
Markberedning

Vad är tillåtet, vad är lämpligt och hur ska vi mäta det?
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Markberedning i återväxtuppföljningen
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Markberedning och Skogsvårdslagen

Ska utföras

• När så behövs för att få en tillfredställande återväxt 6§

Bör utföras

• Endast om återväxt inte kan tryggas på annat sätt i fjällnära skog 18b§

• Så att erosion undviks 30§

• Med minsta möjliga påverkan på lavtäcket och renarnas flyttning och samling 31§

Får inte utföras

• Som hyggesplogning 6§

• I skyddszoner, på stigar, kulturlämningar 30§



Markberedning nämns i flera målbilder

• När markberedning inte ska utföras

• När markberedning ska ske med försiktighet
– Närskog

• ”Om markberedning måste utföras, sker den skonsamt.”

– Stigar och leder 
• ”Markberedning och föryngring planeras så att stigens funktion bibehålls.” 

• Hur markberedning bör utföras
– Vid beståndsanläggning 

• ”På sträckor där kantzon saknas helt eller är smal sker kontinuerlig markberedning (harvning) inte inom 10 
meter från sjö eller vattendrag.” 

• ”Fläckmarkberedning/högläggning och sådd/plantering sker inte närmare än 5 meter från sjö eller 
vattendrag.” 
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Brott mot Skogsvårdslagen?
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Lagtext, målbilder och markberedning

• Ordet markberedning säger väldigt lite om vad man uträttar

• Att beskriva markberedning utifrån aggregattyp t.ex. plog, harv etc. 
blir snabbt ett cirkelresonemang utifrån hur man väljer att namnge 
aggregatet

• Med en aggregattyp t.ex. harv har kan man antingen ”kamma gräset” 
eller ”orsaka en jordbävning”

• Att beskriva markberedning utifrån den plantpunkt man avser att 
skapa är otillräckligt. Hur stor är en hög? Hur väl skall en profil vara 
vänd för att vara en invers? Hur stor är en fläck?

• Samarbete påbörjades 2016 för att ta fram bättre mätmetod för att 
beskriva hur aggressiv/mild en markberedning är, men



Regeringsuppdrag
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• Skogsstyrelsen fick, 2017 ett regeringsuppdrag som avslutades 
2018 att vid behov skriva om föreskrifterna för anläggning av skog. 
Bakgrunden är gamla föreskrifter som kan tänkas hindra skogsägare 
att utveckla sitt skogsbruk. 

• Markberedning berörs direkt genom att en juridiskt hållbar definition 
av markberedning föreslås att tas fram som kan användas för att 
skriva föreskrifter alternativt bättre instruktioner eller 
uppförandekoder.

• Markberedning berörs indirekt genom att antalet huvudplantor som 
behövs för en godkänd föryngring eventuellt kommer att revideras 
(minskas). 



Metodval vid markberedning
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Fördelning (%) mellan olika markberedningsmetoder enligt 

Återväxtuppföljningen. Glidande fyraårsmedelvärden.
Fördelning (%) mellan olika markberedningsmetoder enligt 

Riksskogstaxeringen. Glidande femårsmedelvärden.



Metodval i olika landsändar
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Andel störd mark vid markberedning
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Andel störd mark (bar mineraljord) vid markberedning enligt riksskogstaxeringen



Markberedning är så mycket mer än metod 
och bar mineraljord.

Markberedningens kvalitet kan beskrivas även genom 

• Djup

• Höjd på högar

• Störd yta per plantpunkt

• Antal godtagbara plantpunkter

• Vald metod i förhållande till ståndort

• M.m.
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Inget förslag till föreskriftsförändringar på 
grund av bristande underlag

• Förslag till regeringen 2018 att genomföra en nationell 
markberedningsundersökning för att få bättre kunskap om hur 
markberedningen utförs idag.

• Utifrån resultat från denna undersökning tas sedan beslut om att gå 
vidare.

• Först måste vi ha en gemensam metod att mäta markberedning 
utifrån väsentliga aspekter.

• Inget har påbörjats, delvis beroende på svag ekonomi, kanske start 
2020. 
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Markberedningsbehov och planantal
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Tabell 1. 2 kap. 9 och 11 paragraferna i Skogsstyrelsens föreskrifter. 

Lägsta antal plantor som ska finnas per hektar vid senaste tidpunkt 

för hjälpplantering. Efter denna tidpunkt halveras kravet, dock aldrig 

under 500. 



Skogsbruket planterar inte så
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Genomsnittligt antal planterade och självföryngrade huvudplantor per hektar i planteringar 

2014–2017 av olika bonitetsklasser enligt Skogsstyrelsens återväxtuppföljning.
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Skogsstyrelsens förslag till ny plantantalstabell

Skogsstyrelsens förslag för barrträd och 

björk.

SI Vid 1,3 

meters 

höjd

Vid 5 

meters 

höjd

Vid tio 

meters 

höjd

>18 1500 1200 900

≤18 1000 800 600
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Mer om nya föreskrifter

Föryngringar kan idag underkännas om andelen luckor är för stor 
(lucka lika med nollyta med 3 meters radie. För gran över G22 och för 
tall över T14 tillåts högst 10 procent nollytor. Vid ståndortsindex under 
detta tillåts högst 20 procent nollytor. Skogsstyrelsens förslag är att 
kravet på högsta andel luckor helt tas bort.

Skogsstyrelsen föreslår även att återväxtkravet slopas på en 15 meter 
bred zon utmed åkermark.

Förslagen kan komma att påverka upplägget och omfattning för 
markberedning. Arbetet är försenat men planeras att startas upp under 
2020. Utgången av detta arbete är oklart. 
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