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Alternativ ungskogsbehandling 
Dagens gängse ungskogsbehandling innefattar röjning ner till ca. 
2500 stammar/ha vid 3-4 m medelhöjd. Behandlingen är till för att  
maximera produktionen av massaved och sågtimmer. Fram till och 
med nu har en sådan behandlingsmodell också varit den mest 
logiska. Timmer och massaved har genererat pengar, och värdet 
på skogsbränsle har varit lågt. När vi nu är på väg in i en situation 
där även skogsbränsle har ett reellt värde, ja då finns det också
anledning att anpassa skogsskötseln så att man maximerar 
nettoinkomsterna efter denna nya situation. Det innebär att 
optimera värdeproduktionen av de 3 sortimenten timmer, 
massaved och skogsbränsle tillsammans. 

Det är sedan länge känt att man kan man uppnå en betydligt 
högre totalproduktion av biomassa under ungskogsfasen genom att 
senarelägga utglesningen (Figur 1). Att helt och hållet uppskjuta 
behandlingen till 6-9 m medelhöjd innebär dock en uppenbar risk 
för skador på huvudstammarna. Därför anser vi att en försiktig 
konventionell röjning ner till 5000-6000 stammar/ha bör genomföras 
vid 1-2 m medelhöjd. Då kan man dessutom uppnå god 
kvalitetsdaning av huvudstammar, så att man efter ett 
skogsbränsleuttag vid 6-9 m medelhöjd får ett kvarvarande bestånd 
med hög kvalitetspotential, för såväl timmer som massaved. 
Skogsbränsleuttaget bör kunna bli i storleksordningen 20-30 ton 
TS/ha, vilket möjliggör ekonomi i åtgärden, om och när tekniken 
blivit utvecklad.

Figur.  Produktionsprognos för ett medelbestånd i Västerbotten avseende
total biomassaproduktion. (Degeröförsöket. Sahlen & Lundmark, ej 
publicerat).  Beståndstäthet vid försökets anläggning år 1997: Oröjt;
22044 stammar/ha, röjt; 3000 stammar/ha. 
Medelhöjd 3,9 respektive 4,7 m i oröjt och röjt..

Läs mera: Tidningen Vi skogsägare (LRF media) nr 4, 2004. 
(Bergström, U., Lundmark, T. & Nordfjell, T).
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