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Urklipp från Sveaskogs riktlinjer för skogsbruk:

Markberedning utförs på de flesta marker i samband med föryngring för att 

åstadkomma ett bra föryngringsresultat. Markberedningen anpassas till ståndorten 

och till föryngringsmetoden. 

Inriktningen är att undvika mer markpåverkan än vad som krävs för ett bra 

föryngringsresultat. Undvik att markbereda mindre och fuktiga partier där vi vill ha 

naturlig föryngring av löv för att nå målet för lövträdsandel.

Alla fornlämningar och dess skyddsområde har ett starkt skydd och dessa får inte 

skadas. Även till övriga kulturlämningar tas hänsyn, t.ex. kolbottnar och tjärdalar som 

inte får markberedas. Stigar och leder får inte heller skadas.

När skonsam markberedning har överenskommits vid samråd med rennäringen 

gäller följande definition.

Lavtäckning, % Maximal markpåverkan, %

> 25 % 20

10-25 % 40



Markberedningsarealer

Utfall 2018 

Areal markberedning totalt 20 800 ha (lågt pga brandrisk)

- Harvning 10 100 ha

- Högläggning 9 000 ha

- Maskinell harvsådd 1 700 ha

- Riktad markberedning 600 ha

Andelen av arealen föryngringsavverkning som markbereds är ca 90 %.

MO Nord har ca 60 % högläggning och MO Syd 30 %.



Harvning
utrustad med 

fröenhet

för skogssådd

Markberedningsmetoder



Högläggning



Markberedningspunkter

För plantering

- Omvänd torva/tilta med mineraljordstäckning = optimal punkt på samtliga marktyper

- Bra markberedningspunkter är mineraljordspunkter

(dock ej på fuktig mark/uppfrysningsmark)

För frö (sådd, naturlig föryngring)

- Blekjord eller humix



Optimal markberedningspunkt - för plantering



Skötselskolan - Markberedning

 Krav för alla som markbereder hos oss. Årligen.

 Dessutom: brand, körning i skogsmark och att vara anställd



Samråd vid brandrisk



Utförande av markberedning

- All markberedning sker på entreprenad

- Förmedling av traktdirektiv och återkoppling sker i Skogsvårdsportalen via Forest Link



Sveaskogs skogsvårdsportal



Traktdirektiv markberedning



Återrapportering



Analys av stickprov 

på utförd markberedning



Markberedning och rennäring

- Alla objekt som ska föryngringsavverkas samråds med 

rennäringen, bl.a. avseende markberedningsmetod

- Skonsam markberedning utförs om så har överenskommits i 

samrådet: 

Lavtäckning, % Maximal markpåverkan, %

> 25 % 20

10-25 % 40

- Skonsam markberedning utförs med ”Kicken” eller genom 

anpassad körning med traditionellt aggregat.

- Särskild skötselskola för markberedning vid rennäring



Markberedning och fornminnen

 Branschgemensamma riktlinjer: hänsyn till forn- och kulturlämningar i 

skogsbruket:

•Inför markberedning på svåra fornlämningstrakter bör den som planerar besöka 

objektet i fält tillsammans med utföraren.

• Lägg märke till var det finns kulturstubbar och markbered inte innanför dessa.

• Var uppmärksam på ev skador på lämningar under arbetets gång.

• Tänk på att det vid yttäckande hänsyn är viktigt att iaktta eventuella villkor 

eller beslut från länsstyrelsen avseende markberedningen.

 Beskrivet i traktdirektiv

 Vid nyupptäckta lämningar stoppas arbetet och kontakt tas med 

länsstyrelsen



Utmaningar markberedning

- Maskinförare/entreprenörer

- Bromsa kostnadsutvecklingen (är nästa tekniksprång förarlösa 

maskiner)?

- Lägre markpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt

- Undvika skador på forn- och kulturminnen



Utvecklingsprojekt - Plantma X



❑ Tillverkas av Plantma AB

❑Markberedare är Midiflex

❑ Första testkörning i fält sker på 

Sveaskogs mark under november 2019

❑ Storskaliga tester på Sveaskogs mark 

under 2020


