Skogsskötsel med kvalitetsinriktning
Värdefull virkesproduktion är en förutsättning
för lönsamhet i skogsbruket.
Virkeskvaliteten avgör värdet. En satsning på kvalitet
idag ger en ökad intäkt i morgon. Som stor förbrukare
av skogens specialsortiment vill vi uppmuntra skogsägare
till att bedriva en skogsskötsel med inriktning på kvalitet.
Hög ambition vid föryngring, röjning och gallring ger
goda förutsättningar för långsiktig hög avkastning från
skogsmarken. Vi vill även i framtiden kunna skörda kvistfria grova stamblock och raka furor utan sprötkvistar för
tillverkning av stolpar.

Gallring med individuellt stamval
Den första gallringen syftar till att förbättra beståndets
kvalitet. Den bör utföras som en låggallring samt uttag
av enskilda grovkvistiga eller skadade träd. Det är viktigt
att gynna produktionsförmågan genom att gallra försiktigt
och med skonsamma metoder. Volymsuttaget vid förstagallring bör inte överstiga 30%. Detta underlättas genom
att använda beståndsgående skördare som ger mindre
andel stickvägar. Den ger dessutom en jämnare utförd
gallring jämfört med större maskiner med långkran.

Vad ingår då i ett skötselprogram med kvalitetsinriktning
på rakvuxet, finkvistigt/kvistrent virke med hög densitet?

Rotnettot vid individgallrad förstagallring blir något lägre
än vid uttag av grova träd. Åtgärden skall dock ses som
god skogsvårdsåtgärd som gynnar kvalitet och ger desto
högre rotnetton i senare gallringar.

Ett tätt utgångsförband
Grunden för kvalitetsskogsskötsel är att trädens tillväxt
hämmas i ungdomen genom trängsel och konkurrens.
För detta krävs minst 10.000 plantor/ha vilket endast
kan åstadkommas på följande vis:

Kvalitetsproduktion i äldre skog
Om man har som mål att skapa hög kvalitet i sina
bestånd måste man även ge den mogna skogen
lite extra tid. Det kan man göra genom att förlänga
omloppstiden till 100-120 år.

• markberedning under skärm eller fröträdsställning

En annan metod är timmerställning av tall, som är att
betrakta som en sista gallring och som kan utföras i
jämna och välslutna bestånd med god kvalitet. Det ger
kvarvarande träd, ca 300 till 400 stam/ha, en hög värdetillväxt samtidigt som det skapar stormfasta träd med
fina trädkronor till en framtida fröträdsställning.

• blandskogsföryngring med markberedning och
plantering av gran under skärm av tall och björk
• successiv föryngring av främst gran på fuktiga marker
• markberedning och plantering av tall som kompletteras med självuppslag av gran och löv
Röjning danar kvaliteten
Lika viktigt som det är med täta utgångsförband, är det
sedan att följa upp med röjning för att styra produktionen mot träden med den bästa kvaliteten. Röjning bör
utföras i minst två steg.

Oavsett om du beslutar dig för att sköta skogen med
inriktning på kvalitet eller ej, rådfråga alltid våra virkesinköpare om hur ett skötselprogram för din fastighet kan
utformas.

• vid 0,5–1 m höjd genomförs en försiktig röjning.
Röj bort förväxande, grovkvistiga s k ”vargar” och
hämmande lövsly samt enkelställning i grupper.
Minst 6.000 st/ha sparas
• vid 5–7 m höjd utförs ungskogsröjning ned till
2–3.000 stammar/ha beroende på bonitet.
Blandskog gynnar kvistkvaliteten och den biologiska
mångfalden. Viktigt är att inte ungskogsröja för tidigt
om älgens betestryck är stort.
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