
Figur 1. Röjningsskog i AC-län där skogen är större än 3 m i medelhöjd men 
mindre än 10 cm brh.
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Mycket ungskog på svaga marker i Västerbotten
Enligt ansökan om forskningsmedel argumenterades att stor del av
ungskogen i Kvarkenområdet faktiskt finns på ganska blöta marker
och det kräver speciell teknik för att skörda och hantera skog på sånt 
underlag. Särskilt om man skall utvinna skogsbränsle från dessa 
trakter, eftersom det blir dåligt med bäddning för maskiner med 
röjavfall.

Avdelning för skoglig statistikproduktion vid Institutionen för 
skoglig resurshushållning ansvarar för vad som populärt kallas 
Riksskogstaxeringen. Den avdelningen tar således reda på Sveriges 
skogstillstånd genom årliga inventeringar av en viss del av Sveriges 
skogsareal och levererar den officiella statistiken.

För att utreda frågan om hur mycket ungskog vi har i Västerbotten 
(AC) och hur mycket som finns på marker med svagt underlag 
beställdes och gjordes en specialkörning på det material som 
insamlats på Riksskogstaxeringen 2001 – 05. Vi beställde även 
separering mellan svaga och starka marker och naturligtvis blir det 
sämre säkerhet i material som begränsas till ett område och sedan 
uppdelas ytterligare på markförhållanden. 

Definitioner

B 3 = Röjningsskog. Medelhöjd över 3,0 m. Flertalet härskande och 
medhärskande träd är klenare än 10 cm i brösthöjd.

C1 = Gallringskog. Skog som inte tidigare gallrats och där de 
härskande och medhärskande träden är klenare än 20 cm i 
brösthöjd.

G 1-3 = Grundförhållandeklass, dvs. en kombination mellan jordart 
och markfuktighet. 1-3 innebär grusig mark till sandig-moig  
mark där marken fuktighetsklass är torr till frisk.

G 4-5 = Grundförhållandeklass 4-5, dvs. finkorniga marker som är 
fuktiga till våta, inklusive torvmarker.
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Enligt figur 1 finns det ca 440 000 ha B3 skog bara i Västerbotten. 
Ca 23 % av den skogen finns på grundförhållanden 4-5, dvs. som 
kan klassas som bärsvaga. Största andelen av den skogen har en 
biomassa per ha ovan mark som understiger 30 ton per ha. 
Intressant är att med ökande biomassa per ha ökar även andelen 
skog på bärsvag mark.
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Figur 2. Första gallringskog C1 uppdelat på grundförhållanden och biomassa 
per ha. Västerbotten.
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I figur 2 framgår det att i Västerbotten finnes 720 000 ha första-
gallrings skog. Cirka halva delen har en biomassa som är mellan 30 
och 60 ton per ha. Cirka 31 % av arealen gallringsskog finns på 
grundförhållanden 4-5, dvs. bärsvag mark.

I Västerbotten finns ca 15 % av Sveriges ungsskogsareal med klass 
B3. Biomassa per ha där det är intressant att göra ett uttag av 
skogsbränsle har i ett tidigare info-blad satts till 30 ton per ha. Cirka 
12 % av arealen röjskog har en biomassa över 30 ton/ ha. Dock är
en stor del av den biomassa på bärsvaga marker.

När det gäller första gallring finns 19 % av landets bestånd i 
Västerbottens län (AC-län). Över 30 % av bestånden i AC-län finns på 
bärsvaga marker (G4-5), vilket faktiskt är mindre än för landet som 
helhet (34 %). Hela 75 % av alla bestånden har en biomassa över 30 
ton per ha. Intressant är att en stor del av denna biomassa finns på 
bärsvaga marker.

Den förutspådda klimatförändringen kommer innebära blötare höstar 
med en vinter som kommer senare. Det innebär att dessa bestånd 
endast med svårighet kan skördas på frusen mark.

Tolkningar

Slutsatser
I Västerbotten finns stora arealer med röjningsskog och första 
gallringsskog på bärsvaga marker (23-31 %). Med klimat-
förändringar kan det bli svårt att göra goda biobränsleuttag i 
gallringsbestånden med svaga grundförhållanden. I förstagall-
rings bestånden är stor del intressant för biobränsleskörd och 
många finns på G 4-5 mark. Teknikutveckling synes akut för 
dessa bestånd.


