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Vilken skog vill du se  
växa upp?
Hur skog skall skötas har i alla tider intresserat och diskuterats. 
Skogens förmåga som klimat- och miljöskapare är särskilt i fokus 
nu. Den svenska skogen är inte längre enbart ett svenskt intresse, 
utan ses numera i ett europeiskt miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Om vi för ner debatten till mera marknära nivå kan vi konstatera att 
signalerna blir fler och tydligare att vi gallrar för hårt. Med resultat 
att slutavverkningsvolymerna negativt avviker från de förväntade.  

Gallring handlar om framtid, miljö, tillväxt och vilken skog du vill 
ha. Det här är vår programförklaring, eller upprop om du hellre vill, 
för att med kunskap, teknik och erfarenhet bidra till mera  
virkesrika och stormfasta bestånd med minimala markskador.

Var tydlig med dina önskemål och krav nästa gång du skall gallra.

Magnus Wallin
Grundare och delägare

Malwa Forest AB

Hans Lindberg
VD
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Allt fler tecken tyder tyvärr på det. På trettio år har virkesuttagen vid 
förstagallring i Götaland mer än dubblerats samtidigt som slutav-
verkningsvolymerna har sjunkit kraftigt.
   Mot beräknade 405 skogskubikmeter per hektar till i snitt 289  
kubik i Götaland.* 

Avvikelserna mot beräknad slutavverkningsvolym i Mellansverige 
och norrut är lägre, men stora nog för att bekymra och väcka debatt.

När vi gör beräkningar med Malwa-gallring känns en ökning med 
50% vid slutavverkning realistisk.
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Gallrar vi fel och för hårt

* Skogsstyrelsens rapport (2019/4)
och Skogsforum/Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen 2019.
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” 289 kubik vid  
slutavverkning borde  

vara mer än 400 ”
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Målet för gallring är att skapa och ge förutsättningar för bra tillväxt 
och därmed ett värdefullt bestånd.
   Träd som inte är bra, skadade, undertryckta eller står för tätt tas 
bort. Det ger utrymme för tillväxt på andra träd som har bättre 
förutsättningar. Träd med bäst tillväxtmöjligheter, så kallade huvud-
stammar, prioriteras.
   Vi är också eniga om att det är lämpligt med förstagallring när  
beståndet har nått 12-15 meters höjd och att andragallring görs när 
beståndet nått 18-20 meter. Tillväxttakten är rätt hög, normalt hand-
lar det 8-10 år mellan första och andragallring, så det gäller att vara 
uppmärksam. 

Gallring
– Det här är vi eniga om
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Vi tycker det är fel att gå in med stora maskiner, som kräver minst 4 
meters breda stickvägar i känslig ungskog. Det är så den mesta ma-
skinella gallringen görs i vårt land. Oavsett om vi talar om första eller 
andragallring.  
   Vi förordar i stället beståndsgående gallring med maskiner som bara 
är 2 meter breda och inte kräver stickvägar i traditionell mening. I 
stället kan de kryssa fram mellan träd i stående skog.  

Varför görs ändå 4+20 gallring?
Ett skäl, och kanske det enda, som förespråkarna gärna anger är kost-
nadseffektivitet. Man får helt enkelt ut mera volym på kortare tid och 
därmed ett bättre netto för gallringen. Ja, det stämmer oftast, men till 
vilket pris?
   De stora skogsmaskinerna, upp emot 20 ton, ursprungligen ofta 
utvecklade för slutavverkning,  kräver i gallringsskog minst 4 meter 
breda stickvägar för att komma fram. Kranarnas arbetslängd är drygt 
10 meter och det gör att en ny stickväg anläggs med 20 meters mellan-
rum. På en hektar, till exempel 100x100 meter måste 4 till 5 stickvägar 
tas fram, ofta 4,5 meter breda och 100 meter långa. 
Det är bara att räkna - 4,5x100=450 kvadratmeter och fem sådana 
vägar. Det betyder att 20 till 25% av ytan, inte längre används till 
skogsproduktion.*
   Redan vid förstagallring planeras detta vägnät med stick- och bas-
vägar för beståndets hela omloppsperiod. Det låter ju rationellt, men 
sanningen är väl snarare den att det är maskinstorleken som styr och 
att det har väldigt lite med skogens villkor och förutsättningar att göra.

Gallring
– Det här är vi inte eniga om
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* Den paragraf som reglerade stickvägarnas yta togs bort i Skogsvårdslagen (SVL) 
1994. Samtidigt skrevs: För att minimera tillväxtförluster bör stickvägsarealen ligga 
mellan 10 till 20% (Håkansson & Steffen).



Väljer du gallring med stora maskiner, som kräver minst 4 meters 
stickvägar och där vägarna etableras med 20 meters mellanrum kan 
du räkna med att 950 till 1150 stam* av ursprungliga 2000 plantor 
finns kvar efter förstagallringen.
   Ytan blir ofta ojämnt gallrad mellan stickvägarna, ibland knappast 
alls, eftersom stor andel stam försvinner när vägarna etableras (stick-
vägsförluster) och man samtidigt inte skall överskrida 35% gallrings-
styrka vid förstagallringen.

Väljer du Malwagallring får du ett mera tilltalande resultat med jämn 
gallring över hela ytan.  Det är ganska enkelt.
3 meter mellan gallrade träd är ett optimalt avstånd och en Malwa är 
bara två meter bred. Det betyder att Malwa alltid får plats vid gallring 
utan stickvägar eller vägträdsförluster. I stället talar vi om slingerstråk 
eller att kryssa fram mellan träd i stående skog.

Stor skillnad mellan 4 meters 
stickvägar  och Malwa-gallring 
med slingerstråk mellan träden
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Klentimmer i stället för massaved 
Allt fler sågverk börjar nu såga stam i klenare dimensioner.
Det kan ge bättre betalt än till massaved. Malwas skördare är 
kostnadseffektiv även i dessa dimensioner. 

* Bra information om antal stam efter gallring hittar du bland annat på  
  www.skogskunskap.se.
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** Petter Marklid Entreprenad i Unnaryd.

Så här säger Petter Marklid**: 

”Där inte terrängen sätter hinder, så finns inga stickvägsförluster. 
Till 90% handlar det som slingerstråk och skonsamma stick-
vägar, som inte påverkar beståndets tillväxt. Stickvägarna för en 
Malwa-skotare, för uttransport av virke till väg, är också bara 3 
meter breda och kan ligga med 20 meters mellanrum. Skördaren 
planerar, med instick eller slingerstråk, så att skotaren når och 
kan plocka allt virke från sin stickväg. 
   Kommer man tillbaka till ett Malwa-gallrat bestånd efter  
några år brukar det vara svårt att urskilja stickvägarna eftersom 
de smälter in i miljön och slingerstråken är omöjliga att se”.

   
Räkna med att Malwa-gallring ger 100 fler träd kvar per hektar för att 
växa till värdefullt virke. Minst!
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Fyra meter breda stickvägar, minst, är vad som krävs vid traditionell 
gallring med stora maskiner. Hade man sagt så till tidigare generatio-
ner hade de förfasat sig och inte trott att det var sant.
   Det är framför allt de stora skogsbolagen och därmed maskintill-
verkarna som styrt utvecklingen mot stora maskiner. Inte för att göra 
bättre gallring eller leverera en bättre tjänst, utan sänka produktions-
kostnaderna = hugga billigare. Väldigt lite har handlat om vad enskil-
da skogsägare tycker eller skogens villkor.

En Malwa är 2 meter bred och kräver inga traditionella stickvägar, 
nät eller korridorer. De kan kryssa fram mellan träden i stående skog 
(slingerstråk) och orsakar sällan eller aldrig markskador.
   Skogsforsk gjorde 2017 ett spårdjupstest som visade att en lastad 
Malwa med trailer var överlägsen och hade signifikant lägre spårbild-
ning än skotare i klassen 14-15 ton (Se sid. 16-17).

Dags att ifrågasätta 4 meters 
stickvägar och stickvägsnät
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26-årigt tallbestånd i Brunflo, Jämtland, Malwa-gallring hösten 2020. 
Gallringsentreprenör: Lövsta Logging, Fredrik Toutin.  

Markägare: Håkan Jacobsson.

Till höger:

”Bilden är tagen med en drönare, man ser inga stickvägar utan bara en 
traktorväg som går diagonalt över marken. Fredrik Toutin på Lövsta Logging 
med sin Malwa 560C gjorde ett kanonjobb och slingrade sig fram fint med sin 

smidiga maskin. Man kan inte se några som helst markskador eller skador 
på kvarvarande stammar och det finns rejält många sparade huvudstammar 

kvar. Jag har också inspekterat efter de stormar som varit och kan inte hitta 
ett enda omkullblåst träd”.
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Ibland hör man, framför allt från de större skogsbolagen och deras 
representanter, som ett argument för 4+20-gallring följande:

”När förstagallring gjorts med små maskiner kan problematik 
uppstå vid andragallring. Oftast måste då konventionella  
maskiner användas och stickvägarna breddas”.

Underförstått säger man då att små maskiner inte är dimensionerade 
för att klara andragallring med grövre, längre och tyngre stammar.
Så kan det säkert vara, men ett sådant påstående är både okunnigt 
och felaktigt när det gäller Malwa.  
   En Malwa-skördare med Log Max 928 aggregat har 42 cm kap- 
kapacitet och fungerar utmärkt även i andragallring.

...och hög tid att avliva en myt 
om andragallring
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Andragallring. Medelstam 0,15 Fub.
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Aldrig helt säkra, men mycket går att göra för att skapa mer storm-
säkra bestånd. Hur röjning och gallring görs påverkar motstånds-
kraften mot kraftiga vindar. Det är de flesta överens om, men sedan 
finns olika skolor. 
   Vår övertygelse och erfarenhet visar att den typ av beståndsgående 
gallring som kan göras med Malwa är den mest optimala lösningen. 
Maskinerna kryssar fram mellan träden i stående skog. Resultatet 
blir fler stammar kvar. 
   Vi är av uppfattningen att traditionella stickvägar och stickvägsnät 
inte tillför något för att göra bestånd stormsäkrare. Erfarenheter 
från flera entreprenörer, bland annat Torbjörn Nilsson, Husby Gård, 
tyder på att de flesta vindfällena ligger utmed och några meter in vid 
stickvägar.

Stormsäkra skogar. 
Finns det?

” 2019 var jag och min Malwa 
i Östhammars kommun för 
att hjälpa till efter stormen 
Alfrida, som fällt många träd 
under sin framfart. De flesta 
vindfällena låg utmed  
stickvägarna ”.

Torbjörn Nilsson, Husby gård
Malwa-entreprenör i Vendel / Örbyhus
ett par mil norr om Uppsala
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Markskoning är en självklarhet för de allra flesta entreprenörer 
oavsett om man kör en stor eller mindre maskin, men hur skickliga 
förare av stora tunga maskiner än är, så anser vi att de i gallringsskog 
kör med alltför stora verktyg.
   Ur markbelastningssynpunkt är det en väldig skillnad på skogsma-
skiner som väger 20 ton och Malwa som bara väger en fjärdedel av 
det. Det går inte att jämföra och är också orättvist mot de som kör 
tunga maskiner.
 
Skogforsk gjorde 2017 ett spårdjupstest där man jämförde en lastad 
Malwa-skotare med trailer mot tyngre maskiner, som i det här fallet 
representerades av 8- och 10-hjuliga Ponsse Buffalo samt en bandma-
skin, ”Ontrack”, under utveckling (Se redovisning på sid. 16-17). 
   På forskarspråk uttrycktes resultatet så här: ”Malwan hade signifi-
kant lägre spårbildning”.

Markskoning på riktigt
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Bakom kulisserna kan vi avslöja att Malwan, utöver provets 10 pla-
nerade körningar över en provyta, kördes ytterligare 5 gånger utan 
märkbara markskador. De stora maskinerna fick avbryta sina försök 
i förtid pga av alltför djupa spårbildningar.

Markskoningsgaranti?
Markskoningsgaranti som ibland lämnas av framför allt större 
aktörer är ett ganska tvetydigt begrepp och innebär kortfattat 
att återställa körskador. Dessutom ingår ett antal åtgärder för att  
minimera skador så långt det går, men det handlar inte om att 
köra helt utan markskador, vilket själva ordet kan tolkas som.  
En avgift per kubikmeter, tas också ut från skogsägaren, och går 
till en fond för att ersätta skador.  
   Att använda ordet garanti är ur marknadsrättslig synpunkt  
tveksamt.
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”I spårdjupstesterna klarade sig Malwaskotaren med trailer  
utmärkt och hade signifikant lägre spårbildning än Ponsse Buffalo  
i alla fyra försöksleden. Detta gällde både räknat per överfart och  

då jämförelsen gjordes baserat på utfört transportarbete”.*

Spårdjupstest på ett fält utanför Tierp, 
utfört av Skogsforsk 2017.

* Skogforsks arbetsrapport (972-2018) Utvärdering av maskinsystemet  
Malwa för tidig gallring



vilken skog vill du ha? det handlar om gallring

   27

Figur 16 visar, också som ett exempel, registrerat konpenetrationsmotstånd för bana 4 
före, under och efter slutfört test. Profilerna är nästan identiska vilket visar att marken 
ej märkbart förändrats av de upprepade överfarterna. Resultaten är likartade för båda 
maskinerna och samtliga banor.

Spårbildning på rak bana
Malwan och jämförelsemaskinen, den åttahjuliga Ponsse Buffalo, kördes tomma på de 
raka testbanorna och spårdjupsutvecklingen mättes efter varje passage. Maskinerna 
kördes både med och utan band (Olofsfors Eco-Track-Baltic). Resultatet redovisas i  
Figur 17. Ponsseskotaren har, som förväntat, betydligt kraftigare spårbildning än Malwa. 
En skillnad mellan maskinerna är att Buffalon har tydligt mindre spårbildning med band 
än med hjul vid körning på rak bana, medan skillnaden är betydligt mindre för Malwan. 
För Malwan finns dessutom en tendens till avtagande spårbildning efter cirka fem över-
farter. Skillnaderna mellan Buffalo med och utan band är signifikanta, liksom skillnaden 
mellan Malwa och båda Buffalo-serierna. För Malwa föreligger ingen signifikant skillnad 
vid körning med eller utan band. 

M
Pa

Figur 16. Konpenetrationsmotstånd på Rak bana 4, Buffalo med band, tom: före, under och efter genomfört 
test. Resultaten visar att markens konpenetrationsmotstånd ej märkbart förändrats under testets gång.

Spårdjup, cm

Överfart, nr
Figur 17. Spårbildning efter körning med och utan band, utan last på rak bana (genomsnitt av V och H spår).

Penetrationsdjup

Markyta 40 cm 80 cm
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Maskinerna kördes även på rak bana med last, Buffalon med 10,5 ton massaved och 
Malwan med totalt 6,5 ton (inkl. trailer). Spårbildningen framgår av Figur 18.  För Buffalo 
på hjul avbröts testet efter 6 överfarter, då spårdjupet närmade sig 20 cm, för att inte 
försvåra återställning av provområdet.

Spårbildning på slalombana
Även på slalombana kördes maskinerna tomma och med last, med och utan band, på 
samma sätt som på de raka teststräckorna. Här mättes spårdjupet efter varje överfart 
till och med nr 5, och sedan efter överfart nr 8 och nr 10. Resultatet för lastade maskiner 
redovisas i Figur 19. Man ser att Buffalons metallband genom ganska aggressiv skjuvning 
ger upphov till mer omfattande spårbildning än då maskinen kördes rakt fram. Den 
uppvisar nu spårbildning i nivå med då maskinen körs utan band. Malwa har fortfarande 
mycket begränsad spårbildning, såväl med som utan band. Skillnaden mellan Malwa och 
Buffalo är signifikant. 

Figur 18. Spårbildning vid körning rakt fram med last, med eller utan band (genomsnitt av V och H spår).  
För Ponsse Buffalo avbröts testet med hjul efter 6 överfarter.

Figur 19. Spårbildning (genomsnitt av V och H spår) då maskinerna körts tomma på slalombana.

Spårdjup, cm

Överfart, nr

Spårdjup, cm
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Maskinerna kördes även lastade med 10,5 (Buffalo) respektive 6,5 (Malwa + trailer) 
ton massaved på slalombana. Resultatet visas i Figur 20. För Buffalo med band avbröts 
försöket efter fem överfarter och för Buffalo utan band efter sex överfarter, eftersom 
klara resultat erhållits och för att minska arbetet med att återställa testområdet. Det är 
intressant att notera att spårbildningen, för Buffalon, är relativt likartad såväl med som 
utan band. Det kan indikera att nackdelen av mindre markkontaktarea då maskinen körs 
med hjul uppvägs av minskad tendens till skjuvning och lägre vikt de förhållanden som 
rådde på försöksområdet. Givetvis bör maskinens dragkraft ha påverkats negativt då den 
körs utan band, men detta mättes inte.

Malwa uppvisar även på slalombanan mycket låg spårbildning, såväl med som utan band. 
För Malwa utsträcktes försöket till att omfatta 15 överfarter, för att även generera värden 
vid lika stort totalt transportarbete som för Buffalon efter planerade tio överfarter.  
Ökningen av Malwans spårdjup var mycket måttlig, från cirka 6 cm vid tio överfarter till 
cirka 7 cm efter 15 överfarter.

Spårdjup, cm

Överfart, nr

Figur 20. Spårbildning (genomsnitt av V och H spår) då maskinerna körts lastade på slalombana. Försöket 
avbröts efter fem respektive sex överfarter för Buffalo, men utsträcktes till 15 överfarter för Malwa.
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Biomassa, som till exempel granar och lövträd, använder koldioxid 
för tillväxt och uppbyggnad. Begreppet kolsänka beskriver helt enkelt 
växande träds förmåga att binda koldioxid, så kallad kolinlagring, och 
därmed minska koldioxidhalten i luft. Det handlar om stora mängder 
– räkna med att en skogskubikmeter (M3sk) i en genomsnittlig skog i 
runda tal binder så mycket som 900 kg koldioxid och att en enda stor 
gran ger en kolsänka motsvarande 450 till 500 kg koldioxid*.

Träd som blir timmer lagrar kol längre
Träd som vuxit sig stora blir timmer och fortsätter därmed att binda 
kol under lång tid, till exempel som byggnadsmaterial. Till skillnad 
från klenare virke, ofta från gallring, som används till massa och blir 
hygienprodukter eller papper med kortare livscykel.
   Ser man detta ur ett gallringsperspektiv, så är det lätt att räkna ut att 
ju fler träd som får  växa till värdefullt timmer i din skog, desto större 
blir kolsänkan och därmed klimatnyttan.

100 fler träd kvar per hektar med Malwa-gallring
Malwa tillåter en mera selektiv gallring, vilket betyder i snitt fler än 
100 träd kvar per hektar jämfört med gallring med stora maskiner, 
som kräver minst 4 meters stickvägar.  
   Räkna själv. Det blir stora tal och kan röra sig om upp emot 50 ton 
klimatnytta per hektar.
– För att inte tala om värdet av 100 fler träd som kan bli timmer.

Koldioxid och kolsänka? 
Så här hänger det ihop
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* Hur mycket CO2 binder olika trädslag? Skogsforum/Fredrik Reuter, 2019
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Kan man få betalt för kolsänkor och tillväxt?
Inte ännu, men tankarna finns och debatt pågår både nationellt 
och internationellt. Redan 2011 köpte LKAB koldioxidkrediter av 
Sveaskog för 300 000 kronor i ett försök att synliggöra den svenska 
skogens outnyttjade potential att göra klimatnytta. 
Kalifornien och Nya Zeeland tillämpar redan idag system för ut-
släppshandel byggt på skogens tillväxt.
   Det är inte orealistiskt att ett eventuellt framtida kolsänkevärde 
byggt på tillväxt kan komma att ge så mycket som tusen kronor extra 
per skogskubikmeter.
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Vad vet vi om femtio år?
Ställ dig frågan och tänk efter. Ett bestånds omloppstid är ofta 60-80 
år och ju längre norrut vi kommer desto fler blir åren. Så ärligt talat, 
vad vet vi om år 2050, 2070 eller 2090.
   Tittar vi bakåt kan vi lätt läsa oss till att synen på skogsvård och 
skötselmetoder genomgått många och stora förändringar genom 
åren*. Särskilt mekaniseringen av skogsbruket har inneburit stora 
förändringar och förbättringar, kanske framför allt ur arbetsmil-
jösynpunkt. Men skogen är densamma.
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* Lästips! Århundrade för århundrade – Skogshistoriska sällskapet
www.skogshistoria.se/skogshistoria/arhundrade-for-arhundrade
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Klimatet utmanar oss
Klimatförändringarna med förhöjd medeltemperatur och mera 
nederbörd leder till ökad tillväxttakt, extrem värme och torkperio-
der kan ställa till det, skyfall kan leda till översvämningar och hårda 
vindar ökar risken för stormskador. Insektsangrepp är ett gissel. Det 
som görs nu är att kraven på fler och motståndskraftiga ekosystem 
med hög biologisk mångfald ökar och att stora områden avsätts och 
skyddas för detta. Nya trädsorter kommer också.

Skog allt viktigare som råvara
Vi känner oss idag allt mera säkra på att skogen och dess produkter 
kommer att vara viktiga och kanske mycket viktigare än vad vi för-
står idag.  Råvara från skogen kan användas inte bara till byggnads-
material, utan nu också till storskalig byggnation, papper, textil och 
biobränsle plus en lång rad produkter som vi inte har aning om idag. 
Forskningen är intensiv och öppnar hela tiden för nya möjligheter. 
I ett framtidsperspektiv känns avsättning och efterfrågan fortsatt 
säker.

Självkörande maskiner
Fortsatt mekanisering med nya typer av redskap och fordon samt  
automatisering med självkörande maskiner både för plantering, gall-
ring, avverkning och transport kommer fortsätta att förändra och 
underlätta villkoren för skogsbruk.            

Gallring handlar om framtiden.  
Med bra röjning och gallring lägger du idag grunden till och ger 
förutsättningar för ett  skogsbestånd att utvecklas på bästa sätt.  Den 
stora belöningen kommer om femtio år. Tills dess handlar det om 
glädje och stolthet över ett allt mera värdefullt bestånd. 



vilken skog vill du ha? det handlar om gallring

Malwa Forest AB Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene | 0320-79 44 50  
info@malwa.se | www.malwa.se Ve

rs
io

n 
M

aj
 2

02
1


