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Minska skaderisken med 3T – Trädslag, Tidpunkt, Täthet
Clas Fries, Skogsstyrelsen

Foto: Clas Fries



3T – ett enkelt koncept för att i de allra flesta 
fall göra rätt vid föryngring och beståndsvård

Ståndortsanpassning

Beståndshöjd

Stamantal
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Foto: Erik Normark

3T – skogsskötsel från föryngring 
till föryngringsavverkning



Det enkla är det sköna 
– eller varför krångla till något som kan göras enkelt

Täthet på olika boniteter / SI

Mager mark Medelgod mark Bördig mark

T12-18 T19-24 T25-36

T
id

p
u

n
k

t

Plantering snarast 

efter avverkning

ca 1 800 barrplantor 

per hektar 

ca 2 000 barrplantor 

per hektar

ca 2 200 barrplantor 

per hektar

Röjning vid ca 2–3 

meters höjd

ca 1 800 st per hektar 

efter röjning

ca 2 000 st per hektar 

efter röjning

ca 2 200 st per 

hektar efter röjning

Första gallring vid ca 

12 meters medelhöjd

ca 900 st per hektar 

efter gallring

ca 1 100 st per hektar 

efter gallring

ca 1 300 st per 

hektar efter gallring

Andra gallring vid ca 

18 meters medelhöjd

Utgår oftast ca 600–800 st per 

hektar efter gallring

ca 600–800 st per 

hektar efter gallring

Föryngringsavverk-

ning möjlig (höjd 

beror på bördighet)

ca 600–800 timmer-

stammar per hektar,

16–22 m medelhöjd

ca 600–800 timmer-

stammar per hektar,

20–26 m medelhöjd

ca 600–800 timmer-

stammar per hektar,

24–30 m medelhöjd
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Tre gallringar

ofta aktuellt

Skogsstyrelsen: 

Ingvar: 



Varför 3T och inte gallringsmallar?
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3T är en ledstång som …

• Är enkelt att förstå och att hålla 

sig till för den ovane eller inte 

så aktive skogsägaren

• Resulterar i hög produktion (inte 

högsta produktion) av grova, 

raka barrträd med relativt kort 

produktionstid

• Tillgodoser många av skogens  

ekosystemtjänster
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Foto: Erik Normark



3T begränsar risken för skador genom att 
skapa vitala och robusta träd och bestånd
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Foto: Anders Lindqvist Foto: Anders Lindqvist Foto: Jonas Bergqvist Foto: Jenny Stendahl



3T begränsar risken för skador genom att 
skapa vitala och robusta träd och bestånd
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Foto: Anders Lindqvist Foto: Anders Lindqvist Foto: Jonas Bergqvist Foto: Jenny Stendahl
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3T begränsar risken för skador genom att 
skapa vitala och robusta träd och bestånd
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Plantering med ståndortsanpassning av förädlat och därmed robust plantmaterial 

Utglesning till lämpliga stamantal i tid, inklusive möjlighet till urval

Foto: Clas Fries

Foto: Clas Fries

Foto: Anna PeterssonFoto: Ingvar Hansson



Önskad variation kan uppnås inom 3T genom 
ståndortsanpassning och …

Varsam och kreativ hantering av 
naturlig föryngring
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Aktiva naturvårdsåtgärder Tillämpning av målbilder för god 
miljöhänsyn

Foto: Anna Petersson Foto: Erik Normark Foto: Börje Pettersson



3T bygger på relativ täthet – stamantal vs höjd

• Röda prickar

– Då höjden är 6 × förbandet är det nära 

till sådan trängseln i beståndet att det 

bör glesas ut, gallras

– Hart Becking Spacing Index = 6 fungerar 

bra för tall och gran (björk lägre)

– 2500 st/ha innebär 2 meters förband

– 6 × 2 meter = 12 m → hög tid att gallra

• Gröna fält

– Gallring och föryngringsavverkning i 3T
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Analys av ogallrade försöksytor i GG-försöken. Elfving. 2010. For. Ecol. Manage.



Tack för mig
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Foto: Clas FriesFoto: Ingvar HanssonFoto: Erik Normark


