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Skötsel av contortaskog

Röjning
Gallring 
Skogshushållning och framtida 
slutavverkning





Presenter
Presentation Notes
Radsådd contorta i samband med Mb



Höjdutveckling i cm
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Sådda plantor
Planterade plantor

Höjd i cm

År efter avverkning

Presenter
Presentation Notes
Sådda plantor når 1 m höjd 3-4 år senare än planterade.Tillgång på frö, speciellt förädlat material. Det går åt 25 ggr mer frön i sådd än plantering.Men det är en mekaniserad metod som kan ge högre virkesvärde i framtidenBättre rotsystem – stabilitet. Rakare stammar. Möjlighet till tätare föryngringar – kvistkvalitet?.



Toböle, 57-årigt 
contortabestånd



Förutsättningar till grund för skötsel av 
contortaskog

Svagt vetenskapligt underlag 
Kan fungera ogallrad
Utjämning av virkesflöde önskvärt
Förmodad uthållig tillväxt 
Virkesproduktionen starkare kopplad till 
stamantalet upp till högre stamantal



Förutsättningar till grund för skötsel av 
contortaskog, forts…

Contortabestånd kan vara känsligare 
för vind- och snöskador. Speciellt efter 
gallring
Stor variation i kvalitet mellan träden -
bra effekt av kvalitetsgallring
Contortan är känslig för stamskador vid 
gallring









Contortagallring – Riktlinjer för beståndsval

Gallras: Välslutna bestånd med god virkeskvalitet på 
mark med bra bärighet.

- tidig 1:a gallring
- 2:a gallring före 18 m ö h

Gallras ej: Bestånd som
- är glesa (< 1200-1400 träd/ha)
- har dålig virkeskvalitet dvs

- grovkvistiga, klykor, stamskador osv
- basala stamböjar

- står på mark med dålig bärighet
- växer i starkt vindutsatta lägen
- står i svår terräng (brant, blockigt)

Presenter
Presentation Notes
Hantering av risk!Tidig försiktig gallring eller inte alls!200 000 m3fub gallring per år de närmaste 10 åren.



Presenter
Presentation Notes
Kan det här bli ett välslutet bestånd på god bärighet?



Gallringstidpunkt och 
gallringsstyrka,
1:a gallringen

Tidig gallring, 11 – 13 meter övre höjd
Försiktig gallring, 30 %
Kvalitetsgallring

Presenter
Presentation Notes
Syfte att ta uppstickvägar innan träden är för höga och känsliga.Efter att träden i stickvägskanter har stabiliserats görs en andra genomgallring innan beståndet blivit för högt. 



2:a gallringen

Kommer snabbt efter första!
2:a gallringen vid 14 – 17 meter övre 
höjd
30 % uttag i selektiv gallring i 
beståndet
Kvalitetsgallring med dragning mot 
låggallring

Presenter
Presentation Notes
2:a gallringen 7 – 10 år efter första, 3,5 – 5 meter på bra ståndorterMaskinval och körsystem, stickvägarna efter första bör gå att använda vid andra gallringen



Höjdutveckling contortaungskog, brgr 63, 150 möh
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Presenter
Presentation Notes
Grön linje 10 m höjd vid 24 år och 12 m höjd vid 28 år.  



Sammanfattning av nuvarande 
riktlinjer

Intensiv skötsel 
Tidig, försiktig 1:a gallring, snart därefter 
2:a gallring
Eller ingen gallring – tidig slutavverkning

Risk för skador – vi måste följa  
utvecklingen noga i våra gallrade 
contortaskogar
Fortsatt utvecklingsarbete  





Fortsatt arbete…

Fortsatt uppföljning av utvecklingen i 
SCAs contortaskogar
Samarbete med skogsforskningen

Skarpare och mer underbyggda 
gallringsriktlinjer
Kunskapsuppbyggnad om gödsling i 
contortaskog
Beslutsunderlag för optimal omloppstid i 
olika typer av bestånd
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