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Markberedning

Markberedning
Varför?

Hur går det till?

Vad ska jag tänka på?

Markberedning är i de flesta fall nödvändig för
att få ett lyckat föryngringsresultat, vare sig du
planterar, sätter frö eller förlitar dig på naturlig
föryngring.

En optimal markberedning skiljer sig mellan olika
föryngringsmetoder och växtplatser. Norrskog
tillämpar i huvudsak tre maskinella metoder:

• Gör upp markberedning och ev. plantering
direkt i samband med avverkning så har du
störst chans att få rätt maskin i rätt tid.

Harv: Gör långa spår med stort antal planteringspunkter i spåret eller på tiltan som bildas bredvid
spåret. Lämpligt vid torrare eller steniga marker
samt vid fröträdställning.

• Om du har stigar eller annat som du inte vill
ska påverkas, tala om det för oss.

Med markberedning uppnår du:
• Mindre konkurrens från annan växtlighet.
• Högre temperatur och jämnare fuktighet i
marken.
• Mindre frostrisk.
• Bättre näringstillgång.
• Mindre risk för snytbaggeangrepp.

Högläggare: Vänder upp jorden och skapar
högar med mineraljord och humus. Skapar
mycket gynnsamma planteringspunkter och
används på normal till fuktig skogsmark.
Grävmaskin: Om man har blöta alternativt
branta eller på annat sätt svårtillgängliga marker
kan grävmaskin användas. Denna lägger högar
med grävskopan. Man kan också skyddsdika,
rätta till spår mm.
Normalt väntar man 1 till 2 år efter avverkning
med markberedning för att minska snytbaggerisken. Senast året därpå bör man plantera. På
finjordsrika marker är det bra om en högläggning
får ”sätta” sig under en vinter innan man
planterar.

• Markberedning är en färskvara. Plantera klart
senast året efter markberedning.
• Kostnaden kan vi reglera direkt om du har
pengar innestående hos Norrskog.
• Har du frågor eller funderingar, fråga inspektorerna, de finns till för Dig!

