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Kort historik
50-talet (40-60 m3sk/ha)

 Avveckling av skräpskogar
 Björkavverkningar

60-talet 

 Inriktning mot gles äldre skog

 Öka tillväxten med gödsling

70-talet

 Lite gallring

 Avverkning i gles äldre skog

 Contortatall

 Ökad röjning

80-talet

 Konserveringshuggning 

 Stort röjningsprogram

 Fortsatt mycket contortatall

90-talet

 Lite contortaplantering efter gremmenielladebatt

 Naturhänsyn utvecklas mycket
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Fyra frågor att fundera på!

Överlever plantorna?

Tillväxt, tillvaratagbar virkesproduktion?

Vilka lönsamma produkter kan virket 

användas till?

Hur påverkas skogsekosystemet på kort 

och lång sikt?



Contortatallens 

utbredningsområde + 

Sverigekarta



Föryngring med contortatall

 Plantering med dagens täckrotsplantor i bra 

markberedning är en säker föryngringsmetod

 Oftast ca 10 procentenheter högre överlevnad än tall och gran

 Tidigare kvalitetsproblem orsakade av plantodling och 

markberedning i stort sett övervunna med dagens metoder

 Lämplig även för sådd 

 Kan ske både försommar och höst. Vid sådd undviks 

snytbaggeproblem

 Sådd kan ge bättre rotsystem, kvistkvalitet och rakhet men 

mindre skillnad mot dagens plantering 

 Sådd ger längre omloppstid och stor fröåtgång samt något 

dyrare röjning 
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Höjdutveckling

Jämförelse mellan sådd och plantering
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Lämpliga ståndorter för contortatall

Grövre moräner på frisk mark – undvik 
finkorniga moräner/ sediment och fuktig 
mark

Undvik särskilt vindutsatta lägen samt 
kända snölägen

Regler i SVL – framförallt förbud inom 1 
km från reservat

Contortan tål många svåra skadegörare 
på tall, t.ex. knäckesjuka och törskate 

Älgen äter contorta men i mindre 
omfattning samt contortan växer 
snabbare förbi beteshöjd
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Skogsskötsel och contortatall

Skötsel av bestånd

Skogshushållning av ett 

skogsinnehav

Skogsägarens mål med 

skogsbruket
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Odlingsförsöken

Jämförelse bonitet för tall och contorta

y = -0,061x + 1,7713
R² = 0,5094
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Contortatallen fördelar

- Mer virke snabbare

 I genomsnitt 40 % högre virkesproduktion än svensk tall 

 Kan producera mycket på kort omloppstid, dvs snabb i 

början (utpräglad pionjärart)

 Större överlägsenhet på magrare tallmarker än på bördiga 

men kan användas på ett brett ståndortsspectra

 Inte lämplig på finkorniga jordarter och fuktiga marker

 Hög motståndskraft mot besvärliga skadegörare

 Törskate

 Knäckesjuka

 Ännu inga kända barkborrar mm som kan ge problem på contortatall

- Snytbagge och sork är dock ett problem även på contortatall

 Klarar älgbetning bättre

 Inte lika begärlig som foder

 Växer snabbare förbi betesfarlig höjd
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Contortatallen, nackdelar/ risker

 Större känslighet för vind och snöskador

 En del av virkesproduktionen går förlorad i avgång som inte kan tas 

tillvara

 Svårare att planera virkesflöden och dyrare avverkning efter 

exempelvis stormfällning

 ”Främmande trädslag” uppfattas som negativt hos en 

del naturvårdsföreträdare

 Försvårar för rennäringen och uppfattas allmänt 

negativt 

 De flesta arter som finns i tallskogen finns också i 

contortatallskogen, men skulle potentiellt kunna vara 

negativt ur naturvårdsynpunkt i framtiden

 Kan självföryngra sig i Sverige utan brand, framförallt 

efter omrörning i marken. 

 Kan vara bra eller dåligt beroende om vi vill ha contorta i nästa 

generation efter slutavverkning eller inte
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Långsjönäset – förbandsförsök Pinus contorta, pl.H-70
62o53’ – 360 möh
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Contortagallring – Riktlinjer för beståndsval

Gallras: Välslutna bestånd med god virkeskvalitet på mark med 
bra bärighet.

- tidig 1:a gallring

- 2:a gallring före 18 m ö h

Gallras ej: Bestånd som

- är glesa (< 1200-1400 träd/ha)

- har dålig virkeskvalitet dvs

- grovkvistiga, klykor, stamskador osv

- basala stamböjar

- står på mark med dålig bärighet

- växer i starkt vindutsatta lägen

- står i svår terräng (brant, blockigt)



Gallringstidpunkt och gallringsstyrka,

1:a gallringen

Tidig gallring, 11 – 13 meter övre höjd

Försiktig gallring, 30 %

Kvalitetsgallring



2:a gallringen

Kommer snabbt efter första!

2:a gallringen vid 14 – 17 meter övre 

höjd

30 % uttag i selektiv gallring i 

beståndet

Kvalitetsgallring med dragning mot 

låggallring



Gallring av contortatall eller ej?

Talar emot gallring:

• Gallring ger stormkänsligare
skog. 

• Förlänger omloppstiden och 
därför även tidsperioden i 
stormkänslig höjd.

• Vi får dimensionsutveckling 
även utan gallring.

• Vi tappar ca 50 m3sk/ha, givet 
samma omloppstid som 
ogallrat.

• Gallringsvirket har sämre 
egenskaper i industrin än 
slutavverkningsvirke. 

• Lägre netto p.g.a. dyrare 
avverkningskostnad.

Talar för gallring:

• Vi får en högre medeltillväxt 
med längre omloppstid.

• Vi får en kvalitetshöjande effekt 
och kan styra tillväxten till de 
bästa träden. 

• Ljusare skogar som kan 
innehålla fler växter och djur än 
ogallrade bestånd. 

• Tidigare uttag av gagnvirke.

• Kan bidra till bättre 
skogshushållning med 
”contortapuckeln”  

• Kan minska förlusten av virke 
genom självgallring
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Virket från contortatall,

- vad kan det användas till?

 Sågade produkter

 Alla produkter och särskilt för synligt trä

 Mekanisk massa

 CTMP för board och tissue

 Sulfatmassa

 Blekt massa, särskilt för tissue men även för LWC

 Liner
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Contorta Timber



Sammanfattning

Contortatall är ett säkert kort i föryngring 
på rätt marker

Contortantall ger hög virkesproduktion: 

+ 40 % jämfört med svensk tall

och det kan ske utan 
bekämpningsmedel och konstgödsel

Contortatall är motståndskraftig mot 
många skadegörare som är besvärliga 
på svensk tall 

Rätt etablering och skogsskötsel ger bra 
virke som är användbart inom många 
användningsområden

Håll koll efter vindfällen!
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För ytterligare information, välkommen till

www.scaskog.com  


