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Vi kubbgallrar normalt inte

• Känsliga miljöer som sumpskogar 
och surdråg, lövkärr och strandskogar.

• Impediment.
• Blockmarker, berg- och rasbranter.

Vi bevarar och utvecklar

• Vi lämnar bryn och kantzoner mot 
åker och vattendrag.

• Vi skapar en del högstubbar i grövre 
kubbgallringar.

Vi sparar

• Ovanliga träd som sälg, rönn, 
fågelbär, asp och al.

• Spel- och boplatser samt träd som 
kan utvecklas till bo- och hålträd.

• Döda träd på marken, s.k. lågor.

HÄNSYN VID 
KUBBGALLRING

MINIMERA RISKERNA
Stormfällning

Ett nygallrat bestånd är mer utsatt för 
vindfällning eftersom träden inte har 
hunnit bli stormfasta – det tar några år. 
Risken för stormskador är särskilt stor 
i äldre granskog. Vi vill därför helst inte 
kubbgallra granbestånd som är över 
20–22 meter.

Rotröta

Gallringsstubbarna är en inkörsport 
till rotröta i granskog. Svampsporerna 
sprider sig från stubbskäret genom 
rötterna till de friska träden i beståndet. 
Det finns två sätt att motverka detta:

• Kubbgallra på vintern, när 
temperaturen är under 5 °C.

• Behandla stubbarna med Rotstop – 
ett medel som innehåller sporer av 
en ”snäll” svamp som konkurrerar ut 
rottickans sporer.

Vi på AB Karl Hedin rekommenderar 
alltid behandling med Rotstop vid 
kubbgallring sommartid i grandominerad 
skog. Men man ska veta om att det inte 
är någon hundraprocentig garanti – 
naturen är duktig på att överlista oss.

Insektsskador

Gran som stått tätt och plötsligt 
friställs får en ljuschock. Då är träden 
extra utsatta för skadegörare som 
granbarkborre. Det gäller framförallt i 
beståndskanter och i nya luckor. Bästa 
sättet att motverka insektsangrepp 
är att plocka ut angripna träd och 
vindfällen i tid innan insekterna 
har använt dem som yngelplats. 
Skogsvårdslagen har också regler för 
när det avverkade virket ska vara borta 
ur skogen. Självklart följer vi dem.

Skador på mark och träd

Efter en väl utförd kubbgallring är 
stubbar och ris de enda spåren som 
ska synas. Men det händer tyvärr 
att träd har skadats och att det är 
djupa körspår i marken. Vi på AB Karl 
Hedin strävar alltid efter att minimera 
markskadorna. Vi planerar körstråken 
så att maskinerna inte behöver köra 
över fuktiga partier och bäckar, och 
våra entreprenörer ska vid behov lägga 
ris på stickvägarna. De ska dessutom 
använda hjälpmedel som markskonare 
och tillfälliga broar när de måste köra 
över en bäck eller ett surdråg.

Marker med riktigt dålig bärighet vill vi 
helst bara kubbgallra vintertid.

Stubben duschas med sporer av den ”snälla” per-
gamentsvampen, som hindrar rotrötesvampen från 
att kolonisera stubben och sprida röta i beståndet. 
Vi rekommenderar alltid stubbehandling när vi 
kubbgallrar sommartid.

Kulturmiljö

Naturligtvis vill vi inte förstöra 
fornminnen och kulturlämningar. 
Vid planeringen använder vi 
myndigheternas kartor över kända och 
registrerade kulturminnen.

Men allt är inte känt – vet du att det 
finns en gammal torpgrund, kolbotten 
eller körväg i skogen? Säg till vår 
virkesköpare så kan vi markera den 
lite extra före avverkningen och lämna 
kulturstubbar runt den för att skydda 
den för framtiden.

Det är din skog...

Vi är naturligtvis lyhörda för dina 
önskemål. Vi kan till exempel ta bort 
inväxande gran för att gynna lövträd 
eller aktivt skada en del träd för att 
skapa mer död ved.

I samband med att vi planerar kubbgallringen, ser vi 
också hur vi ska ta hänsyn till natur och kultur.




