
 

Frågor och svar – Digital skogskväll 19 november 2020 
 

Nedan är en sammanställning på de frågor som inte hann besvaras under den digitala 

skogskvällen. 

 

Vi fällde en gran i veckan med borrmjöl på, vad kommer det ifrån så här års? 

Det är svårt att veta utan att se trädet. Generellt sett är det väldigt låg aktivitet bland alla insekter vid 

den här årstiden eftersom det är för kallt. 

 

Är granbarkborrefällor effektiva? 

Man vet ganska lite om fällors effektivitet, det finns inte mycket forskning i frågan. Vi har därför 

gemensamt i skogsbruket under 2020 genomfört försök med fällfångst för att bringa lite ljus i frågan 

och vi har förhoppningsvis ett resultat som vi kan presentera i december. 

 

Träd som har blivit angripit av barkborre och tappar bark bitvis, klassas detta virke 

fortfarande som timmer eller blir allt brännved när barken släpper? 

Angripna träd som tappat barken helt eller delvis kan huggas som sortiment 1600. Det man behöver 

hålla koll på är att det inte finns lagringsröta i veden, finns det lagringsröta sorteras det som 

brännved. Mer information om sortiment och hur man sorterar skadat virke hittar ni på 

www.sodra.com/granbarkborre 

 

Finns det anledning att avverka randområdet runt de skadade träden, ger det någon 

förebyggande effekt? 

Generellt är det vår instruktion att hugga de synligt skadade träden och de närmaste oskadade vid 

ett angrepp. Detta för att vi vet att det är svårt att upptäcka skador och att det är stor risk att även 

”oskadade” i nära anslutning till angreppet träd är angripna. Har man bestånd där man haft flera 

angrepp de senaste åren kan det vara läge att värdera att avveckla hela beståndet innan nästa års 

svärmning då risken är hög för nya angrepp i denna typ av bestånd. 

 

Ska inte avstånd mellan huvudstammar vara längre än 1 m? Brukar man inte prata om 2 

m? 

Man brukar säga att man skall röja ned till ett produktionsförband (förband = avstånd mellan 

träden). För gran på gödmark är 2500 stammar per hektar lagom, vilket motsvarar 2 meter i 

snitt. Men träden är inte beroende av att stå helt jämnt utspritt, utan det får gärna vara lite 

tätare på vissa ställen och lite glesare på vissa. Men stammarna får inte stå närmare än 1 m 

för då stör de varandra. 

 

 

http://www.sodra.com/granbarkborre


 

 

Vid röjning vid exempelvis en stengärdsgård till fastighet så finns det bidrag att söka. Förra 

året var det 8.50 kr per meter. Tror inte alla känner till detta. Ta upp vad det finns för 

bidrag att ansöka om i ett nytt webbmöte. 

Vilka bidrag som finns att söka inom exempelvis Landsbygdsprogrammet finns bra beskrivet 

på Skogsstyrelsens hemsida (sök på Skogens miljövärden). Tack för inspel, som vi tar med oss 

till kommande skogskvällar.  

 

Jag tog över en fastighet 2015. Fastigheten blev välplanterad (med gran) efter Gudrun 

2005. Den är nu även välröjd i dessa planteringar med avseende på löv. Dock tycker jag nu, 

snart 15 år efter Gudrun, att man har varit lite för frikostig när det planterades, granarna 

står tätt. Ska jag glesa ur planteringarna nu, eller rentav slutröja? Hur ska jag tänka med 

avstånd mellan granar? 

Boka en tid med din lokala skogsinspektor och diskutera eventuella åtgärder i fält.  

Här hittar ni Södras inspektorer: https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/kontakta-

oss/kontaktkarta-verksamhetsomraden/  

 

Röjningsdelen handlade enbart om köpt röjning, jag önskar tips/info om egen utförd 

röjning. 

Det tar vi med oss till en annan skogskväll, tack för tipset! 

Här kommer en länk där vi samlat det mesta om röjning: 

https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/skogsbruk/skota-skog/rojning/  

Kan även tipsa om att ta Röjsågskörkortet: 

https://sakerskog.se/utbildning/rojsagskort/rojsagskorkort-nivaer/  

 

Om man har gjort en åtgärd på en nedklassad väg, hur går man tillväga för att få 

klassningen uppdaterad? 

När du gjort åtgärder på din väg så du får en ändrad vägstandard så anmäler du vägen till 

Biometria för omklassning, det gör du genom att fylla i anmälan på 

https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/ 
 

Öppna Excel-filen och fyll i dina kontaktuppgifter och kryssa i att du gjort förbättringar på 

vägen. Ett tips är att du anger det NVDB-ID som finns på väglänken (i Södras app Min 

skogsgård, alt. Biometrias karttjänst), då behöver du inte bifoga koordinater och karta över 

vägens placering. Sen mejlar du in anmälan till adressen som framgår i formuläret och inom 

4–6 veckor kommer Biometria att klassa om din väg. 

https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/kontakta-oss/kontaktkarta-verksamhetsomraden/
https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/kontakta-oss/kontaktkarta-verksamhetsomraden/
https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/skogsbruk/skota-skog/rojning/
https://sakerskog.se/utbildning/rojsagskort/rojsagskorkort-nivaer/
https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/
https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/


 

 

Om man väljer fastpris/ha på röjning skiljer det något på priset sommar- alt vinter-röjning? 

Om man önskar fastpris/ha så meddelar man sin inspektor det. Sedan återkommer inspektorn 

med priset efter att entreprenören sett över förutsättningarna för just den specifika röjningen. 

 

Mjuka/runda stenar i vägkant, ska de bort? Hur stora får de vara? 

Rekommendationen är att ha fritt även från låga hinder utmed vägens sidor, detta för att ge 

bra förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll av vägen, till exempel vid buskröjning, 

snöröjning etc. Men är stenarna placerade utanför körbanan så kommer de inte att påverka 

klassningen av vägen, förutom i ett fall och det är om de är placerade i en ytterkurva. Där får 

inga hinder högre än 20cm finnas närmare än 0,5m från kurvbreddökningen. Detta beror på 

att lastbilarna har ett överhäng framför framhjulen, vilket innebär att hytten och kofångaren 

kommer svepa utanför vägen i ytterkurvan. 

 

När börjar den nya klassningen att tillämpas av Södras åkare? 

Branschens nationella regelverk för skogsbilvägar har funnits under lång tid och gäller redan 

idag, det innebär att åkerierna alltid har rätt att lasta om virket om vägen vid 

transporttillfället inte uppfyller kraven för släp. Vi vet att åkerierna varit otroligt hjälpsamma 

och löst transporterna även om de inte fått rätt förutsättningar, och att klassningen av alla 

skogsbilvägar kommer inte vara klar förens under 2023. Så under de närmaste åren kommer 

det vara en övergångsperiod där åkerierna går ifrån ett läge där det i mer eller mindre alla 

transportordrar framgått att transport ska ske med släp, till ett läge där det istället tydligt 

kommer framgå vilka av transporterna som ska ske med släp och på vilka transporter de 

faktiskt har rätt till att lasta om virket och få ersättning för det. 

 

Hur många "barn" får en barkborre per svärmning? Livslängd? 

Detta varierar mycket från år till år och med vilken fas utbrottet är i. Man brukar presentera det 

som ”antal honor per hona” vilket ger en bild av förökningsframgången. Som exempel hade vi 

2018 en förökningsframgång på drygt fem honor per hona och 2019 drygt två vid respektive 

svärmning. Det blir lika många hanar som honor så antalet överlevande ”barn” är det dubbla.  

Hur länge en granbarkbarkborre lever i genomsnitt tror jag inte att man vet. Det vi vet är att det 

är mycket ansträngande för dem att svärma och att de ofta dör efter genomförd svärmning med 

efterföljande syskonkull och att de dör under samma säsong som de svärmar.  

 

 

 

 



 

 

Vad innebär ”Begränsad framkomlighet för lastbil med släp”, gul väg/framkomlighetsklass 

2? 

Det finns två vägklasser för lastbil med släp: “1 Lastbil med släp” och “2 Begränsad 

framkomlighet för lastbil med släp”.  

För klass 1 är måtten beräknade för en fullastad 24-meters lastbil med släp, det vill säga att 

de är dimensionerade för till exempel så kallat ”Norrlandsekipage” och även morgondagens 

74-tonnare.  

Klass 2 är den vanligaste klassen här i Götaland, och den är dimensionerad för den typ av 

lastbilsekipage som finns här idag. Dessa ekipage är vanligtvis runt 22 meter långa och har 

ett avstånd på upp till cirka 20 meter mellan första och sista axeln, vilket gör att de är 

smidigare och kan klara sig med lite mindre mått än ett 24-metersekipage. 

 

Berättar Södra för markägaren när de kommer och inspekterar dina vägar? 

Det är Biometria som utför klassningen och de gör i slutet av varje månad en planering över 

vilka nya områden som de kommer påbörja inventering under kommande månad. Med hjälp 

av denna planering gör sen Södra ett riktat utskick till alla de medlemmar som har 

fastigheter inom de aktuella områdena. Det är ett brevkort där vi informerar om att snart 

påbörjas inventeringen i ditt område och vart man sen kan hitta resultatet med mera. 

 

Om man fått en klassning att vägen inte klarar kraven p.g.a. för smal kurva - hur vet man 

på kartan vilken kurva som avses? 

Nedklassningsorsaker anges per väglänk, och det kan variera hur lång en väglänk är 

beroende på vart det finns korsningar och vändmöjligheter. Så om en länk fått 

nedklassningsorsak otillräcklig breddökning i kurva, så kommer det inte att framgå exakt 

vilken eller vilka kurvor det är utan man kommer behöva göra en kontroll av kurvorna utmed 

hela väglänkens sträckning. Ibland så kanske det bara finns någon enstaka kurva på sträckan 

och då är det enkelt att lokalisera, men är det en längre sträcka med flera kurvor så kommer 

man behöva mäta sig fram till vilka kurvor som behöver åtgärdas. Tips är att alltid börja mäta 

i den tväraste/smalaste kurvan och sen arbeta sig vidare. Oavsett om det är en eller flera 

kurvor så behöver man kunna mäta, detta för att få fram hur mycket som behöver breddas. 

Kom ihåg att alltid eftersträva att bredda i innerkurvan när du gör en åtgärd, detta för att det 

hjälper till att räta ut kurvan samt att det oftast går åt mindre material! 

 

 

 

 

 



 

 

Var exakt finns informationen om min skogsbilväg på Södras hemsida? 

För att se fullständig information om din väg så behöver du ladda ner Södras app “Min 

skogsgård”, där finns informationen efter att din väg blivit klassad. På Södras hemsida finns 

en samlingssida med allmän information kring skogsbilvägar, till exempel 

informationsmaterial och en webbutbildning med korta filmer, 

www.sodra.com/skogsbilvagar  

 

Om man restaurerar en gammal väg, är det kostnadsfritt att få vägen omklassificerad? 

Om du förbättrat en befintlig väg så den får en förändrad vägstandard, till exempel breddat 

kurvor, utfart, eller gjort en större vändplats, så anmäler du den för omklassning på 

Biometrias hemsida. De kommer då att klassa om din väg inom 4–6 veckor och det är 

kostnadsfritt för dig som skogsägare. 

 

Är det dumt att röja på vintern? Tar man bort älgarnas mat då så att de hugger in på 

plantorna? Bättre spara röjningen till lövspricking? 

Nej, jag skulle inte säga att det spelar någon roll. Det mesta vi röjer ned är björk, vilket älgen 

inte är så förtjust i. RASE och tall, som älgen gillar, skall lämnas för att finnas kvar som föda. 

Dessutom äter älgen gärna även från buskar och ris som redan ligger ned på marken.  

 

Tittade på Biometrias karta men min väg fanns inte med. Är detta något jag behöver göra 

något åt? 

Om det ännu inte är inventerat i ditt område behöver du inte göra något, majoriteten av alla 

nya vägar kommer Biometria att hitta och klassa när de åker på de vägar som finns med i 

kartan. Men om alla andra vägar blivit inventerad i ditt område men inte din väg, då har den 

troligtvis missats av någon anledning och då behöver du göra en anmälan till Biometria. Det 

gör du genom att fylla i blanketten på https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/ 

 

Vilka tillstånd krävs för att anlägga en ny skogsbilväg? 

När du ska anlägga en ny skogsbilväg så gör du en anmälan till Skogsstyrelsen, då gör du en 

kombinerad avverkningsanmälan för väg-gatan och ett samråd för byggnationen enligt 

miljöbalken, tänk på att begära ett samrådskvitto. Kommer du göra åtgärder i vatten med 

flöden över 1m3/sekund så behövs även ett tillstånd från Länsstyrelsen.  Du behöver även 

tillstånd för väganslutning från väghållaren för den vägen som byggnationen ska ansluta till, 

till exempel Trafikverket eller en vägsamfällighet. 

 

 

 

http://www.sodra.com/skogsbilvagar
https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/


 

 

Vägkroppens bredd är inte anpassad till dagens maskiner. Varför missar man det i den nya 

klassningen 

Branschens nationella regelverk för skogsbilvägar har funnits under lång tid och kraven är 

utformade utifrån vad som är minsta krav för olika lastbilsekipage. Södra rekommenderar att 

utforma vägen enligt Skogsstyrelsens anvisningar när man bygger ny väg, det innebär bland 

annat 4m vägbredd. 

 

Angående skogsbilvägar: på frågorna som ni ställt till chaufförerna så var vändplaner den 

fråga som fick minst negativa svar men sedan är det vändplanerna som ingick i det som 

ledde till mest anmärkningar vid inventeringen. 

Åkerienkäten besvarades utifrån egna upplevelse av skogsbilvägarnas övergripande kvalité, 

och diagrammet visar på andelen av åkerierna som är nöjda, neutrala eller missnöjda inom 

respektive frågeområde. Procentfördelningen speglar alltså andel av åkerierna som är nöjda 

eller missnöjda. Utfallet vid inventeringen visar på inom vilka av vägens olika delar som fått 

flest antal anmärkningar, men det är främst den andelen av vägarna och vändplatserna som 

inte blivit godkända för släp som fått en nedklassningsorsak. Därför går det inte riktigt att 

jämföra procentsatsernas fördelning mellan de två olika områdena. Ett exempel på vad vi 

kan konstatera med dessa två olika sammanställningar är att ca 60% av åkerierna inte är 

nöjda med kvalitén på vändplatserna, och vi kan i klassningens utfall konstatera att det 

faktiskt är en stor andel av vändplatserna som inte klarar kraven för släp.  

 

Om man har ett nytt hygge på 2 hektar, är det då lämpligt med fångstfällor och i så fall hur 

många? 

Det kan det vara om hygget gränsar till skog som är intressant för barkborren. Placera fällorna i 

kanten mot den skog som ska skyddas, minst 25 meter från kanten och med ungefär 30 meter 

mellan fällorna. 

 

Kan man ta del av röjningsprotokoll på sin fastighet? 

Ja, återrapporten kan man få se, den finns bland annat att hämta på Mina sidor på 

www.sodra.com. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sodra.com/


 

 

Hur ser fördelningen av barkborre-angrepp ut mellan yngre (6 tandad?) och äldre (8-

tandad) granskog? 

Under 2018 hade vi en hel del skador även av sextandad barkborre. Angreppen av denna insekt 

kommer oftast i områden med yngre skog där träden är väldigt stressade av torka, på grunda 

marker och hällmarker. De senaste åren har vi haft enstaka angrepp av sextandad men det har 

varit i väldigt begränsade områden och volymer. Ofta förekommer de bägge barkborrarna i 

samma träd men det är då oftast den åttatandade som är orsak till att träden dödas. Tittar man 

på andelen volym som dödats av de olika arterna så står den åttatandade för den absoluta 

majoriteten av skadan. 

 

Varför har informationen om väginventeringen - till skogsägare - varit så bristfällig? Verkar 

mest vara var industrin som det tänks på - inte vi skogsägare! 

Den pågående klassningen har kommunicerats offentligt i diverse kanaler under de senaste 

åren, bland annat artiklar i dagspress, facktidningar, webbsidor med mera. Skogsbranschen i 

Götaland har gemensamt försökt att sprida informationen och för Södras del har vi 

systematiskt under de senaste åren haft information och artiklar riktade till skogsägarna i 

bland annat Södra kontakt, Södras hemsida, brevkortsutskick. Det har även lokalt 

genomförts en mängd olika aktiviteter kopplat till skogsbilvägar och den inventeringen som 

pågår, bland annat skogskvällar och SBO utskick. 

 

Om man har lite spridda angrepp av barkborre men svårt att få ut dem, är det nytta med 

att sätta ut fällor? Har Södra fällor att köpa, de verkar rätt dyra? 

Tveksamt om det skulle ge någon effekt med fällor vid små spridda angrepp. Vi brukar generellt 

rekommendera fällor i anslutning till tydliga hyggeskanter som man vill skydda från angrepp. Är 

det bara enstaka spridda träd som angrips och man inte kan få dem ur skogen är det i så fall 

bättre att fälla och barka trädet direkt efter angrepp. 

Södra säljer inga fällor utan hänvisar till de försäljningskanaler som finns. 

 

Har precis byggt ny väg men som inte finns på kartan ännu, blir den ändå klassad nu? 

Majoriteten av alla nya vägar som ansluter från gamla befintliga skogsbilvägar kommer 

Biometria att hitta och klassa när de åker på de skogsbilvägar som finns i kartan. Men om 

ditt område redan blivit inventerat så behöver du göra en anmälan till Biometria. Det gör du 

genom att fylla i blanketten på https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/ 

 

 

 

 

https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/


 

 

Om jag inte äger hela vägsträckan och lastbilen måste passera andras mark som inte blir 

godkänd. Drabbas jag av avdraget? 

Ja det kan du göra om omlastning blir aktuellt. Detta då du som skogsägare ansvarar för hela 

vägsträckan fram till allmän väg, så äger man inte hela vägen själv så behöver man ha någon 

form av utfartsrätt i vägen fram till allmän väg. Så vid samägande av vägar som går över 

fleras mark är det viktigt att man kommer överens om hur man ska hantera vägen 

tillsammans, då det är den svagaste punkten på sträckan som sätter vägstandarden vid 

avverkning och transport. 

 

2010 byggdes ny väg som förlängde befintlig länk. den har inte klassats, kan jag få den 

klassad? 

Ja, du anmäler den för klassning genom att fylla i blanketten på 

https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/ 

 

Varför svärmar borren hela tiden, konstant fångst i fällorna med två toppar? 

Svärmningen startar när det är tillräckligt varmt på våren då man brukar får den första 

svärmningstoppen. Efter det att de första insekterna har börjat svärma kommer det under stora 

delar av försommaren, maj-juni, finns individer som är redo att svärma. Både sådana som av olika 

anledningar är sent igång och sådana som är redo att svärma en andra gång. Den andra toppen 

kommer då den nya generationen är redo att svärma. Denna topp är ofta mindre och svala 

somrar uteblir den delvis eller helt. Trots att toppen är mindre kan skadorna efter den bli stora 

eftersom träden ofta är mer torkstressade vid denna tidpunkt på året. 

 

Första röjning av sly i granplantering. När är rätt tid att börja? Hur ska man tänka 

angående att släppa fram löv i planteringen? Man vill ju inte gå på för sent och få en tung 

och eländig röjning, men för tidigt blir väl ogjort arbete. 

Lite förenklat kan man säga att det är lämplig att göra en första lövröjning då granarna är 1–

2 meter. Sedan behövs ofta en så kallad slutröjning, som bör göras då granen är 2–4 meter 

hög. Det finns mycket att säga om detta, så boka gärna en tid med din inspektor för en 

personlig rådgivning! 

Här kommer en länk där vi samlat det mesta om röjning: 

https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/skogsbruk/skota-skog/rojning/  

 

 

 

 

https://www.biometria.se/anmalan-vagstandard/
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Vad menas med "omlastningsavdrag”?  

Det är ett avdrag kopplat till bristande framkomlighet vid transport, som gör att åkeriet 

kopplar av släpen och åker in med bara bilen i omgångar för att hämta virket och lasta över 

till den parkerade släpvagnen. Då görs ett avdrag för skogsägaren på 25kr/m3fub (på 

kontrakt tecknade från och med 1/1 2021) och åkeriet får motsvarande summa som en 

ersättning för deras merarbete med omlastningen.  

 

Finns det något granbarksfälla som är mer effektiv än andra, i så fall vilken? 

Det finns inget som tyder på att de olika fällorna är olika effektiva utan fångstresultaten ser 

liknande ut för alla kända fälltyper. 

 

Vilket är det effektivaste sättet är hitta skadade barkborreträd. Markgående inventering 

eller genom drönare? 

Drönare är effektivt i de lite senare faserna, då skadorna börjar bli tydliga med bruna barr och 

döda träd. I den tidiga fasen, direkt efter angrepp, är det bara markinventering som funkar och 

ofta kan man kombinera de två där man letar grupper med skadade träd från luften och letar 

efter nya skador i anslutning till dessa från marken. 

 

Hur ska man röja runt/ vid fornlämningar? 

Fornlämningar skall alltid röjas fria från buskar och sly. Tänk också på att inte lägga riset på 

lämningen så att den täcks över. 

 

Jag hittar inte min skogsvägsklassning som biometria gjort, i appen Min Skogsvård. 

När ditt område blivit klassat så kan du se resultatet i appen Min skogsgård, genom att du 

tänder upp lagret som heter “Vägklassning”. Du hittar det i lagerväljaren, där du även kan 

byta mellan olika bakgrundskartor, tända din skogsbruksplan med mera. 

 

Om man är flera ägare av en skogsväg, och den klassas ned på grannens sida, blir även jag 

informerad om att vägen är för dålig? 

Det görs ingen aktiv återkoppling av resultatet vid inventeringen, men du kan själv gå in och 

se den fullständiga väginformationen för närområdet runt din fastighet i appen Min 

skogsgård.  
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