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Inledning 
 
Syftet med fältstudien är att inventera och dokumentera de försöks- och demoytor som under 
ett flertal år lagts ut på Rådde gård. Ytorna är till för att skaffa kunskap om alternativa 
skogsskötselmetoder och visa andra trädslag än gran och tall. I den svenska industrin är det 
gran och tall som är de dominerade trädslagen och kommer så vara i även i framtiden. För 
markägare är det intressant att delar av in fastighet anlägga områden som rör sig utanför det 
konventionella skogsbruket.   
 

 
  



 



Rådde	gård 
 
Rådde gård donerades 1949 av länsjägmästare Mellquist till Hushållningssällskapet Sjuhärad. 
Rådde ligger i Länghems socken i Tranemo kommun i Västra Götaland. 
 

Kulturgeografiskt tillhör bygden sydsvenska höglandets skogsbygder och naturgeografiskt 
smålandsterrängens västsida. Den präglas av moränåsbildningar med en hel det berg i dagen. 
Naturlandskapet är omväxlande med öppna jordbruksbygder och sammanhängande 
skogsområden. 

 
Rådde omfattar 78 ha åker och 50 ha betesmark. Här bedrivs ett modernt ekologiskt jordbruk 
med köttdjursproduktion med ett 50-tal dikor. För närvarande säljs dikalvarna på hösten. 
Växtodlingen är inriktad på vall och foderspannmål. På gården finns en omfattande 
fältförsöksverksamhet med huvudsaklig inriktning på vallförsök. Den åkerareal som inte 
används som försöksfält har lagts om till ekologisk drift. 

 
Skogmarken uppgår till 330 ha. Den sköts på ett rationellt sätt. Försöksodlingar inom skog 
startade tidigt på länsjägmästare Mellquist tid med plantering av udda trädslag som contorta, 
lärk och silvergran. Sedan 1990 har ett flertal nyare demonstrationsodlingar och försök lagts 
ut i Råddeskogarna.  
 

 
  



Skogsdemo 
 
Demonstrationsodlingen anlades 1991 med stöd från dåvarande lantbruksnämnden som ett 
objekt för visning av lövträd. Syftet med ytan är att visa på möjliga lövträd och hur de ser ut i 
ett tillstånd som är skött från början. Lövskog är en nisch skogsbruket inte tar till vara på i 
tillräckligt hög grad. Det finns en bra potential för engagerade markägare att skapa stora 
värden i sin skog genom att ta till vara på sin lövskog, både ekonomisk, estetisk och 
miljömässig synvinkel. 
 

Skogsdemon anlade på en frisk mark med sandig moränmo och måttlig mullhalt. De åtgärder 
som gjordes i samband med anläggning var enligt följande: 

● Ekologiskt vårvete 1990.  

● Höstplöjt 1990 utan föregående kemiska bekämpningar. 

● Harvning och vältning i april 1991.  

● Plantering i april 1991.  

● Initialt planterades det 15 olika ytor med trädslagen: klibbal, ask, bok, ek, glasbjörk, 
skogslönn, europeisk lärk, douglasgran, vårtbjörk, hybridasp, jättepoppel, lind, 
fågelbär, gran och masurbjörk.   

● Ca 10 st per art planterades i växtrör vilket hade en positiv effekt på höjdtillväxten. 

● Viltstängsel av kycklingnät + el-staket. 

● Kemisk och manuell ogräsbekämpning i juni. 

● Hjälpplantering och ogräsbekämpning 1992.    

● Inga viltskador kunde konstateras under det första året.  

● Utav de ytor som anlades, lyckades inte föryngringen av ytorna med fågelbär, 
douglasgran, ek och bok. 

● 2002 kompletterades skogsdemon med plantering av de ytor som tidigare hade 
misslyckats, samt att ytan med lärk planterades ett underbestånd av bok. De nya ytorna 
planterades med poppel från egna sticklingar, gran/lind/ek och fågelbär. 

 

Genomförda åtgärder 
 

Gallringar: 
 Poppel, 2001, 2006, 2009 
 Hybridasp: 2001, 2006, 2009 
 Vårtbjörk: 2001, 2009 
 Glasbjörk: 2009 
 Klibbal: 2001, 2006, 2009 

 

Plantering: 
 Beståndet med douglasgran som dog tidigt planterades med poppel från egna 



sticklingar. 
 Askbeståndet som till stor del har dött av askskottsjuka planterades med ett 

underbestånd av fågelbär 2009. 
 Linden som blev buskig och grovgrenig planterades med ett underbestånd av lind som 

får växa i skuggan för att få en rak stam. 
 

Övriga åtgärder: 

2002 
Ytorna med lind och ask är indelade i 3 sektioner där olika skötselmodeller används. 1/3 där 
trädslagen lämnas för fri utveckling, 1/3 som stamkvistas och 1/3 som kapades ner 2002 för 
att bygga vidare på stubbskotten. 

 
2012 

Ytorna med lind och lönn röjdes ner till ca 1600 stammar/ha. Masurbjörken som planterades 
1991 och 2002 avverkades pga. av att kvalitén och tillväxten var för dålig. Istället skall det 
2013 planteras poppel som i ett steg till att ha poppel i olika åldrar. Poppeln kommer att 
planteras med egna sticklingar från de omkringliggande bestånden. Även beståndet med lärk 
har avvecklats efter drabbats hårt av stormen Gudrun. Underbeståndet av bok är kvar. 
 
 
 

Klibbal   Ask 1991  Gran Lind Poppel   

  1991 Fågelbär 2009 Ek 2002   2002 

Glasbjörk   Skogslönn   Europeisk lärk   Ek   

  1991   1991 Bok 2002 Vårtbjörk   Poppel   

Vårtbjörk   Hybridasp   Poppel   Lind 1991     

  1991   1991   1991 Lind 2009   2013 
 
Figur 1. Orienteringskarta över skogsdemon 2013. Trädslag och planterings år. 

 
 
Omläggning till agroforestry 
 
Under vintern 2012/2013 avverkades ytorna med poppel, hybridasp, vårtbjörk, glasbjörk och 
klibbal. Endast två plantrader lämnades kvar med syftet att visa hur ett system med 
agroforestry ser ut när det är redo att avverkas. Poppel och hybridasp ytorna klavades för att 
se hur produktionen sett ut under omloppstiden (tabell 1). Mätningar som gjorts på poppeln 
2006 och 2010 visade en medeltillväxt på 36,6 respektive 36,0 m3sk/ha/år. 2012 års 
mätningar visar ytterligare nedgångar i medeltillväxten (35,66 m3sk/ha/år). Den löpande 
tillväxten de två senaste åren låg på 32,5 m3sk/ha/år. Den produktionsoptimala omloppstiden 
är när den löpande tillväxten möter medeltillväxten vilket i detta fall ligger på ca 18 år. 
 



 
 
      Uttag Kvar Totalt 
Poppel Stammar 25 12 37 
  Hgv 30 30   
  Dgv 42 48   
  m3sk 35 21 56 
  m3fub 29 17 46 
  m3sk/stam 1,38 1,73 1,49 
  m3fub/stam 1,16 1,44 1,25 
  Ha 0,0959 
  m3sk/ha 584 

Gallringar 

2001 m3sk/ha 91 
2009 m3sk 6 

m3sk/ha 74 
Totalt/ha 165 

  
Total 

Virkesproduktion 749 
  m3sk/ha/år   35,66 

      Uttag Kvar Totalt 
Hybridasp Stammar 17 10 27 
  Hgv 25 25   
  Dgv 35 32   
  m3sk 14 7 21 
  m3fub 12 6 18 
  m3sk/stam 0,85 0,73 0,81 
  m3fub/stam 0,71 0,62 0,72 
  Ha 0,0959 
  m3sk/ha 219 

Gallringar 

2001 m3sk/ha 10 
2009 m3sk 2,5 

m3sk/ha 31 
Totalt/ha 41 

  
Total 

Virkesproduktion 260 
  m3sk/ha/år   12,38 
 
Tabell 1. Resultat av volymtillväxt på ytorna med hybridasp och poppel 2012. 
 
     

 
 



 
 

Bild 1. Poppel efter 21 tillväxtssäsonger. 2012 
 
Sammanfattning skogsdemo 
 

Hybridaspen hade problem med sorkangrepp under de första åren vilket medförde en nedsatt 
tillväxt och har inte kommit igång och växa ordentligt förrän de senaste åren. Resultaten från 
uppmätningarna av skogsdemon ska ses som en indikation till vad de olika trädslagen kan 
producera. Parcellerna är för små för att det skall vara några tillförlitliga siffror. 

 
En sak som framgår med en mycket stor tydlighet är betydelsen av ståndortsanpassning. De 
arter som inte trivs på den typ av mark som ytorna anlades på har antingen slagits ut helt eller 
haft en mycket svag volym och höjdtillväxt. Som exempel kan glasbjörk och ask nämnas, då 
dessa arter vill ha en betydligt fuktigare miljö. Det viktiga att tänka på vid plantering är att 
ordentligt ta reda på vad det råder för markförhållanden och vilket trädslag som passar där. 
Vissa trädslag är mer generalister än andra och kan växa bra på många olika typer av mark. 
Här har granen en fördel då den konkurrensdugliga på många ståndorter. Vill man jobba med 
andra trädslag än de traditionella, finns det bra alternativ med en god lönsamhet.  
 

Det trädslag som har gått bättre än vad som har förväntats är poppel, som med sin enormt 
snabba tillväxt i unga år är intressant för produktion av i första hand råvara till bioenergi och 
massaved. 
 

Jordanalyser visar att näringsförhållanden och pH inte har förändrats speciellt mycket efter 20 
år av poppel och hybridasp.  



Agroforestry/poppelodling	på	Stationsmossen	2013 
 

Målsättning 
 
 
Att visa på alternativ till granplantering på nedlagd betesmark på mulljord i syfte att utnyttja 
marken på ett ekonomiskt och miljöanpassat optimalt sätt.  

Sekundär målsättning 
 
Skapa ett fungerande agroforestry-system där betes- och poppel produktion ger en lönsam 
investering.  Poppel med en medelstam på två skogskubikmeter är ingen omöjlighet efter 20 
år.  
 

Bakgrund 
 

På sydsvenska höglandet, och på andra håll i landet, ligger i dag en stor areal äldre åker-och 
betesmark utan att användas. Ofta är det äldre mulljordsskiften-”sura tegar och mader” 
uppodlade under en tid när mer mark behövdes för att mätta fler munnar. Med dagens teknik 
och pressande lönsamhet i jordbruket är dessa arealer inte passande till jordbruksmark.  
Dräneringssystemen, öppna diken eller täckdiken, är uttjänta och kostsamma att renovera. 
Ofta faller dessa arealer i nuvarande skick utanför begreppen ”godkänd åker eller betesmark” 
inom EU:s -jordbruksstöd.  
 

En beskogning med gran ger på dessa mulljordsmarker en lång omloppstid med troligtvis 
svag ekonomi och kan uppfattas som en förmörkande landskapsbild. 

 
I pågående klimatdiskussioner pekas, från vissa håll, på den stora klimatpåverkan som vår 
köttproduktion står för. Det hävdas att i detta sammanhang är den naturbetesbaserade 
köttproduktionen inte är bättre än de intensiva produktionsmodellerna. Ett sätt att bättra på 
den betesbaserade nötköttsproduktionens växthusgaspåverkan är att binda kol genom att 
delvis beskoga betesmarken-att tillämpa s.k. agroforestry. Docent Karl-Ivar Kumm anger att 
nötköttsproduktion på trädlösa betesmarker släpper ut ca 20 kg CO2-ekv. per kg kött. Om 
djuren istället betar på trädbevuxna marker räcker det med en årlig skoglig tillväxt på ca 2 
m3sk per hektar för att kompensera detta utsläpp. 

 

Det finns i dag ett omfattande regelverk kring miljöersättning för betesmarker och 
slåtterängar inom EU-stödets värld. Syftet med ersättningen är att bevara och förstärka 
betesmarkernas och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden. Det finns s.k. trädregler 
som anger att det inte får finnas mer än 60 träd/hektar och att markvegetationen ska bestå av 
gräs, örter eller ris som är dugligt som foder.  

 

Åkermark definieras som: ”mark som används till växtodling eller bete och som är lämplig att 



plöja. En åkermark ska du kunna plöja utan större förberedelser. Mark med många stora 
stenar eller mark där tuvorna växt sig mycket stora, är oftast inte lämplig att plöja och är 
därför inte åkermark.” 
  
På Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks-och demonstrationsgård Rådde gård, Stiftelsen 
Länsjägmästare K.F. Mellquists donationsfond, planterades en demonstrationsodling av 
lövskog på åkermark 1991.  Den innehåller förutom hybridpoppel och hybridasp, glasbjörk, 
vårtbjörk, klibbal, lind, bok, ek och ask. Delar av ytorna avverkades hösten 2012. 
Medeltillväxten för hybridpoppeln ligger på över 30 m3sk/ha och år. Åkermarken är en 
moränmo jord. Jordanalyser visar att lövträdsytorna under denna omloppstid har bevarat 
markens bördighet. Lättlöslig fosfor och kalium ligger kvar i klass III-IV och pH-värdet är 
mellan 5,9–6,2. 
 

Rekommendationer för etablering av hybridpoppel anger att man inte skall välja mulljordar. 
Den främsta anledningen till detta är risk för gräskonkurrens och sorkskador. 

Vi har nu för avsikt att på den s.k. Stationsmossen på Rådde gård etablera två olika ”system” 
där hybridpoppel ingår. 

 Hybridpoppel, traditionell modell med 3x3 m förband. 

 Hybridpoppel i s.k. silvopastoral agroforestry med fortsatt betesdrift mellan 
trädraderna. 

 

Beskrivning av Stationsmossen 
 

På kartor från 1700-1800 talet anges marken som tuvig mossmark/ängsmark. Vissa delar av 
det 6,6 ha stora området har varit under plog. Länsjägmästare Mellquist systemtäckdikade 
området 1928-29 med 20 m förband mellan sugdikena. Huvudstammen har lagts om 1952 och 
1974 och delar av stammarna under 1990 talet.  Mullhalten är hög på skiftet, en del partier är 
ren kärrtorvmulljord övriga områden mineralblandad mulljord. Volymvikterna för jorden 
ligger mellan 260-860  g/l. Råddes fastmarksjordar ligger på volymvikten 1000-1200 g/l. pH-
värdena ligger likt andra mull jordar på en låg nivå, 4,8–5,3. Kalcium värdena är ganska höga 
(160-300 mg/100g jord) efter justering för volymvikt. Skadligt aluminium, Al_AS, är på en 
låg nivå mellan 0,04-0,40 mg/100g jord. Här brukar man ha gränsvärde 1,0 för att det skall 
finnas ett uttalat kalkningsbehov. Fosfor och kaliumvärdena är ganska låga, klass I på den 
rena mulljorden. 
 

Skiftet har i sin helhet betats t.o.m. 2012. Endast 1,0 ha ingår numer i stödåtagande för 
betesmarksstödet, stödperiod t.o.m. 2014. I dag är alltså större delen av Stationsmossen i 
sådant skick att den inte lämpar sig till bete, vare sig stödmässigt eller rent 
produktionsmässigt.  

 
Det finns redan ganska betydande arealer i samma skick i våra bygder och vid en förändrad 
jordbrukspolitik från EU kan denna areal komma att öka väsentligt de närmaste åren.  

   



Planerade årgärder 
 

1. Askåterföring för att bättra på pH-värde och P-K -värdena 
2. Dikning. Istället för att lägga om det gamla täckdikessystemet så skall öppna diken 

grävas i de gamla sugdikena som har nord-sydlig riktning. Anledning till detta är 
att rötterna från träden har en tendens att förstöra täckdiken och att erfarenheterna 
visar att täckdiken på denna typ av mark ofta ”går igen”. Avståndet mellan dikena 
är 20 meter. De mynnar ut i en stam i norra änden av stationsmossen. 

 
3. Fräs- och vältning i område B Agroforestry. För att jämna till marken, få bort 

tuvtåtel mm och göra ytorna putsningsbara fräses och vältas dessa områden. Ev. 
stenar i ytan tas bort vid dikningen. 

4. Hägn. För att skydda planteringen mot betningsskador av vilt kommer området att 
hägnas. Totalt ca 800 m- 1000 m hägn skall sättas upp beroende på 
ställningstagandet hur det norra området mot Nygården/Hästhagen skall användas. 

5. Plantering 
a. Område A. Plantor av hybridpoppel, klonsamling Ekebo poppel 1. I denna 

”traditionella” poppelplantering skall planteringen ske med 3 x 3 meter 
förband vilket ger 1 100 plantor per hektar. Markberedningen sker dels 
genom att dikesmassorna läggs upp på sådant att det blir en 
högläggningspunkt i förbandet dels genom markberedning med 
inversmetoden. På detta sätt borde gräskonkurrensen fördröjas och 
sorkskadorna minska. 

b. Område B. I agroforestry systemet skall planteringen ske med en rad på 
var sida om dikena som ligger 20 meter isär. Förbandet i raderna är två 
meter vilket ger 650 plantor per hektar. Områdena mellan trädraderna 
hägnas och betas med nötkreatur. 

c. C- områden. Smärre delområden inom A och B där andra trädslag kan 
sättas för att studera hur dessa arter klarar etablering och produktion i 
förhållande till hybridpoppeln.                                                                                                

d. D- områden. Delområden inom område B där inga träd planteras. Detta för 
att studera skillnader i betesväxtproduktionen med eller utan träd.                                                          

6. Sorksydd. Då risk för stor sorkpopulation finns på marken skall sorkskydd 
användas. Det finns olika sorter och prisskillnaden mellan dem är stor.  

7. Dokumentation och visningar. Syftet med detta projekt är ju att visa och 
demonstrera hur dessa odlingssystem fungerar biologiskt och ekonomiskt: 

a. Dokumentation om markförhållanden och tidigare markanvändning 
(basdata) före etablering. 

b. Noggrann beskrivning av genomförda åtgärder och plantmaterial vid 
etableringen. 

c. Årlig uppföljning av ogräsförekomst, skador på plantorna. Höjdmätning 
och volymuppskattning vart fjärde år. 

d. Årlig dokumentation i område B och D avseende betesväxterna. Art 
sammansättning och uppskattning av betesmängd före första påsläpp på 
våren och ytterligare en gång under betessäsongen. 

e. Visningar i samarbete med andra intressenter såsom Södra Skogsägarna, 
Skogsstyrelsen och skogsbolag. 

8. Kostnadskalkyl. Bilaga 3. 
9. Finansieringsförslag 

 



Bilaga 1 Kartskiss med planerad uppläggning  
Bilaga 2 Karta från SAM-internet 
Bilaga 3 Kostnadskalkyl 
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Gallring	i	granskog 
 
Ytorna anlades 2012 med syftet att visa hur olika gallringsstyrkor påverkar det framtida 
beståndet. Lönsamheten idag beror på stor del av medelstammens diameter och beståndets 
volym. Diametern i ett bestånd påverkas av hur mycket utrymme varje enskilt träd har att 
växa på och kan styras av röjning och gallring då man minskar antalet träd. När man röjer och 
gallrar minskar man antalet träd och skapar luckor i beståndet under några år tills beståndet 
sluter sig, ljuset i dessa luckor går då ”till spillo” då inget av träden tar tillvara på det. Så när 
man gallrar får man kompensera mellan att ge träden utrymme men samtidigt ha kvar träd så 
volymtillväxten hålls uppe. 
 

I detta gallringsförsök har vi fyra olika ytor: Ogallrad (0 %), svag gallring (10 %), normal 
gallring (20 %) och en hård gallring (40 %). Ytorna har mätts före och efter gallring och 
gallringsnetto har uppskattats (tabell 2). 
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Figur 2. Orienteringskarta över gallringsdemo. 

 
Gallringsnettot påverkas stort av uttaget och medelstammens volym.  För den svaga 
gallringen låg medelstammen på 0,041 m3fub, den normala 0,052 m3fub och för den starka 
0,060 m3fub. Skillnaden i huggningskostnad är 32 kr m3fub (Skogsbrukets kostnader, 2010, 
Lantmäteriet) mellan den svaga och den starka gallringen. Gallringskostnaderna i 
Skogsbrukets kostnader är beräknade på ett uttag större än 60 m3sk/ha vilket den svaga och 
den normala gallringen inte kom upp i dock är inte det med i beräkningen för demoytan. 
 

 
 
Bild 2. Stickväg som avskiljer de olika ytorna. 2013  



 
 
Tabell 2. Gallringskostnader för demoyta. Kostnader är hämtade från Skogsbrukets kostnader 
2010, Lantmäteriet. 
  

Svag 
Kostnader per 
m3fub 

  
Kostnader per ha 

      
    

Huggningskostnad 
Skotningskostnader Huggningskostnad Skotningskostnader Avverkningskostnad 

Intäkter 
    
Medelstam m3fub Avstånd m Uttag m3fub Uttag m3fub kr/ha kr/m3fub 
0,0416 100 20 20 4480 300 
kr/m3fub kr/m3fub kr/ha kr/ha   kr/ha 
180 44 3600 880   6000 
Resultat       
Netto per m3fub Netto per ha     
76 1520         

Normal 

Kostnader per 
m3fub 

  
Kostnader per ha 

      
    

Huggningskostnad Skotningskostnader Huggningskostnad Skotningskostnader Avverkningskostnad Intäkter 
            
Medelstam m3fub Avstånd m Uttag m3fub Uttag m3fub kr/ha kr/m3fub 
0,0518 100 38 38 7904 300 
kr/m3fub kr/m3fub kr/ha kr/ha   kr/ha 
164 44 6232 1672   11400 
Resultat     
Netto per m3fub Netto per ha   
92 3496         

Stark 
Kostnader per 
m3fub 

  
Kostnader per ha 

      
    

Huggningskostnad Skotningskostnader Huggningskostnad Skotningskostnader Avverkningskostnad Intäkter 
            
Medelstam m3fub Avstånd m Uttag m3fub Uttag m3fub kr/ha kr/m3fub 
0,0601 100 83 83 15936 300 
kr/m3fub kr/m3fub kr/ha kr/ha   kr/ha 
148 44 12284 3652   24900 
Resultat     
Netto per m3fub Netto per ha   
108 8964         



Naturlig	föryngring	av	rönn 
 
Rönn beståndet anlades 2000 och syftet med hägnet är primärt gagnvirkesproduktion av rönn. 
Detta hägn röjdes 2004. Rönnen är ett viltbegärligt trädslag som är mycket svårt att föryngra 
utan ett skyddande viltstängsel. I de inventeringarna som har gjorts har enbart individer < 1,3 
m räknats med. 

 

visningsyta 
nr 

Areal 
(ha) 

stamantal/ha 
före röjning 
2004 

stamantal/ha 
2006 

Medelh
öjd (m) 

2 1,2 18000 6900 3,4 
3 0,3 15000 5300 3,0 
 
Tabell 3. Stamantal före och efter röjning 2004. 

 
Ur ett skötselmässigt har rönnen relativt låga krav på ståndorten men trivs bäst på mullrika 
moränmarker och sämst på lerjordar. Rönnen ska hållas tätt i ungdomen eller stamkvistas för 
att erhålla en god kvalitet. Rönn är idag inget trädslag som accepteras som ett huvudträdslag 
vid föryngring, då den har för låg volymproduktion i förhållande till det bästa inhemska 
trädslaget för ståndorten (normalt sett gran i södra Sverige). 
 

 
 

Bild 3. Vilthägn med rönn.2004 
 

Ytterligare två röjningar har gjorts, 2006 då björk röjdes bort och 2010 då rönnarna friställdes. 
Nästa åtgärd är gallring för att skapa mer utrymme för rönnens kronor. I samband med 
gallring skall de finaste stammarna stamkvistas för att få en kvistfri rotstock. Åtgärderna är 
beräknade att utföras 2015. 



Ädellövshägn	med	ask,	al	och	poppel 
 
Våren 2006 planterades det löv på ett område om ca 5 ha med ask som det dominerande 
trädslaget. Som inblandning användes poppel och klibbal. Tanken med inblandningen är att, 
dels hur poppel fungerar på den typen av ståndort samt att ha ett snabbväxande trädslag som 
kan skapa en viss skärmeffekt till asken i de tidiga åren. 
 

Ståndorten är av högörtstyp med rörligt markvatten och djupt jorddjup, ståndortsindex G36. 
Föregående bestånd var granskog i 45 års åldern som blåste ner i stormen 2005.  

 
Markberedningen utfördes som fläckmarkberedning av en grävare med slät skopa där enbart 
vegetationen avlägsnades. Att denna markberedning valdes i samspråk med länsstyrelsen 
beror på att hela ytan ligger inom ett fornminnes område. Plantorna är satta med ett 2x2 
meters förband. Varav två rader med ask och en rad med klibbal eller poppel. Totalt 
planterades 8 4000 ask, 3 300 klibbal och 1 000 poppel.  

 
För att skydda planteringen mot vilt, sattes ett 2 m högt viltstängsel av plast upp. Valet av 
stängsel är av försökskaraktär för att se på alternativa stängslingsmetoder och för att se på 
möjligheten att sänka kostnaden för uppsättning av vilthägn. Preliminärt har 
stängslingskostnaden hamnat på 37-38 kr/lm färdigt och klart gentemot traditionellt hägn som 
kostar 70-100 kr/lm. 

 
Uppföljningar av hägnets kvalitet har gjorts årligen och redan i ett tidigt stadie var hägnet 
trasigt på flertalet ställen. Viltstigar av rådjur har konstaterats innanför hägnet. Skadorna 
bland popplarna är ringa, de skador som uppkommit är framförallt fejning. På klibbalen har 
inga synliga skador konstaterats. För asken har ingen uppföljning av viltskador gjorts. 
 

Redan under första röjningen 2010 konstaterades att askskottsjukan slagit ut de flesta 
askplantor som sattes. Under en inventering 2012 uppskattades att endast 10 % av 
askplantorna vara levande. 

 
Poppel som amträd till ask är inte heller att rekommendera då dess höga tillväxt gör snabbt att 
askplantorna skuggas för mycket vilket leder till att deras tillväxt minskar. Björk eller något 
liknande trädslag passar bättre som amträd. Klibbalen har överraskat med en bra tillväxt och 
fin kvalitet. Trädslaget passar bra på den fuktiga marken och skall under 2013 stamkvistas en 
första gång. 

 
För poppeln är skillnaden stor gentemot de planteringar som finns på åkermark på Rådde. 
Tillväxten är bra men inte i närheten av de planteringar som finns på åkermark. Stillastående 
vatten och för lågt pH kan vara en orsak. 



 
 
Bild 4. 2 meters plaststängsel med stolpar av glasfiber och trä. 2006 
 

 
Bild 5. Trasigt hägn, en vanlig syn runt planteringen.2013  



Hägn	med	lärk	silvergran	och	björk 
 
2000 sattes det upp viltstängsel för att skydda naturligt föryngrad silvergran och björk. Året 
där på kompletterades hägnet med plantering av 1500 hybrid lärk i den nordliga delen samt 
1500 sibirisk lärk i den södra delen. Hägnet är ca 3 ha stort och har haft en god utveckling. 
2005 hade lärken en medelhöjd av 4,3 m medan det övriga beståndet har en medelhöjd av 2,8 
m. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bild 6. Lärk 5 år efter plantering.2005              Bild 7. Lärk 12 år efter plantering. 2013 

 
2011 röjdes de delar som främst var bevuxet med silvergran och björk medan lärkbeståndet 
gallrades. Lärkarna hade då en medelhöjd på 12 meter och en diameter på 13 cm vilket var 
betydligt grövre än det övriga beståndet. 

 
Det är en stor skillnad mellan hybridlärken och sibirisklärken.  Höjdtillväxten för sibirisklärk 
är endast en fjärdedel av hybridlären.  
  



Contorta 
 
Contorta är ett Nordamerikanskt trädslag som introducerades i Sverige på 1920 talet i liten 
skala men sedan 1970 talet har contortan planterats i stor skala, 2011 fanns det över 600 000 
hektar contorta i Sverige. Skogsvårdslagen begränsar plantering av contorta till norr om 60e 
breddgraden (Fagersta, Västmanland) dock har småskaliga försök söder om gränsen funnits.  
 

Länsjägmästare Mellquist planterade contorta på Rådde 1940 talet vilka de flesta blåste ner 
under stormen Gudrun. Under 2012 planterades ett försök med contorta på samma hygge som 
de äldre träden stod. Tillsammans med contorta planterades en yta med tall och ytterligare en 
yta med självföryngrad tall.  

 
Syftet med försöket är att visa vad som skiljer sig mellan de olika trädslagen och 
föryngringsmetoderna i form av: 

 Skador från vilt 
 Skador från snytbagge och övriga insekter 
 Biomassa produktion 
 Timmer kvalitet 

 

Hypotesen är att contortan kommer ha en högre produktion och drabbas av viltskador i 
mindre grad. Den planterade tallen kommer drabbas hårdast av klövviltet då det är ett 
begränsat antal plantor. Förhoppningsvis kommer den självsådda tallen att få en bra täckning i 
ytan och med tillräckligt många plantor kan man få ut ett bestånd av god kvalitet dock med 
sämre volymtillväxt än planterad contorta och tall. 
 

Block I kommer att behandlas med viltskydd tills beståndet har nått en säker höjd från rådjur. 
 

Okulär besiktning våren 2013 visar att stora delar av försöket är viltbetat. För den planterade 
tallen är betningsgraden nästa 100 %. Contortan har klarat sig lite bättre dock är fler plantor 
döda av annan orsak, främst gräskonkurrens då contorta plantorna var betydligt mindre än 
tallen vid planteringstillfället. 

 
 
 



 
 
Bild 8. Äldre contorta planterad av Mellquist på 1940-talet. 2013 
 



 
 
Bild 9. Karta över block I-IV. 
 
 

Block I 
1 2 3 

Block II 
2 3 1 

Block 
III 

1 3 2 

Block 
IV 

2 3 1 

1 Planterad 
Contorta 

2 Planterad tall 
3 Självsådd tall 

250 plantor/ruta 
 
Tabell 4. Rutfördelning över contortaförsöket. 



Bioenergi	på	åkermark 
 
 
HS i Sjuhärad har tillsammans med Skogforsk anlagt ett stort trädslagsförsök på Rådde Gård 
under försommaren 2009. Projektet syftar till att få kunskap om vilken produktionspotential 
de olika trädslagen har när man använder sig av bästa tillgängliga odlingsmaterial och 
planterar på bördig åkermark. Det är alltså plantmaterial från de senaste klonerna och plantor 
från de främsta plusträden som finns tillgängliga, som är planterade på försöksytorna. Se 
tabell 5.  
 
 
  Lokal, ⁰N         

Trädslag 1. Lövånger, 64 2. Bjästa, 63 
3. Nyköping, 
59 

4. Länghem, 
58 5. Svalöv, 56 

Hybridasp 
De 7 bästa 
klonerna från 
arkivet i Sävar 

De 7 bästa 
klonerna från 
arkivet i Sävar 

15 kloner 
utvalda på 
Ekebo 

15 kloner 
utvalda på 
Ekebo 

15 kloner 
utvalda på 
Ekebo 

Poppel 
De 7 bästa 
klonerna från 
arkivet i Sävar 

De 7 bästa 
klonerna från 
arkivet i Sävar 

De 5 bästa 
klonerna från 
Christerssons 
material från 
BC. Canada + 
OP42 

15 kloner 
utvalda på 
Ekebo+OP42 

15 kloner 
utvalda på 
Ekebo+OP42 

Vårtbjörk Finsk FP. SV413 Finsk FP. SV413 FP Ekebo 4 FP Ekebo 4 FP Ekebo 4 

Gran FP-13 Hissjö FP-66 Saleby FP-66 Saleby 
FP-501 
Bredinge 

FP-501 
Bredinge 

Lärk 

Sibirisk lärk från 
arkivet i Sävar, 
samma kloner 
som FP-Östteg. 
Ursprung från 
Raviola och 
Arkangelsk 

Sibirisk lärk från 
arkivet i Sävar, 
samma kloner 
som FP-Östteg. 
Ursprung från 
Raviola och 
Arkangelsk 

Hybridlärk 
från FP 
Maglehem 

Hybridlärk 
från FP 
Maglehem 

Hybridlärk 
från FP 
Maglehem 

Salix Klon Gudrun Klon Gudrun Klon Tora Klon Tora Klon Tora 
 
 
Tabell 5. Odlingsmaterialet som planterades på de olika försökslokalerna. FP = fröplantage. 
 
Exakta rutor har mätts ut på åkermarken utanför Länghem där de sex olika trädslagen har 
planterats. Varje trädslag har planterats med ett plantavstånd som innebär att det inte ska 
behövas någon gallring under försökstiden. Se tabell 6. Träden ska sedan mätas och följas upp 
under 25 år framöver för att se dess potential inom energiproduktion. Det finns bristfällig 
kunskap om skogsodling där syftet är att odla energi och det har hittills inte funnits några 
svenska försök där man jämför trädslagens biobränsleproduktion, menar docent Lars Rytter 
som är ansvarig projektledare på Skogforsk.  
 
 
 
 



  

Art 
Stammantal (st. 
ha) Förband         

Hybridasp 1500 2,58 m * 2,58 m       
Poppel 1500 2,58 m * 2,58 m       
Vårtbjörk 1600 2,50 m * 2,50 m       
Lärk 1600 2,50 m * 2,50 m       
Gran 2000 2,24 m * 2,24 m       
Salix 14815 dubbelrader om 75/150 cm och 60 cm i raderna 
 
 
Tabell 6. Planteringsförband och stamantal som användes för de olika trädslagen i 
trädslagsförsöket. 
 

 
 
Figur 3. Försöksdesignen på lokalen i Rådde. Fyra block innehåller vardera sex ytor med de 
olika trädslagen. G = gran, Ha = hybridasp, L = hybridlärk, S = Salix, P = poppel och Vb = 
vårtbjörk. På block I och II växte tidigare stråsäd, på block III och IV fanns ett 5–10 årigt 
Salix-bestånd. 
 

Föryngringsfas hösten 2008-våren 2009 
 



Försöket är uppdelat på två områden om vardera 2 block. Se figur 3. Den ena halvan odlades 
med stråsäd under 2008 (block 1 och 2 i figur 3), den andra bestod av 5–10 år gammal Salix-
odling som bröts upp under hösten 2008 (block 3 och 4 i figur 3). På den del där det odlades 
stråsäd utfördes ogräsbekämpning med Roundup (4 liter ha-1) den 11 maj 2009.  
 

På den del som hyste Salix avverkades beståndet 2008 varpå marken, inklusive rotsystem, 
finfördelades med fräs, typ stor jordfräs. Därefter (17 okt.) gjordes en Roundup-behandling (4 
liter ha-1). På våren (11–12 april) gjordes dels en djupfräsning, dels en ytlig fräsning, varpå 
marken jämnades till på de partier där behov förelåg. Den 26 maj utfördes en ny behandling 
med Roundup (4 liter ha-1). Plantering av försöket skedde under vecka 24 (8–12 juni).  
 

Uppföljning hösten 2009-vintern 2010 
 

Inventeringen av överlevnad hösten 2009 visade på en genomgående bra överlevnad och de 
bedömdes att ingen kompletterande plantering behövdes (tabell 7). Under vintern blev 
emellertid avgången hög och från att ha varit det försök med högst överlevnad så hamnade 
lokalen längre ned på listan. Sorkskador var en dominerande orsak till den försämrade 
situationen. På våren köptes därför plantor av vårtbjörk och hybridlärk. Detta kompletterades 
med egna reservplantor av hybridasp och poppel från Ekebo. Under sommaren 2010 
planterades 200–250 plantor av respektive hybridasp, poppel och vårtbjörk. För hybridlärken 
var läget sämre och totalt 600–700 plantor sattes ut i två omgångar.  

 
Under sommaren 2010 ökade gräs- och örtkonkurrensen kraftigt på vissa ytor och mekanisk 
ogräsrensning mellan plantraderna genomfördes under juli och augusti. Inventeringen hösten 
2010 visade tyvärr att överlevnaden fortfarande hamnat en bit under 95 % -gränsen på många 
parceller. Läget var bättre i block III och IV jämfört med block I och II (tabell 7).  
 

Hybridlärken hade genomgående en låg överlevnad. Inventeringsresultaten visar 
nödvändigheten av att kompletteringsplantera nästa år. Ogräsbekämpning kommer att utföras 
för att gynna etableringen av plantorna så mycket som möjligt. 
 
 
 

 
 
Tabell 7. Överlevnad efter en respektive två växtsäsonger på försökslokalen i Rådde gård 



utanför Länghem. Överlevnaden 2010 inkluderar den kompletterande plantering som skedde 
tidigare på sommaren. 
 

Resultat 2012/2013 
 
Under vintern 2012/2013 skördades salixen i de fyra blocken (se tabell 8). Resultatet var 
varierande med det bästa resultatet i block I med en torrvikt på 35,2 ton/ha. För block I ger det 
en intäkt på runt 4000 kr/ha (salixflis 465 kr/ton) medan för block III 1000 kr/ha. Medel 
tillväxen för de fyra olika blocken var 20,5 ton/ha vilket ger en intäkt på 2400 kr/ha. 
 
 

Tillväxt salix efter 4 år   

Block Antal skott ha-1 Torrvikt ha-1 

1 20700 35,2 

2 17800 19,7 

3 15900 9,4 

4 16300 17,7 
 
Tabell 8. Skörd av salix för de fyra blocken, 2012.  



 
  



Kontakt 
 
För frågor kring skog och de skogliga försöks- och demonstrationsytorna. Kontakta 
skogsrådgivarna i Sjuhärad. 
 

 
 

Text och bilder hämtat från försöksrapporter från Hushållningssällskapet Sjuhärad och 
Rådgivarna i Sjuhärad, 1991-2013. 

Text: Mathias Ek, Andreas Gradén, Jan Jansson 
Bilder: Mathias Ek, Andreas Gradén, Janne Pettersson 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
Hushållningssällskapet Sjuhärad/Rådgivarna i Sjuhärad 

Rådde gård 
Box 5007 

514 05 Länghem 
Telefon 0325-61 86 00 

Telefax: 0325-61 86 06 
E-post: fornamn.efternamn@radgivarna.nu 
www.radgivarna.nu / www.hushallningssallskapet.se 


