarvarande bestånd. 

Efter sista gallringen vid 30-35 års ålder står ca 350 stammar kvar till 

slutavverkning.  

 

Med god skötsel på gynnsamma ståndorter kan klibbal avverkas vid 45 till 

50 års ålder. Avverkning utföres i juli – september, före bladfällningen, ger 

veden mer färg. Marken under sensommaren är oftast som torrast vilket 

minskar körskador och spårbildning. Avverkning vid denna tid gynnar också 

stubbskottsuppslag för nästa generation.  

 

Stamkvistning bör utföras för att skapa kvistfritt virke. Stamkvistning bör 

helst göras upp till 6 meters höjd. All stamkvistning måste ske så att den ej 

skadar grenkudden eller bark. Frisk kvist deformerar eller missfärgar inte 

virket vilket torr- och rötkvist gör. Dessa lämnar svarta fläckar och 

rötkvisten ramlar oftast bort och ger ett hål i sågat virke. Stamkvistning bör 

ske i början av tillväxtsäsongen så att övervallningsprocessen hinner så långt 

som möjligt under vegetationsperioden.  

 

3.4 Analys av beståndsdata från skogsbruksplaner 

 
Analysen av grunddata från Södra Skogsägarnas medlemmars 

klibbalsbestånd visar att fem olika trädslag: Gran, björk, tall, ek och bok, 

använts för att ange ståndortsindex där huvudträdslaget var klibbal, Tabell 9.  

 

Tabell 9. Ståndortsindex, använt för 7415 klibbalsbestånd.  

SI använt 

för 

klibbal 

Antal 

bestånd 

 

% av  

bestånd 

 

Tall 348 5% 

Gran 1233 17% 

Björk 5438 73% 

Ek 293 4% 

Bok 103 1% 

 

7415 100% 

Tall kan förekomma tillsammans med klibbal i bestånd på sämre marker 

såsom laggkärr till högmossar. Klibbal kan även förekomma i riktigt bördig 

ädellövskog tillsammans med ek och bok men gemensamt för dessa 

ståndorter är att de inte är avsedda som produktionsskog med klibbal och 

plockades därför bort för vidare analys ur redovisat material i Tabell 9.   
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Av det resterande urvalet på 6671 bestånd var 18% klassade med ståndorts-

index för gran och 82% med ståndortsindex för björk.  

 

Efter omvandling av ståndortsindex från gran respektive björk till klibbal 

gjordes ett nytt urval där nästa huvudåtgärd var röjning, 325 bestånd, 

respektive gallring, 1278 bestånd. För dessa 1603 bestånd jämfördes 

föreslagna skötselåtgärder i skogsbruksplanen med det förbättrade 

skötselprogrammet.  

Analysen, Tabell 10, visar att i 47% (61+92=153/325) av skogsbruks-

planernas röjningsbestånd stämmer åtgärdsförslaget överens med de i ett 

förbättrat skötselprogram. I 33%  (425/1278) av skogsbruksplanernas 

gallringsbestånd stämmer åtgärdsförslaget överens med de i ett förbättrat 

skötselprogram. Analysen visar vidare att 41% (526/1278) av skogsbruks-

planernas gallringsbestånd är 45 år eller äldre, vilket är en möjlig slut-

avverkningsålder för klibbal.  

 

Tabell 10. Jämförelse mellan föreslagna åtgärder i skogsbruksplan och 

reviderat förbättrat skötselprogram 
Åtgärdsförslag 

Röjning 

Åldersintervall enligt 

skogsbruksplan 

Antal 

bestånd 

 

 

Åtgärdsförslag enligt 

förbättrat skötselprogram 

 

 

Jämförelse mellan skogsbruksplan 

och förbättrat skötselprogram.  

Andel rätt åtgärdsförslag anges i %. 

 

0-5 61 

Första 

röjning 4-5 år 100% 

6-10 92 

Andra 

röjning 8-10 år 100% 

11-49 158 Gallring 15-35 år 0% 

≥50 14 Avverkning  45 år 0% 

Summa 325   

 

  

          

          

Åtgärdsförslag 

Gallring 

Åldersintervall enligt 

skogsbruksplan 

Antal 

bestånd 

 

 

Åtgärdsförslag enligt 

reviderat skötselprogram 

 

 

Jämförelse mellan skogsbruksplan 

och förbättrat skötselprogram.  

Andel rätt åtgärdsförslag anges i %. 

 

0-14 29 Röjning 4-10 år 0% 

15-34 425 

Gallring vart 

3-4 år 15-35 år 100%  

35-44 298 Ingen åtgärd 35-44 år 0%  

≥45 526 Avverkning 45 år 0% 

Summa 1278       

Av det totala antalet röjnings- och gallringsbestånd, 1603 stycken, har 

endast 578 stycken av dessa, 36%, rätt åtgärdsförslag enligt nytt förbättrat 

skötselprogram.  

I skogsbruksplanernas skötselåtgärder anges inte några skötselintervall på 3-

4 år utan istället anges två eller flera åtgärder inom ett 5-årsintervall vilket 
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skulle innebära att skötselåtgärder sätts in för sent för att få bästa produktion 

och kvalitet av klibbal.  
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4. Diskussion och slutsatser 

Det gäller att ha bra kontroll över skötselåtgärder och utföra dessa i rätt tid 

under hela omloppstiden för att få en bra virkeskvalitet på klibbal. 

Skogbruksplaner är vanligen uppdelad i femårsperioder vilket ger för långa 

tidsintervall för intensivskötsel av klibbal. Två, tre eller fyraårs-perioder 

skulle vara bättre, beroende på beståndsåldern. 

 

Klibbalsvirke en bristvara 

Det finns i Sverige köpare av högkvalitativt klibbalsvirke men det är idag en 

bristvara. Klibbal sköts inte med målsättning att det ska bli kvalitetsvirke 

och virket sorteras inte alltid ut vid avverkning utan säljs som energived. 

 

Fel i nuvarande skötselplaner 

De vanligaste felen i nuvarande skötselplaners åtgärdsförslag är för sena 

röjningar och för få och sena gallringar, som riskerar bli för hårda vilket då 

också ger risk för vattskottsbildning. Då gallringarna görs sällan blir det fel 

avvägning mellan grönkrona och kvistfri stam, grönkronans andel blir gärna 

för liten. Ett vanligt fel är gallringsåtgärder i gammal skog vilket heller inte 

ger inte bra tillväxt värdemässigt. Ett bättre förslag skulle vara att för-

yngringsavverka.  

Då andelen grönkrona är liten växer trädet långsamt vilket ger längre 

omloppstid, samt att övervallning av kvistar går långsamt. Detta ger större 

risk för stor andel brunkärna och dålig virkeskvalitet.  

Rytter (2013) har i sin slutsats kommit fram till att även vid försenade 

gallringar som resulterade i minskade grönkronor och sämre stam- 

diameterutveckling är det möjligt att fortfarande återhämta tillväxt om 

gallringen är inom den första fasen av rotationsperioden.  

När det gäller klibbalens skötsel ska grönkronan alltid vara minst 50% av 

stamhöjden och stammen nedanför grönkronan ska vara kvistfri för att få 

bästa virkeskvalitet.  

 

Bra skötsel ger bättre volym och kvalitet 

De två bestånden i Tjörnarp gränsar till varandra och är ursprungligen ett 

sammanhängande bestånd över en fastighetsgräns. Tjörnarp 1 är skött med 

röjning och gallring medan Tjörnarp 2 är oskött. Det skötta beståndet har 

betydligt högre medeldiameter och högre höjd, se Tabell 8, vilket tyder på 

att bra skötsel ger bättre volymproduktion och mer sågbart virke.  

Tabell 8 visar vidare att stamantal i relation till ålder flukturerar kraftigt. 

Detta visas också i Figur 3 där en jämförelse mellan uppmätt stamantal och 

stamantal enligt ett förbättrat skötselprogram redovisas.   
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Figur 3. Jämförelse uppmätt stamantal och stamantal enligt förbättrat 

skötselprogram. 

 

 

Tydliga mål med tydliga skötselåtgärder 

För att lyckas med skötsel som ger kvalitetsvirke av klibbal behövs ett 

tydligt mål med tydliga skötselåtgärder. Klibbal är mycket skötselintensivt 

under hela omloppstiden och om inriktningen är kvalitetsvirke måste 

skötseln tidigt inriktas på detta. Klibbalen trivs på frisk och fuktig mark, 

mark som lätt får markskador vid skötselåtgärder vilket är en utmaning när 

skötselåtgärder ska utföras. Röjning och gallring ska utföras i tid och om 

marken inte bär kan virket lämnas kvar i beståndet för att undvika mark-

skador. Andelen död ved i beståndet ökar då vilket är positivt ur en 

ekologisk synvnkel.   

 

Avverkningstidpunkt och virkets färg 

Tidpunkt för avverkning under året är intressant då det påverkar virkets färg. 

Detta bör vara av intresse ur kundens synvinkel då det kan påverka vilken 

färg som till exempel en bastupanel får.  

Lövsågverket Kräpplehult föredrar virke som avverkas i september-oktober 

då virket blir vackert flammigt. Vinteravverkning ger enligt ägaren för 

Kräpplehult ljust och lite menlös färg. Då avverkning sker under savnings-

perioden får virket en mycket stark gul-röd färg. Virke från klibbal skulle 

kunna klassas i olika färgnyanser beroende på när det avverkats under året. 

 

Ett förslag till vidare forskning är hur stor inverkan tidpunkten på 

avverkning har på virkets färg. 

 

Proveniens och plantmaterial 

Ett av de planterade bestånden i Sörmland, Yxtaholm 2, ligger vid kusten  i 

klimatzon 2. Plantorna har tysk proveniens, se tabell 8. Det hade varit mer 



  
 

23 

Anna Runesson 
 

troligt att detta bestånd vuxit sämre då proveniensen kommer så långt söder 

ifrån men tvärtom har beståndet, Yxtaholm 2, den högsta medeldiametern 

och medeltillväxten. Yxtaholm 1 ligger i klimatzon 3, längre från havet, det 

har samma proveniens men medeldiametern är betydligt lägre. Detta pekar 

på att proveniensen betydelse är mycket viktigt och troligen går det att få 

fram ännu bättre proveniensmaterial med forskning vilket även Stener 

(2013) kommenterar i sin rapport om plusträdskloner av klibbal. Enligt 

Sterner finns goda möjligheter att få fram ett bättre skogsodlingsmaterial för 

södra Sverige än det som erhålls från dagens fröplantager. 

Stener (2007) skriver även i sin sammanfattning att ”Resultaten indikerar att 

såväl tillväxt som stamkvalitetsegenskaper är relativt starkt genetiskt 

kontrollerade, att de har en stor genetisk variation och därmed finns en stor 

potential att förbättra skogsodlingsmaterialet av klibbal”.   

Ett förslag till vidare forskning är framtagande av plantmaterial och 

sticklingar med kvalitet och hög produktion. Inom tyskt skogsbruk har man 

länge föryngrat med sticklingar och det bör vara möjligt att hämta mer 

kunskap från Tyskland. 

 

Små volymer en utmaning 

Att kunna skapa virke av hög kvalitet i skogen räcker dock inte för att få bra 

avsättning. Johan Freij, affärsområdeschef på Skog och Lantbruk, Danske 

Bank Sverige, skriver i sin marknadskrönika i ATL den 12 maj 2015 att 

orsakerna till varför inte lövvirket lyckas på virkesmarknaden är att 

lövsågverken har problem med för låg kvalitet på virket men också att 

volymerna löv är små, virkesköparna inom industrin är ointresserade, och att 

barrsågverkens stordriftsmodeller inte passar lövsågverk.  

Vid avverkning genom Södra Skogsägarna sorteras alltid klibbal ut om 

volymen är mer än 5 kbm. Klibbalen transporteras antingen till ett av Södras 

egna sågverk, lövsågverket i Djursdala eller sågverket i Traryd eller säljs 

vidare, till exempelvis Östra Hults Elektriska Såg. Det är en utmaning att 

volymerna är små, kostnaderna för administration och transporter blir 

förhållandevis stor.  

Andra virkesinköpare utan egna lövsågverk eller någon anknytning till 

lövsågverk, gör det troligt att klibbal vid slutavverkning sorteras till energi-

ved i stället för sågbart virke.  

Lövsågverket i Kräpplehult har mycket nära kontakt med virkesinköpare på 

andra företag. De hör vanligen av sig då de har lämpliga klibbalbestånd att 

avverka. Ägaren till Kräpplehults sågverk söker också själv och via egna 

kontakter efter lämpliga bestånd. 

 

Klassning av virke 

Södra Skögsägarna har idag ingen klassning vid inleverans av klibbal, de har 

endast ett pris för klibbal då kvalitén på virket framkommer först vid 

sågning och då har betalning till leverantör oftast redan skett. En klassning 

av virket även hos Södra Skogsägarna skulle kunna göra skogsägaren mer 

intresserad av intensiv alskogsskötsel som i förlängningen borde ge ett bättre 

pris.  



  
 

24 

Anna Runesson 
 

 

 

Klimatförändringar och avverkningsteknik 

En aspekt att ta hänsyn till inför framtiden kan bli att vintrarna blir varmare, 

det blir då kortare perioder med tjäle, vilket får till följd att det inte blir 

lämpligt att avverka klibbal på vintern. Det kan bli en framtida utmaning att 

planera och avverka klibbal med minsta möjliga markskador till lägsta 

möjliga kostnad och bästa pris.  

Andra risker och problem är att vid avverkning finns risk för dubbskador, 

virket komprimeras och det blir då ljusare. Valet av maskin kan därmed vara 

viktigt att tänka på vid slutavverkning. Se bild bilaga 6. 

 

Svagheter och felkällor i fältinventeringarna 

Det var inte möjligt inom rapportarbetets tidsram att mäta tillräckligt många 

klibbalsbestånd för att kunna göra en bra statistisk bearbetning av materialet. 

Eftersom fältmätningarna användes som praktiskt underlag till ett förbättrat 

skötselprogram kan detta vara en felkälla till resultatet.  

Visuell kvalitetsskattning av rotstockarna antydde att planterat material har 

rakare rotstammar än naturligt föryngrade bestånd. Foto i bilaga 5 visar hur 

kvalitetsskattningen utfördes och tillvägagångssättet av skattningen kan vara 

en felkälla. 

 

 

Slutsats: 

Det krävs ett antal förändringar för att resursen klibbal ska kunna användas 

fullt ut: 

1) Skogsbruksplanernas åtgärdsintervall behöver göras kortare för att passa 

klibbalen och kunna användas som ett bra underlag för att få fram bra bättre 

kvalitetsvirke.  

2) Klibbalsbestånd eller enskilda träd som lämpar sig för sågning bör 

distribueras till lövträdsindustrin för förädling, där sågningen optimeras för 

att få ut kvalitetsvirke. Restprodukter från förädlingen kan bli lågpris-

produkter såsom energived och förpackningsmaterial.  

 

3) En förbättrad kvalitetsprissättning av altimmer främjar intresset och 

produktion av hög virkeskvalitet.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Plottning beskrivande sambandet mellan övre höjden, H40m för 

gran och klibbal.  

Bilaga 2: Jämförelse mellan höjdutvecklingkurvor för gran på åkermark, H40 

och på skogsmark, H100.  

Bilaga 3: Omvandling Gran H100 till Gran H40, Glasbjörk H40 och Klibbal 

H40.  

Bilaga 4: Rötdragande rötkvist och röta. 

Bilaga 5: Visuell kvalitetsskattning av rotkrök, planterat respektive naturligt 

föryngrat. 

Bilaga 6: Dubbskador efter matarvalsar från avverkningsmaskin. 
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Bilaga 1  

Plottning beskrivande sambandet mellan övre höjden, H40m för gran och 

klibbal (Johansson 2007). 
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Bilaga 2  

Jämförelse mellan höjdutvecklingkurvor för gran på åkermark, H40 och på 

skogsmark, H100 (Johansson 1995) 
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Bilaga 3  

Omvandling Gran H100 till Gran H40, Glasbjörk H40 och Klibbal H40 

 

 

Gran H100 Gran H40 Glasbjörk H40 Klibbal H40 

G18 10 17 10 

G19 11 18 10 

G20 12 19 11 

G21 12 19 11 

G22 13 19 11 

G23 13 19 12 

G24 14 20 12 

G25 15 20 13 

G25 16 20 14 

G26 16 21 14 

G27 17 21 15 

G28 18 22 16 

G29 19 22 16 

G30 19 22 17 

G31 20 23 17 

G32 21 23 18 

G33 22 24 19 

G34 22 24 19 

G35 23 24 20 

G36 24 25 20 

G37 25 25 21 

G38 26 26 22 
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Bilaga 4 

Rötdragande rötkvist och röta. I mitten är virket sprucket. 
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Bilaga 5  

Visuell kvalitetsskattning av rotkrök, planterat respektive naturligt föryngrat. 

Till vänster planterad klibbal, Morebo. Till höger naturligt föryngrat bestånd, 

Salshult.  
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Bilaga 6  

Dubbskador efter matarvalsar från avverkningsmaskin. Den ljusa randen är 

orsakad av tryckskada eller komprimeringsskada på virket då det avverkats.  

 

 


