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Förord

Den av rottickan orsakade rotrötan hos gran och tall beräknas årli-
gen åsamka vårt skogsbruk förluster i storleksordningen 100 -
200 miljoner mark. Om inte bekämpningen effektiveras är risker-
na stora för att skadorna ytterligare ökar i framtiden. En rätt utförd
stubbehandling kan minska spridningen av rotröteskador i våra
skogar. 

Denna handledning innehåller grundläggande fakta om stubbe-
handling vid bekämpning av rotröta, om behandlingens betydel-
se och hur den utförs. Likaså ingår en kort redogörelse för andra
metoder för bekämpning av rottickan. Handledningen är avsedd
för personer som ansvarar för planering och styrning av vir-
kesanskaffning, förhandlar om virkesaffärer eller planerar avverk-
ningar. Den är också avsedd för entreprenörer, maskinförare och
arbetsledare vid avverkningar. Handledningen lämpar sig även
som undervisningsmaterial vid läroinrättningar.
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1. Varför bör rotröta 
bekämpas?

Trä har i vårt land större betydelse för samhällsekonomin än i
något annat land i världen. I framtiden måste vår skogsindustri ha
en allt starkare beredskap att möta konkurrensen från varma län-
der med snabbväxande trädslag. Framtidsutsikterna är goda för
avsättningen av mekanisk massa och sågad vara som är tillverkad
av gran. Vi behöver friskt virke som råvara för dessa produkter.

Den rötskadade granen används för andra ändamål, närmast för
cellulosatillverkning eller energiproduktion. Av den råvara som
levereras till den sydfinska cellulosaindustrin är 15–20 % rötska-
dad gran. Det här virket är till största delen av timmerdimensio-
ner, vilket innebär att dess förädlingsvärde som friskt skulle vara
betydligt större än som cellulosaråvara. Användningen av rötska-
dad gran i cellulosaproduktionen minskar samtidigt behovet av
att använda tall av klena dimensioner. Det här i sin tur minskar
intresset för tall från gallringar och kan indirekt på sikt öka area-
len eftersatta gallringar.

På granens bästa ståndorter i landets södra delar orsakar rottickan
cirka 80 % av rotrötan hos gran. Rötan är till typen en fläckröta
som hör till vitrötearterna. Rotrötan i tallbestånd orsakas av en
skild  typ av rotticka och den yttrar sig som kådflöde och röta i tal-
lens rötter. Följden är att träden dör på rot eller faller omkull.
Rotröta på tall är vanlig i de sydöstra delarna av landet.



4

Svampen sprider sig relativt snabbt i stubbens rotsystem, 30–80
cm per år. Via rotkontakter sprider den sig till intillstående träd. I
ett levande träds rötter sprider sig svampen långsammare, men
när den väl nått stammens kärnved  avancerar den cirka 30 cm
per år. I stubbarna bevarar rottickan sin infektionsförmåga i
30–40 år.

Rottickan är exceptionellt förödande i jämförelse med andra röt-
svampar eftersom den
• är framförallt ekonomiskogarnas plågoris 
• infekterar bestånden via stubbar och rotskador som uppstår vid

sommaravverkning
• sprider sig via rotkontakter till friska träd och bildar allt större 

sjukdomshärdar
• infekterar friska, växande granar och tallar
• växer högt upp i stammen och skadar mycket virke 
• bevarar sin infektionsförmåga i årtionden i stubbarna och sprids

via rötterna till följande trädgeneration

Rottickans spridning

Rottickans sporbildning sker i fruktkropparna. Dessa utvecklas i
döda träds rotsystem och i lumpade rotblock som infekteras av
rotticka.  Sommartid finns det så gott som alltid sporer i luften
och de landar överallt i skogen. Sporerna gror snabbt på ytan av
färska gran- och tallstubbar och därifrån växer mycelet ned i
veden. Sporer som landat på marken hålls vid liv i flera månader,
men gror först när de fått kontakt med en skadad rot. 



Rottickans
utbredning 
i Eurasien.

Förekomsten av rotticka på momark varierar beroende på
ståndortsfaktorer, näringshalt, markens kvalitet, vattenbalans, ter-
rängformationer etc. Jämfört med människans verksamhet i sko-
gen är dock effekten av ståndortsfaktorerna liten. Den viktigaste
orsaken till spridningen är sommaravverkningarna. Vid avverkning
vintertid sprids rottickan inte, för andra svampar som växer vid
låga temperaturer hinner före rottickan erövra stubbarna av träd
som avverkas på vintern. Rottickan sprids inte via lövträds-stub-
bar.

Rottickans utbredning

Vårt land ligger vid den nordliga gränsen för rottickans utbred-
ningsområde. I t.ex. Baltikum och södra Sverige är de av rottick-
an orsakade skadorna större än hos oss. Följande faktorer främjar
rottickans utbredning och spridning: 

• sommaravverkningarna har sedan början av 1960-talet blivit allt
vanligare – effekterna börjar ge sig till känna först några tiotal år
efter att avverkningarna började

• den globala uppvärmningen och den allt längre barmarksperio-
den –  svampen blir allmännare och breder ut sig norrut

• i skogen kvarlämnade rötskadade lumpade rotblock av gran – i
dem utvecklar rottickan ofta sina fruktkroppar med ökad risk för
infektering av den omgivande skogen som följd.
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Följande åtgärder minskar de skador som orsakas av rottickan:
• avverkning vintertid, särskilt vid gallringar
• stubbehandling vid sommaravverkning
• varsam avverkning och transport så att man undviker skador på

rotsystemen – ju större och djupare rotskada och ju närmare rot-
halsen den är, dess större är risken för att rottickan angriper trä-
det

• byte av trädslag i samband med förnyelsen när ståndorten tillå-
ter det – en generation lövträd får infektionen av rotticka att för-
svinna från ståndorten; också byte av gran till tall innebär sane-
ring. Trädslagsbyte rekommenderas om den av rottickan orsaka-
de rotrötan angripit över 15 % av stam-antalet. Om inte träds-
laget kan bytas på hela arealen kan skadorna i den nya trädge-
nerationen minskas genom att man byter trädslag på en mindre
yta i beståndets infekterade delar och behandlar stubbarna i de
friska delarna.

Man kan också i viss utsträckning minska de skador som rottickan
orsakar genom att:
• gynna beståndets utveckling till blandskog – svampens sprid-

ning från träd till träd försvåras
• gallra kraftigt i det beståndsvårdande skedet – spridningen via

rötterna försvåras
• minska antalet gallringar – drivningsskadorna minskar 
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Allmänna anvisningar vid förebyggande av rötskador:
• ståndorten skall motsvara de krav som trädslag och härkomst

ställer
• en balans skall råda mellan näringsämnena (t.ex. ett stort 

kvävenedfall kan utgöra ett hot)
• rotsystemen skall vara välutvecklade (planteringsfel bör undvikas)
• gallringsingreppen skall göras varsamt så att träden inte skadas

2. Så här kan rotrötan bekämpas
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• förkorta det rötskadade granbeståndets omloppstid – den relati-
va andelen röta ökar då beståndet blir äldre

• hyggesbränna – en del av den svamp som etablerat sig i stub-
barna försvinner och utvecklingen av sporer minskar

Vid stubbehandling behandlas granens eller tallens färska stubby-
ta med ett biologiskt bekämpningsmedel som hindrar rottickans
sporer att infektera stubben. Det räcker med att behandla stub-
bytan, för den infektion som kommer via stubbens sidor och röt-
terna är obetydlig i jämförelse med stubbytan. Numera används
ett preparat med sporer av pergamentsvamp, Rotstop®, vid be-
handlingen av stubbytan. Tidigare användes också i viss utsträck-
ning 30-procentig urealösning. 

Stubbehandlingen utförs med skogsavverkningsmaskin i samband
med att trädet fälls. Det förutsätter att maskinen är utrustad med
ett aggregat som sprider preparatet över stubbytan vid fällning-
en. Det går också att sprida preparatet manuellt med ryggspruta.
Vid behandlingen täcks hela stubbytan jämnt med ett 1 –2 mm
tjockt skikt av behandlingspreparatet. När man följer anvisningar-
na är stubbehandlingens effekt minst 90 %. Om en del av stub-
bytan blir obehandlad försämras effekten av bekämpningen i
motsvarande grad.

3. Så här utförs stubbehandlingen



8

4. Var behövs stubbehandling? 

Förekomsten av rotticka varierar mycket från ett bestånd till ett
annat. Stubbehandlingen är förebyggande bekämpning och ger
den största nyttan i friska bestånd där rottickan inte ännu hunnit
få fotfäste. Problemet är att beslutet om behandling måste göras
före avverkningen, medan graden av rötskador ofta framkommer
först i samband med avverkningen. Vid en utvärdering av
behandlingens lönsamhet är det skäl att komma ihåg att behand-
lingen trots att den inte gör skogen helt frisk minskar skadorna
genom att hindra att det uppstår nya sjukdomshärdar.

Inom områden där skadornas omfattning är mindre är det inte all-
tid så lätt att inse nödvändigheten av stubbehandling. Ändå är
det just inom dessa områden bekämpningen av rottickan kan ha
en särskilt stor betydelse eftersom den gör det möjligt att hålla
trakten fri från rotticka också i fortsättningen. Bekämpning rekom-
menderas alltid om det förekommer rotticka i närbelägna skogar
inom en radie av ungefär en kilometer.

Stubbehandlingen är särskilt viktig vid sommaravverkning.
Behandlingens lönsamhet vid slutavverkning är inte ännu slutligt
dokumenterad. Om avsikten är att fortsätta med en ny generation
gran efter slutavverkningen i ett rötskadat granbestånd är det vik-
tigt att begränsa uppkomsten av nya röthärdar med stubbehand-
ling.

Behandling av tallbestånd vid sidan av granbestånden rekom-
menderas i hela södra Finland. Trots att tallens rotröta är sällsynt
i den västra delen av landet är de av rotröta angripna tallbe-
stånden i de syd-östra delarna av landet ett varnande exempel på
effekterna av sommaravverkning. Genom stubbehandling i tallbe-
stånd som infekterats av rotröta kan uppkomsten av nya sjuk-
domshärdar begränsas. 
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Stubbehandling behövs inte

• på torvmarker – i bestånd på torvmark sprids rottickan inte lika
lätt från träd till träd 

• vid röjning av plantskog – små stubbar av dimensioner under 10
cm torkar, bryts snabbt ner och utvecklas inte till långvariga
infektionskällor.

Stubbehandling rekommenderas

• i södra Finland (se kartan)
• under tiden mellan början av maj och slutet av oktober (ända tills

temperaturen sjunker till minusgrader)
• på momark
• vid gallring av gran och tall samt vid 

slutavverkningar när man inte byter trädslag
• i synnerhet vid gallring av bestånd på 

beskogad åkermark.
• även i tallskogar som finns utanför tallens 

riskområde, om det i samma kommun 
förekommer rotröta hos tall i äldre tallskogar.

Stubbehandlingen rekommenderas inom riskområ-
den som är utmärkta på kartan. Risk för rotröta 
hos gran föreligger i hela Finland med undantag av 
verksamhetsområdena för skogscentralerna i norra
Österbotten, Kajanaland och Lappland. Risk för
rotröta hos tall föreligger i verksamhetsområdena 
för skogscentralerna i Kymmene, södra Savolax 
och Nordkarelen.
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5. Att använda stubbehandlings-
preparat

Pergamentsvamppreparatet Rotstop® säljs i dospåsar som innehål-
ler 5 g eller 25 g. Beställningarna görs via centralaffärerna. Mindre
partier levereras  vanligen per post till kunden, större via
Matkahuolto. Produkten levereras i pulverform och innehåller
5–10 miljoner sporer av pergamentsvamp per gram. Största
delen av produkten är dock ett s.k. bärarämne (silikatpulver). 

Brukslösningen tillreds genom att man blandar produkten i rent
vatten enligt anvisningarna. Produkten innehåller inte färgämnen.
Färgtabletter kan erhållas separat och de tillsätts i den färdiga
brukslösningen för att man lättare skall kunna följa upp arbetsre-
sultatet. Enligt tillverkaren räcker en 25 g:s dospåse Rotstop, bero-
ende på avverkningsområdet, för behandling av 1/6–1 hektar, vil-
ket motsvarar 37–75 m3 avverkat virke.

Rotstop är en biologisk produkt som innehåller levande svamp-
sporer. För att grobarheten skall hållas hög bör Rotstop-påsarna
förvaras svalt. I oöppnad förpackning håller produkten i 12 måna-
der om den lagras vid en temperatur under +8 °C och 18 måna-
der vid en temperatur under –18 °C. Förpackning som tagits ut i
värme skall användas inom en vecka och en öppnad förpackning
samt en färdig brukslösning inom ett dygn.
I brukslösningen dör sporerna inom några
timmar om temperaturen stiger till 35–40
grader. Tillfälligt kan lösningens temperatur
vara något högre. Därför kan Rotstop-lös-
ningen utan att ta skada rinna genom
avverkningsmaskinens heta passager.

För att Rotstop-preparatet skall bevara sin
effekt krävs en i det närmaste fullständig
kylkedja från tillverkare till användnings-

Foto: Reijo Räsänen



6. Preparatens hälsoverkningar

Rotstop-preparatet har klassificerats som ett bekämpningsmedel.
Vid användning av preparatet bör därför de anvisningar och
rekommendationer för skyddsutrustning som finns på påsen iakt-

tas (gummi- eller plasthandskar
och andningsskydd när lös-
ningen blandas). Menliga häl-
soverkningar har inte påvisats
vid korrekt användning av pre-
paratet. Observera att perga-
mentsvampen förekommer all-
mänt i barrskog och att skogs-
luften sommartid kan innehålla
rikligt med sporer av perga-
mentsvamp.
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plats samt en noggrann förhandsplanering av användningen. 
I praktiken kan arbetsledningen distribuera Rotstop-påsar till ent-
reprenören enligt en avtalad tidtabell. Entreprenören eller avverk-
ningsmaskinens förare förvarar överskottspåsarna i en frys eller ett
kylskåp och tar bara dagens behov av påsar med sig till arbets-
platsen på morgnarna. Det är skäl att komma ihåg att resultatet
av stubbehandlingen är beroende av såväl en omsorgsfull sprid-
ning som av ett fungerande preparat. 

Vid manuell stubbehandling kan det vara mera praktiskt att
använda urealösning, som tål förvaring bra. Lösningen går att
göra själv genom att blanda 3 kg gödslingsurea i vatten så att den
slutliga volymen är 10 liter (fordrar en aning uppvärmning).
Kemira Agro Oy tillverkar produkten Urea-stubbeläggning, som är
en färdig 30-procentig urealösning och klar för användning som
sådan. Spridningen av urealösningen på stubben bör vara riklig –
ett skikt som motsvarar cirka två millimeter – så att lösningen bör-
jar rinna över stubbens kanter. 

Foto: Reijo Räsänen



Det är klokt att köpa stubbehandlingsaggregat samtidigt som
man inhandlar en avverkningsmaskin. Trots att kommande
användningsbehov för aggregatet för stunden kan verka obetyd-
ligt kommer stubbehandlingen att öka snabbt inom en nära fram-
tid. 

Det finns två olika grundlösningar för stubbehandlingsaggregat. I
den ena lösningen sprids behandlingspreparatet via hål i fällhu-
vudets sågsvärd under fällsågningen. Det andra alternativet grun-
dar sig på ett munstycke, som placerats antingen i sågkåpan eller
i sågsvärdets infäste och som sprutar preparatet över stubbytan
antingen under fällsågningen eller medan trädet faller. 
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7. Så här fungerar behandlings-
aggregatet

Foto: Reijo Räsänen
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Vid spridning via sågsvärdet träffar stubbehandlingspreparatet
stubbytan med rätt stor säkerhet. På grund av att den del av såg-
svärdet där hålen befinner sig vanligen är dimensionerad för stora
träd leder dock trädens varierande dimensioner till att en del av
preparatet landar bredvid stubben vid behandling av mindre träd.
Därför är förbrukningen av behandlingspreparat större vid sprid-
ning via sågsvärdet än vid sprutning. Dessutom kan kåda täppa till
hålen i sågsvärdet under arbetets gång. För stubbehandling
avsedda sågsvärd bör inte användas ens under korta tider på
arbetsplatser där stubbehandling inte utförs. 

Med sprutningsmetoden kan en god täckning erhållas på små stub-
bar, medan däremot täckningen för de stora stubbarnas del är
problematisk. Mängden behandlingspreparat kan regleras bättre
vid sprutning än vid spridning med sågsvärd. Det är dock svårt att
få preparatet jämt utbrett över stubben. Det samlas lätt för myck-
et preparat i den ena kanten av stubben och för litet i den andra. 
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Både tekniska lösningar och inställningarna av behandlingsutrust-
ningen har stor betydelse. Då inställningarna har varit korrekta
har resultatet blivit mycket bättre. 

En av förutsättningarna för att en stubbehandlingsutrustning skall
vara ändamålsenlig är att den erbjuder möjligheter till behandling
beroende på trädslag. Eftersom rottickan sprider röta bland barr-
träd finns det inte något behov av att behandla lövträdsstubbar. 

Genom praktiskt arbete lär man sig att utföra stubbehandlingen
omsorgsfullt. Ett bra behandlingsresultat förutsätter att man har
en viss rutin i att hämta vatten, tillreda preparatet och rengöra
behållaren. Entreprenören skall inte nöja sig med maskinförsälja-
rens eller maskintillverkarens löften om en utmärkt funktion och
ett bra arbetsresultat. Funktionen bör utredas av entreprenören
själv och vid behov förbättras.

Stubbehandlingspreparatet landar inte bara på stubben utan en
del av det sugs också upp i rotändan av det träd som fälls.
Pergamentsvampen infekterar inte växande träd, men den är en
vanlig orsak till röta i barrvirke. Enligt utförda undersökningar
växer pergamentsvampen under sommarförhållanden 2–4 centi-
meter i veckan i barrvirke. De första av pergamentsvampen orsa-
kade missfärgningarna uppenbarar sig efter två – tre veckor vid
varm väderlek, vanligen först sedan blånad uppträtt. Riskerna för
ökande rötskador är störst för länge lagrad tallmassaved från gall-
ringar. Pergamentsvampen dör vid torkning av sågvara. I cellulo-
saindustrins flishögar har pergamentsvampen inte någon betydel-
se som spridare av röta.
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8. Vad kostar stubbehandlingen?

Stubbehandlingskostnaderna består av kostnaderna för behand-
lingspreparatet och för spridningsarbetet. Skogsägarna har sedan
början av år 1997 på ansökan fått ersättning av staten för stub-
behandlingspreparatet (pergamentsvamppreparatet Rotstop). 

Kostnaderna för spridningsarbetet består av anskaffnings-, under-
hålls- och driftskostnader för spridningsaggregatet samt
arbetskostnader för spridning och blandning av preparatet.
Storleken på de fasta kostnaderna för aggregatet beror på hur
mycket aggregatet årligen används. På grund av att kostnaderna
för stubbehandlingen beräknas enligt den avverkade virkesvoly-
men inverkar bl.a. avverkningsmetoden på arbetskostnaderna.
Kostnaderna för maskinell stubbehandling varierar mellan 3 och 8
mk/avverkad kubikmeter. 

9. Avtal om stubbehandling och
arbetsfördelning

De organisationer som svarar för rådgivningen inom skogsbruket
är i nyckelposition när det gäller att sprida information om stub-
behandlingen till skogsägarna. Alla som är verksamma inom råd-
givningen bör vara insatta i grunderna för stubbehandlingen. Det
är viktigt att skogsägarna får en klar bild av varför det är nödvän-
digt att bekämpa rottickan och likaså av kostnaderna och eventu-
ella olägenheter. Alla bör också få information om möjligheterna
till statsstöd och hur man skall ansöka om dessa stöd. 

När virke köps på rot och avverkningstidpunkten bestäms bör
även avtal om eventuell stubbehandling träffas. Den person som
planerar drivningen skall i god tid informeras om behandlingen.
För avverkningen väljs en maskin som är utrustad med ett sprid-
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ningsaggregat som åstadkommer ett bra arbete. När tidpunkten
för avverkningen närmar sig skall den ansvariga skaffa stubbe-
handlingspreparatet och överlämna det till entreprenören. Den
som sköter anskaffningen skall också försäkra sig om att stubbe-
handlingspreparatet under hela transport- och lagringskedjan kan
förvaras i minst kylskåpstemperatur.

När avverkningen börjar kontrollerar entreprenören att sprid-
ningsaggregatet fungerar och att inställningarna av aggregatets
funktioner är gjorda. En tillräcklig mängd rent vatten för att blan-
da den sats av behandlingspreparatet som behövs för arbetsda-
gen skall finnas till hands på arbetsplatsen. Preparatets effekt
minskar om det inte används samma dag som det blandas. I prak-
tiken bör målet vara att preparatet inte tar slut mitt i ett pågåen-
de arbetsskift. Behållaren bör åtminstone några gånger i veckan
tömmas på behandlingspreparat från föregående dag. Dessutom
skall behållaren för stubbehandlingspreparat rengöras genom
sköljning en gång i veckan. 

Avverkningsmaskinens förare bär ansvaret för att resultatet av
arbetet är sådant att stubbehandlingens effekter garanteras. Det
är bara han som kan påverka utförandet av arbetet och se till att
stubbehandlingsaggregatet fungerar klanderfritt. Om färgen på
behandlingspreparatet är så ljus att det är svårt att följa upp

Foto: Reijo Räsänen
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utbredningens jämnhet är det skäl att öka antalet färgtabletter.
Efter behandlingen av de första stubbarna är det bra att kliva ur
maskinen för att kontrollera hur spridningen av preparatet träffat
stubbytorna och hur jämnt det lagt sig på dem. Målet bör vara en
hundraprocentig täckning av stubbarna och vid behov skall sprid-
ningsaggregatets tidsinställningar och doseringar ändras. Det är
också skäl att följa med stubbehandlingsutrustningens skick alltef-
tersom avverkningen avancerar, för aggregatet är på grund av sin
placering utsatt för olika förändringar som påverkar dess funktion,
som t.ex. att hålen i sågsvärdet täpps till eller att munstycket
bucklas till.

10. Kontroll av arbetsresultatet

Vid stubbehandling bör man satsa på kontroll av arbetsresultatet:
om behandlingspreparatet inte täcker stubbytan tillräckligt kan en
del eller hela behandlingsarbetet och de kostnader som offrats på
detta gå till spillo. Arbetsledningen bör regelbundet följa upp hur
spridningen lyckats och ge förarna och entreprenörerna respons
om resultatet. En kontroll av det här slaget i efterhand förutsätter
att färgen i stubbehandlingspreparatet kan urskiljas ordentligt
ännu minst en vecka efter avverkningen. 

Vid stubbehandling
bör man kunna lita på
att arbetet utförs på
ett tillfredsställande
sätt. Det här under-
stryks ytterligare när
stubbehandlingen ökar
i de privata skogarna,
för skogsägaren är
säkert intresserad av
att hans eller hennes
investering har öns-
kad effekt. 
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11. Stubbehandlingens 
miljöeffekter

Det preparat som sprids i naturen vid stubbehandlingen är en
svamp som förekommer allmänt i barrskogar. Man sprider alltså
inte någon främmande organism i våra skogar i samband med
stubbehandlingen. Den pergamentsvampstam som Rotstop inne-
håller har isolerats från stubben av en finländsk gran. Det är där-
för inte sannolikt att preparatet orsakar problem i miljön.
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12.  Stubbehandlingens 
framtid

Stubbehandlingen kommer inom en nära framtid att bli allt van-
ligare. Till detta bidrar både statsmaktens beslut att genom
bekämpningsmedelsstödet delta i kostnaderna för stubbehand-
lingen och det att stubbehandlingen utgör ett av kriterierna för
skogscertifieringen. 

När beslut om stubbehandling fattas och kostnaderna övervägs är
det skäl att vara medveten om att vi genom stubbehandlingen
tryggar ett bärkraftigt nyttjande av friska skogar även i framtiden.
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Sammanfattning

Rekommendationer för stubbehandling.

Objekt Vid gallring av gran och tall samt vid 
slutavverkning av dessa trädslag om man 
inte byter trädslag.

Tid Från början av maj till slutet av oktober 
(ända tills kölden sätter in).

Område Det område i södra Finland som kartan på 
sidan 9 visar.

Medel vid
behandlingen Rotstop-preparat eller 30-procentig 

urealösning. Vid maskinell behandling har 
Rotstop visat sig vara bättre.

Utförande Behandlingsmedlet sprids över den färska 
stubbytan, helst genast efter fällningen eller 
inom tre timmar från fällningen.

Mängd av medlet Vid användning av Rotstop räcker det om 
hela stubbytan fuktas jämnt. Av urealös-
ningen bör så mycket lösning som hålls på 
stubbytan spridas ut. Om behandlingen inte
täcker hela stubbytan sjunker effekten i 
relation till täckningen.

Kostnader Beroende på objektet 3–8 mk / avverkad 
kubikmeter.

Följande objekt behöver inte behandlas:
– stubbar av lövträd
– stubbar som uppstår vid gallring av plantbestånd (diameter

under 10 cm)
– stubbar på torvmarker.
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