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 Risker för skador



Trädslagsvalet

 odlingssäkerhet fram till slutavverkning

 tillgänglig kunskap om trädslagens

virkesproduktion

 förväntad framtida efterfrågan på olika

virkessortiment och beståndsegenskaper

 tillgång på föryngringsmaterial (frö/annat)

föryngringskostnad till och med

röjningsfasen



Val av trädslag

 Resultat från några olika trädslagsförsök.

 Institutet för Skogsförbättring (senare 

Skogforsk), 1970-talet och 1990-talet

 Planteringar i samtliga fall



Institutet för Skogsförbättring, 1970-talet 
– resultat ca 25 år efter plantering



Totalproduktion efter 26 år 



Produktionsprognos



Försök anlagt 1993

Trädslagsförsök i Spöland & Sävar anlagt på 90-talet - 17  år senare

Trädslag Överlevnad (%) Grundyta (m2/ha) Övre höjd (m) Volym (m3sk/ha)

Tall 90,3 19,6 7,4 78,7

Gran 92,2 11,8 6,2 37,8

Vårtbjörk 62,2 13,7 11,1 75,5

Hybridasp 60,9 19,4 12,1 98,9

Rysk lärk 69,3 16,1 9,4 69,3

Contortatall 90,3 21,6 7 85,2

Popplar 9,5 3,9 10,7 21,6

Vitgran 86 10,8 5,9 34,2

Sibirisk ädelgran 13 0,1 2,3 < 1

Douglasgran 0 0 0 0



Åtgärder och Skador 

 Kemisk markberedning (Round up)

 Försökslokalerna hägnades (rådjurs- och älgsäkert)

 Papplattor mot mark vid varje planta (Spöland)

 Hjälpplantering av tall, gran, contortatall, 

douglasgran, poppel, sibirisk ädelgran, vitgran 

(mycket frostskador)



Erfarenheter från omställning av jordbruks-
mark på 80- och 90-talen

 Många försök med att plantera lövträd – bidrag fanns

 Många nedslående resultat – rapport om ”fiasko för 
lövskogsplantering” (massmedia 1995)

 Många gånger fel trädslag  för ståndorten 

 Ofta otillräcklig markberedning i kombination med 
små plantor

 Främsta problemet var nog viltbete (sork, hare, 
rådjur, älg – många betade de planterad plantorna)

 Att skydda plantorna medförde höga kostnader 



Plantering av björk har under vissa perioder 
varit intressant – främst på f.d. åkermark

BEAKTA
 Val av björkart
 Vegetationsbehandling

/Markberedning 
 Plantornas ursprung, 

kvalitet, storlek och 
hantering

 Planteringspunkt
 Skydd mot 

skadegörare 



Möjligheter att använda naturlig föryngring 
eller sådd på nedlagd jordbruksmark?



Vad krävs för att man skall kunna lyckas 
med naturlig föryngring eller sådd?

 Frö i tillräcklig mängd och av god kvalitet

 En gynnsam groningsmiljö för fröet

 En gynnsam tillväxtmiljö för små groddplantor  



Våra björkarter har en riklig fröproduktion



Att skapa en god gronings- och tillväxtmiljö 
är en nyckelfråga



Markberedning för naturlig föryngring bör ske 
relativt nära fröfallet för att ge en god 

groningsmiljö

 Fröfallet sker normalt från 
mitten av juli fram till 
oktober – men vissa frön 
faller först under vintern.

 Det kan vara stor variation 
i fröproduktion mellan olika 
år 

 Fröspridningsförmågan är 
god – men rikligt fröfall 
hittas oftast ”inom dubbla 
trädhöjden”



Några olika markbehandlingsmetoder
Plöjning (harvning, fräsning)



Djupplöjning



Matjordstäkt



Plöjning (harvning, fräsning): 1:a sommaren



Djupplöjning: 1:a sommaren



Matjordstäkt: 1:a sommaren



Några groddplantor 



Plantbildning första hösten efter groning



Vegetationens täckningsgrad



Skaderisker – t.ex. älg…



Studie av 30 st. lyckade naturliga 
föryngringar i Västerbotten och Småland

 Gamla potatisland (Västerbotten)

 Lämnade stubbåkrar (Småland)

 Matjordstäkter (Västerbotten och Småland

 Fuktiga marker kan beskogas utan markbehandling

 Fröträd hittades inom 80 m



TACK FÖR MIG!


