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Sammanfattning 
  
Björken är Sveriges tredje vanligaste trädslag som växer i våra 
produktionsskogar, dock är de en resurs som ofta glöms bort och 
hamnar vid sidan av tall och gran. I Sverige har vi två 
trädbildande björkarter, vårtbjörk (Betula pendula Roth) och 
glasbjörk (Betula pubescens Ehrh). Dessa två arter av björk är i 
många avseende visuellt lika, dock skiljer de sig åt beträffande 
preferens av ståndort. Glasbjörken klaras sig bra i fuktiga och 
blöta marker och vårtbjörken växer gärna på friska och torra 
marker. I blötare marker har glasbjörken ingen allvarlig 
konkurrens av vårtbjörken på grund av att deras rötter är bättre 
anpassade för att växa i syrefattiga miljöer. I gränslandet mellan 
frisk och blöt mark har båda arterna goda möjligheter att föryngra 
sig. På friska och torra marker är vårtbjörken det dominerande 
trädslaget av dessa två.  
 
Vid visuell identifiering i samband med röjning av dessa 
björkarter kan de särskiljas genom att glasbjörken har ludna 
årsskott och vårtbjörken har kala men knottriga hartsvårtor på 
årsskotten. Då björken skall bevaras som huvudstammar i den 
naturliga föryngringen är det av stor vikt att rätt slags björk är 
stationerad på rätt mark. För att få rätt björk på rätt mark är det 
viktigt att redan i röjningsfasen, visuellt kunna särskilja årsskotten 
på de unga björkarna.  
 
Studien grundar sig ett fältarbete där fyra bestånd synades och 
röjdes för att se var den naturligt föryngrade vårtbjörken och 
glasbjörken etablerade sig, samt om det var visuellt möjligt att 
identifiera dessa arter vid röjning.  
 
Denna studie indikerar att det är viktigt att röja björken i en tidig 
fas för att inte årsskotten skall vara utanför synfältet vid manuell 
röjning. När björkarna når en höjd där kronan lämnar det naturliga 
blickfånget och när bestånden är täta börjar identifieringen att bli 
näst intill omöjlig.  
 
För att gynna framtida produktion och kvalitet så bör björkskogen 
röjas tidigt och ofta. Det är viktigt att ha rätt trädslag på rätt mark 
och detta gäller även björk. Om vårtbjörken respektive 
glasbjörken står på, för arten gynnsam mark blir det en ökad 
virkesproduktion. Därav viktigt att forma bestånden i tidig ålder. 



 

 
 

Abstract 
 
The silver birch (Betula pendula Roth) and the downy birch 
(Betula pubescens Ehrh) are the most common broadleaved 
species in Swedish forests. Both species have a lot in common in 
appearance and are often misleadingly referred to simply as 
”birch”. They have however different requirements and 
possibilities to grow on different sites. Downy birch grows well 
on moist and wet sites thanks to the fact that its roots are adapted 
to these type of environments. Silver birch has on the other hand 
the ability to grow on dry sites. Both species prefer soil moisture 
class somewhere in between wet and dry.  
 
To be able to promote the correct birch species on each site, it is 
important to identify the two species during the clearing process. 
Both buds and shoots are characteristic for each species why those 
parts can be used to separate them. Buds from silver birch are 
pointy shaped and those from downy birch are round shaped. 
When it comes to shoots the silver birch has nubby shoots and the 
downy birch has hairy shoots. 
 
The aim of this study was to a) investigate the occurrence of each 
of the two birch species on sites with different soil moisture class, 
b) investigate if it was possible to visually identify each species 
during clearing with a clearing saw and c) to find out if and how 
the height of the stand influenced the possibility of species 
identification. This study shows that it is possible to identify the 
two species. It is however important to start the clearing process 
at an early age, since the parts of the tree used for identification 
otherwise will grow beyond sight. 
 
This is particularly important on moist sites, where both birch 
species regenerate willingly. In the long run, downy birch will 
have higher ability to develop high quality timber on these sites. 
In order to do that, the right stems must be chosen at each clearing 
occasion. It is important to start the clearing process at an early 
age, since the characteristic parts of the tree otherwise will grow 
beyond sight.  

Keywords: glasbjörk, vårtbjörk, identifiering, röjning. 

 



 

 
 

Förord 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som har 
stöttat oss under tiden vi har arbetat med studien. Även ett tack till 
markägarna som tillåtit oss att vara på deras ägor, utan er så skulle 
inte studien vara genomförbar. Tack till vår handledare Cecilia 
Malmqvist som visat stort engagemang och givit oss goda råd 
längs vägen. Sist men inte minst vill vi tacka Harald Säll och Ulf 
Johansson för expertisen i ämnet och inspiration under stunder när 
vi kört fast eller inte hittat lämpliga källor att bearbeta. 
 
Arbetsfördelningen för studien har varit jämn och båda författarna 
har arbetat sida vid sida genom alla moment. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Lövträd och i synnerhet våra björkar har historiskt setts som ett 
ogräs som stör produktionen av barrskog. Glasbjörk (Betula 
pubecens Ehrh) och vårtbjörk (Betula pendula Roth) är de 
vanligaste lövträden i våra svenska skogar och deras utbredning 
sträcker sig över hela landet (Eriksson, Johansson och Kiviste 
1997). På det stora hela finns det i skogsbranschen en attityd som 
grundar sig i att björk är björk men dessa två arter har olika 
egenskaper och möjligheter beträffande ståndortspreferens och 
produktion, samt genetisk sammansättning. Användningsområdet 
för björk är i dagsläget, vid sidan av brännved främst inom 
massaindustrin men används även till viss del inom 
snickeriindustrin (Gustafsson & Rudhe 2012). Vårtbjörk och 
glasbjörk är de trädslag som i antal och utbredning dominerar 
bland de svenska lövträden och utgör tillsammans tolv procent av 
Sveriges totala virkesförråd (SLU 2016). Den årliga 
medelproduktionen för vårtbjörk ligger på ungefär tio m3sk/ha 
och mellan sex och sju m3sk/ha för glasbjörk (Rytter et al. 2008). 
  
Enligt Skogsstyrelsen (2017) är både vårtbjörk och glasbjörk 
pionjärträd som kräver mycket solljus. Som pionjärträd är björken 
oftast först att slå rot på exempelvis kalhyggen (Vanhellemont et 
al. 2016). Samtidigt som vårtbjörk och glasbjörk kräver mycket 
solljus så är kronan inte så tät vilket gör att solljus kan leta sig ner 
till marken i beståndet och på så sätt ge sekundära trädslag, som 
exempelvis gran möjlighet att växa under björkarna. 
 
Enligt Raulo (1987) är glasbjörken ett bra komplement till 
barrträd i partier där det är blöt och syrefattig mark. Om den 
naturligt föryngrade glasbjörken tas väl om hand och gynnas i 
tidig ålder så går det att undvika luckor i blöta bestånd. Raulo 
(1987) menar även att björken fungerar som en markförbättrare i 
våra barrdominerade skogar. Björken kan medföra en större 
biologisk mångfald i en annars monoton barrskogsmiljö. Bestånd 
som är blandat av björk och barrträd kan ge minskad risk för 
svampangrepp vilket gör att beståndet blir friskare och 
förmodligen mer stormfast (Raulo 1987). 
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Björken blommar tidigt på försommaren. Blommorna pollineras 
och de små fröna utvecklas. Enligt Skogskunskap (2017) släpper 
björkarna vanligtvis de mogna fröna under hösten men ibland 
händer det att frön sitter kvar över vintern och lossnar först till 
nästa vår. Fröna är lätta och har små vingar vilket gör att de kan 
färdas långa sträckor med vinden. Björkarnas produktion av frö är 
stor och ungefär vartannat år sker produktionstoppar av frö. 
Björken har även förmågan att föryngra sig med hjälp av 
stubbskott vilket är ännu en styrka vid sidan av riklig 
fröproduktion för björkens möjligheter till etablering. 
 
Enligt Hynynen et al. (2009) har vårtbjörken 28 kromosomer och 
glasbjörken 56 kromosomer viket gör att de genetiskt skiljer sig 
väldigt mycket från varandra, och korsbefruktning kan därför i 
stort sett uteslutas. Båda arterna växer gärna på frisk mark, men 
vårtbjörken får ofta en konkurrensfördel på dessa marker 
gentemot glasbjörken tack vare sin snabbare tillväxt. Vårtbjörken 
kan klara sig bra även på torrare marker. På fuktiga ståndorter 
däremot klarar sig glasbjörken bättre, framförallt eftersom de där 
inte har samma konkurrens från andra trädslag (Raulo 1987).  
 
Det är viktigt att björkarnas grönkronor får stå fria utan 
konkurrens från närstående träd. Björkens grönkrona utvecklas i 
ett tidigt stadium och det är viktigt att vara uppmärksam så att 
grönkronan inte understiger 50% av stammens längd. Om 
grönkronan blir kortare kommer björken avta i tillväxt 
(Vanhellemont et al. 2016).  
 
Glasbjörkens rötter är bättre anpassade för att stå i blöta 
syrefattiga miljöer än vad vårtbjörkens rötter är (Hytönen, 
Saramäki & Niemistö 2014). Denna egenskap gör att glasbjörken 
blir ett mer pålitligt trädslag att gynna i dessa syrefattiga miljöer.   
 
Att artbestämma dessa träd är inte alltid så självklart då de i 
många avseenden är väldigt lika varandra. Unga grenar på 
vårtbjörken har knottriga hartsvårtor medan glasbjörkens unga 
grenar är ludna och släta (Raulo 1987). Enligt Nylinder, Pape & 
Fryk (2006) har vårtbjörken spetsiga vinterknoppar medan 
glasbjörkens knoppar är rundare till formen. När bladen slagit ut 
på våren är de lättare att artbestämma då vårtbjörken har 
dubbelsågade, mer utdragna blad medan glasbjörken har 
enkelsågade blad som är rundare till formen. Bladens yta skiljer 
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sig också mellan de två arterna. Vårtbjörkens blad är kala och 
sega i sin textur och glasbjörkens bladyta är luden samt att bladet 
är sprödare (Raulo 1987). 
 
Det finns flera sätt att artbestämma björken. Ett sätt är att använda 
en kemisk lösning där delar från björkens bark läggs i den 
kemiska vätskan i cirka en timme. Vätskan i vårtbjörkens provrör 
får en fällning som är gul-orange medan glasbjörkens vätska 
förblir klar, detta beror på att vårtbjörken innehåller mer fenoler 
som reagerar med den kemiska vätskan. En annan metod är att 
göra ett genprov på björken där vårtbjörken har 28 kromosomer 
och glasbjörken 56 kromosomer. På detta sätt går det att urskilja 
arterna. Kemisk och genetisk artbestämning är de säkraste 
metoderna men också de metoder som är mest tidskrävande, 
vilket gör dem svårare att använda i fält. Då björken kommit upp i 
mogen ålder är det möjligt att artbestämma den genom dess olika 
karaktärsdrag på barken. Vårtbjörken har i mogen ålder en mörk 
och skrovlig så kallad skorpbark på nedre delen av stammen 
medan glasbjörken oftast har en betydligt slätare och vit stam utan 
skorpbark (Eriksson, Johansson & Lundgren 1996). 
. 
De olika björkarternas egenskaper och potential att växa på olika 
ståndorter pekar på vikten av att skogsbrukaren i ett tidigt stadie 
kan artbestämma naturligt föryngrat björkuppslag, för att på så 
sätt kunna satsa på den björkart som är mest lämpad för aktuell 
ståndort. Särskilt viktigt blir det att kunna skilja på arterna vid 
själva röjningstillfället eftersom det avgör vilka trädslag som står 
kvar efter röjning. 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att 
identifiera naturligt föryngrad björk vid röjningstillfället, och 
huruvida åldern inverkar på möjligheterna till identifikation. 
Samtidigt avser studien att undersöka om det finns ståndorter, i de 
bestånd som undersökts där vårtbjörk respektive glasbjörk är det 
dominanta trädslaget. 
 
Frågeställningar för studien: 
 
På vilka marktyper avseende fuktighetsklass etablerar sig de olika  
arterna? 
 
Är det möjligt att visuellt skilja vårtbjörk från glasbjörk i en 
röjningssituation, och i så fall hur? 
 
Har höjden betydelse för möjligheten att visuellt identifiera 
glasbjörk och vårtbjörk vid röjning? 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till naturligt föryngrad vårtbjörk och 
glasbjörk. Bestånden som utgör studien har valts ut på grund av 
deras markfuktighetsklass och höjd. Det är dessa bestånd som är 
underlag för resultatet i studien. 
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2. Material och metod 
 
I studiens begynnelse användes sökmotorn One Search på 
Linnèuniversitets hemsida (LNU. 2017) för att hitta vetenskapliga 
artiklar som kunde användas som ett kunskapsunderlag genom 
studiens bearbetning. Övriga källor som använts som underlag är 
böcker och internetkällor. Metoden som använts för studien är 
fältundersökning och bygger på att fyra bestånd inventerades på 
relevant indata (Patel & Davidsson. 2013).  
 
För att hitta lämpliga bestånd för studien undersöktes möjliga 
björkbestånd i norra Småland och västra Östergötland, där 
författarna hade viss lokalkännedom. Bestånden som avsågs att 
användas i studien skulle vara naturligt föryngrad björk och vara 
av olika karaktär när det kom till markfuktighetsklass. När 
lämpliga björkbestånd med rätt markfuktighetsklass lokaliserats 
så kontaktades markägare för att fråga om provytor fick anläggas 
på hens mark.  
 
Fältundersökningen har ägt rum på två olika fastigheter och fyra 
olika bestånd har undersökts. Bestånd 1 och 2 är beläget i 
Godegård vilket ligger i västra Östergötland. Bestånd 3 och 4 är 
beläget i norra Småland i orten Källeberg. De fyra bestånden som 
användes hade alla olika förutsättningar och var av olika slag när 
det kom till markfuktighetsklass, ålder och höjd. Alla bestånd i 
studien hade ett björkuppslag som i framtiden kunde leda till ett 
björkbestånd. Två av bestånden var rena björkbestånd som var 
naturligt föryngrade och två bestånd var naturligt föryngrad björk 
i granplantering.   
 
En startpunkt för fältmätningarna slumpades ut i vart och ett av de 
undersökta bestånden. Startpunkten markerades ut på 
beståndskartan från skogsbruksplanen, detta gjordes hemma innan 
fältarbetet påbörjades. Koordinater för bestånden togs fram via 
Eniro (2017). Höjd över havet erhölls från fastigheternas 
skogsbruksplaner.  
 
Fältarbetet utgick från startpunkten som beskrivits ovan. Från 
denna startpunkt stegades 13 stycken meterssteg rakt in i 
beståndet där första provytan anlades. Sedan lades övriga provytor 
ut i ett sick-sack mönster, se fig. 1. Avståndet mellan varje 
provyta var 13 meter.  
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Fig. 1 (Provytornas utläggning och inbördes förhållande.) 
 
 
Fem provytor per bestånd anlades. Provytorna röjdes med syftet 
att rätt sorts björk skulle stå kvar på rätt mark. Det var alltså 
björkarten i relation till markfuktighetsklassen som avgjorde om 
den skulle lämnas och inte stamkvalitet. Provytan hade en radie på 
5,64 som markerades med hjälp av armeringsjärn och ett oranget 
murarsnöre. Röjningen utfördes med en röjsåg av modellen Stihl 
FS 460 C-EMK. En person röjde medan den andra personen gick 
efter och la de nerröjda stammarna i högar. När en provyta var 
röjd så identifierades samtliga björkstammar i ytan, både de 
nerröjda stammarna och de huvudstammar som fortfarande var 
stående på rot. De kvarvarande stammarna markerades med eltejp, 
där svart tejp representerade vårtbjörk och grön tejp 
representerade glasbjörk, detta för att lätt kunna räkna antalet 
stam per art i den nyröjda provytan. Resultatet multiplicerades 
sedan med hundra för att varje provyta skulle representera ett 
hektar. 
 
Vid röjningen skedde identifiering visuellt under skyddshjälmen 
och på en röjsågs avstånd. Efter röjningen identifierades alla träd 
mer närgånget då det också gick att klämma och känna på varje 
enskild stam. I beståndet med övrehöjdsträd upp till cirka 8 meter, 
så artbestämdes de kvarvarande stammarna som stod på rot, med 
hjälp av att en gren från övre delen av grönkronan sågades ner 
med en japansåg med långt skaft.    
 
Indata förutom antal vårtbjörk och glasbjörk som registrerats per 
bestånd var: stamantal innan röjning, stamantal efter röjning, 
medelhöjd, medeldiameter och markfuktighetsklass (tabell 1). 

5 4 1 

    Startpunkt 

3 2 
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Tabell 1. Indata, exklusive trädslag. 
 

 
 
 
 
Efter inventerat bestånd var röjt så utsågs två övrehöjdsträd som 
mättes med ett 15 meters huggarmåttband, medelvärdet på dessa 
träd blev resultatet på övrehöjdsträdet i provytan. I ett av 
bestånden så var björkarna så höga att övrehöjdsträden kapades så 
nära marken som möjligt och mättes sedan istället liggandes på 
marken. 
  
I huvudsak används tre metoder för att visuellt kunna identifiera 
art på björken: 1) Om årsskotten har hartsvårtor eller ej, 2) 
Formen på bladet efter att det slagit ut och 3) utseende på knoppar 
innan lövutslag (Raulo 1987). Då studien ägde rum innan lövet 
var utslaget så användes endast identifiering av 1) årsskott och 3) 
knopp. 
 
Målbilden efter röjning var att spara ca 20 huvudstammar i varje 
provyta för tillväxt. Huvudstammarna valdes efter 
markfuktighetsklass där glasbjörken skulle stå kvar på blöt och 
kraftigt fuktig mark medan vårtbjörken skulle bli framtida 
huvudstammar på frisk och torr mark (tabell 2).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           bestånd 1 bestånd 2 bestånd 3  bestånd 4 
antal björkstam före röjning/ha 5000 8140 5900 5060 
antal björkstam efter röjning/ha 1940 2140 2000 2060 
medelhöjd övrehöjdsträd (m) 2,52 2,14 7,72 2,1 
medeldiameter övrehöjdsträd (cm) 1,8 1,5 6,9 1,4 
markfuktighetsklass torr/frisk frisk/fuktig fuktig blöt 
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Tabell 2. Målbild för röjningarna. 
 

                    mål med röjningen 

markfuktighetsklass andel vårtbjörk andel glasbjörk 

torr 100% 0% 

frisk 100% 0% 

fuktig 20% 80% 

blöt 0% 100% 
 
 

 
3. Resultat 
 
Bestånd 1 & bestånd 4  
 
Bestånd 1 låg i Godegård utanför Motala i Östergötland på 
koordinaterna: SWEREF99 TM (nord, öst) 6514727, 515712, 
WGS84 58°46'20.2"N 15°16'18.1"E, och var beläget på 159 meter 
över havet. Bestånd 4 var beläget i Källeberg, som ligger cirka tre 
mil väster om Vimmerby i nordöstra Småland på 194 meter över 
havet, och hade koordinaterna: SWEREF99 TM (nord, öst) 
6392311, 53323, WGS84 57°40'18.6"N 15°33'31.2"E.  
 
Bestånd 1 var en granplantering som blivit naturligt föryngrade av 
björk. Beståndet föryngringsavverkades hösten 2013, och 
planterades våren 2014 och har stått orört sedan dess. Topografin i 
det undersökta området var böljande och beståndet låg i 
slutningen upp mot en av topparna på den kuperade marken. 
Marfuktighetsklassen gick från frisk i sluttningen till torr uppe 
mot toppen. Granplantorna hade etablerat sig bra i beståndet och 
det fanns ett rikligt uppslag av björk. Björkartsfördelning före och 
efter röjning för beståndet (se tabell 2). Vårtbjörken var den 
dominerande björken i beståndet och hade uppnått en övrehöjd på 
2,52 meter i snitt. Medeldiametern på övrehöjdsträden var i snitt 
1,8 centimeter och beståndet stod tätt med cirka 5000 stammar per 
hektar. 
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Bestånd 4 var ett kärr som var beläget nära en liten skogssjö där 
det var omöjligt att ta sig igenom med skogsmaskin utan att göra 
stor åverkan på marken. I kärret växte en del gammal tall och 
äldre björk men föryngringen bestod till största del av glasbjörk 
(tabell 3) samt en del gran. Marken var väldigt blöt och 
glasbjörken var jämt föryngrad över beståndet medan 
vårtbjörksföryngringen var näst intill obefintlig (tabell 3). 
Övrehöjdsträden i beståndet mätte 2,1 meter i snitt. 
Medeldiametern i snitt på dessa träd var 1,4 centimeter. 
Stamantalet i beståndet var innan röjning 5060 stammar per 
hektar. 
 
  
Tabell 3. Antal vårt- respektive glasbjörk, före och efter röjning.  

 

 vårtbjörk f. röjning glasbjörk f. röjning vårtbjörk e. röjning glasbjörk e. röjning 
bestånd 1 (torr/frisk)                                                 
yta 1 33 3 17 1 
yta 2 49 3 18 1 
yta 3 48 5 19 2 
yta 4 61 5 16 0 
yta 5 37 6 23 0 
bestånd 4 (blöt)                                           
yta 1 2 55 0 20 
yta 2 0 47 0 19 
yta 3 3 55 0 22 
yta 4 1 40 0 19 
yta 5 1 49 0 23 

 
 
 
Bestånd 2 & bestånd 3  
 
Bestånd 2 låg på samma fastighet som bestånd 1 i Godegård på 
koordinaterna: SWEREF99 TM (nord, öst) 6514808, 515785, 
WGS84 58°46'22.8"N 15°16'22.6"E. Höjd över havet var 157 
meter. Bestånd 3 var beläget i Källeberg, på samma fastighet som 
bestånd 4. Beståndet låg på 195 meter över havet och hade 
koordinaterna: SWEREF99 TM (nord, öst) 6392470, 533193, 
WGS84 57°40'23.7"N 15°33'23.4"E.   
Bestånd 2 var beläget i en av svackorna i den böljande topografin. 
Markfuktighetsklassen var fuktig vid tillfället för 
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fältundersökningen men spår i beståndet visade tydliga tecken på 
att marken periodvis också kunde vara blöt. De planterade 
granplantorna i beståndet var inte välmående och ett rikligt 
uppslag av vårtbjörk och glasbjörk hade börjat etablera sig. 
Provytorna gick från kraftigt fuktig mark till frisk mark. I de 
fuktiga provytorna var glasbjörken det till antalet dominerande 
trädslaget (tabell 4). Medelhöjden för beståndets övrehöjdsträd låg 
på 2,14 meter. Medeldiametern låg på 1,5 centimeter och 
stammantalet före röjning låg på 8140 stammar per hektar. 
 
Bestånd 3 var en kantzon mot ett kärr där trädslagsfördelningen 
var 70% björk, 20% gran och 10% övrigt löv. Beståndet användes 
som veduttag och har även bedrivits på detta sätt tidigare på grund 
av markens oberäkneliga fuktighet. Beståndet var flerskiktigt och 
oröjt där majoriteten av björkstammarna var de härskande träden. 
Beståndet var jämt fördelat med vårtbjörk och glasbjörk. Trots att 
medelhöjden på övrehöjdsträden låg på 7,72 meter så var antalet 
björkstam före röjning 5900 stammar per hektar och hade en 
medeldiameter på 6,9 centimeter. Detta gjorde att beståndet 
upplevdes högt och snårigt. Beståndet var rikligt förryngrat med 
både vårt- och glasbjörk där vårtbjörken var det trädslag som nått 
högst höjd (tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Antal vårt- respektive glasbjörk, före och efter röjning. 

 

 

 vårtbjörk f. röjning glasbjörk f. röjning vårtbjörk e. röjning glasbjörk e. röjning 
bestånd 2 (frisk/fuktig)                                                    
yta 1 60 11 7 11 
yta 2 54 18 5 16 
yta 3 35 51 3 23 
yta 4 44 55 2 19 
yta 5 37 42 1 20 
bestånd 3 (fuktig)                                                
yta 1 34 32 13 7 
yta 2 23 31 10 7 
yta 3 32 35 12 11 
yta 4 35 19 15 6 
yta 5 28 26 10 9 
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Vårtbjörken etablerade sig väl i alla bestånd utom i bestånd 4 som 
hade markfuktighetsklass blöt. I bestånd 1 där 
markfuktighetsklassen var torr/frisk hade glasbjörken svårt att 
hävda sig då utbredningen av vårtbjörk var stor. I bestånd 2 och 3 
var förutsättningarna för vårtbjörk och glasbjörk relativt lika då 
båda arterna var väl etablerade trots stora skillnader i stammantal. 
Röjningsarbetet i bestånden gav olika resultat beroende på dess 
karaktär och egenskaper (fig. 2). Utfallet av röjningarna visade att 
målbilden (tabell 2) för bestånden uppfylldes utom i bestånd 3.  
 
 

 
 
Fig. 2 (Stamantal per björkart och bestånd, före och efter röjning. 
Medelvärdet för stamantal samt standardavvikelsen för trädslagen 

mellan provytorna). 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
 
4.1 Metoddiskussion  
 
För att göra studien mer rättvis om huruvida det går att identifiera 
naturligt föryngrad björkskog i röjningsfasen, så skulle 
fältstudierna sträckt sig över ett år. Detta för att då skulle 
identifiering också ske då björkstammarna hade utvecklade löv, 
vilket skulle vara en intressant del att få med om huruvida 
identifiering skulle vara lättare eller svårare i det skedet.  
 
En annan infallsvinkel för studien kunde ha varit att en 
entreprenör i skogsskötselbranschen hade fått direktiv att spara 
vårtbjörk eller glasbjörk beroende på markfuktighetsklass. Vidare 
kunde författarna till studien inventerat bestånden före och efter 
röjning. Det hade då varit intressant att se hur entreprenören hade 
tagit sig an problemet med att visuellt identifierat arterna vid 
själva röjningsarbetet. Då författarna ville få en tydlig bild av 
svårighetsgraden av att visuellt identifiera arterna bakom röjsågen 
togs ett beslut att utföra röjningsarbetet på egen hand.  
 
En tanke som dök upp under studien var att det skulle vara möjligt 
att använda sig av fler och mindre provytor. För att underlätta 
fältarbetet skulle ett metspö på 1,78 meter användas istället för ett 
röjsnöre. Varje provyta skulle då multipliceras med 1000 för att 
representera ett hektar. Det skulle då vara möjligt att anlägga fler 
provytor på samma tid som det tog att anlägga de fem provytorna 
per bestånd som användes i denna studie. Detta skulle möjligen ge 
en mer rättvis bild av hela beståndet, särskilt i bestånd 1 och 2 där 
topografin var böljande. 
 
För att studien skulle bli mer heltäckande hade det varit bra med 
fler bestånd av varje markfuktighetstyp och större geografisk 
spridning. Det skulle vara intressant att se om resultaten hade varit 
de samma eller av någon annan karaktär. 
 
I bestånd 3 så gick det mycket tid då alla stammar röjdes och bars 
ut från beståndet för hand. Dock så fanns det ingen annan lösning 
då beståndet var kraftigt eftersatt och beläget i ett fuktigt område, 
vilket gjorde att ett maskinellt ingrepp skulle åstadkomma för 
mycket skador på marken.  
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4.2 Resultatdiskussion  
 
Bestånd 1 och 4 är de bestånden som skiljer sig mest åt, både när 
det kommer till markfuktighetsklassen men även vilket trädslag 
som växer och frodas i bestånden. Studien tyder på att glasbjörken 
har betydligt lättare att hävda sig och bli det dominanta trädslaget 
på riktigt fuktiga eller blöta marker. På torra och friska marker är 
det vårtbjörken som är den härskande. I gränszonen mellan 
kraftigt fuktiga och lätt fuktiga marktyper så visar studien på att 
både vårtbjörk och glasbjörk etablerar sig bra genom naturlig 
föryngring. I sådana marker kan markfuktigheten skilja sig 
beroende på årstid. Mindre fuktiga marker kan vid vissa 
tidpunkter på året klassas som blöta. Detta är en ogynnsam miljö 
för vårtbjörken att växa i enligt Raulo (1987) och bör därför röjas 
bort. Det som talar för att behålla glasbjörken i gränszonerna är att 
deras rötter är bättre anpassade att stå i sådan typ av mark samt att 
glasbjörken inte har vårtbjörkens behov av direkt solljus. 
Glasbjörken har även större chans att överleva under dessa svåra 
förhållanden vid ung ålder vilket gör att risken för luckbildning i 
beståndet minskar (Hytönen, Saramäki & Niemistö 2014). 
 
Bestånd 2 och bestånd 3 är gränszonsbestånd där det skulle vara 
en fördel för framtida bestånd att gynna glasbjörken. Enligt Raulo 
(1987) är vårtbjörkens tillväxt generellt högre än glasbjörkens. 
Den mer snabbväxande vårtbjörken kan därmed konkurrera bort 
glasbjörken i täta oröjda bestånd. En tidig röjning i dessa bestånd 
kan därför vara gynnsam för glasbjörken. Detta fenomen var 
bestånd 3 ett exempel på. I bestånd 3 var glasbjörkarna överlag 
diametermässigt klena i förhållande till vårtbjörken och röjdes till 
största del ner även om markfuktigheten i beståndet talade till 
glasbjörkens fördel. Detta påvisar vikten av att utföra tidiga 
röjningar i dessa gränszoner för att gynna rätt björk på rätt mark.  
 
I bestånd 2 där medelhöjden endast var 2,14 meter var det 
betydligt lättare att utse glasbjörken som framtida huvudstammar 
eftersom de vid denna höjd fortfarande hängde med vårtbjörken i 
tillväxt. Glasbjörken kunde därför gynnas medan större delar av 
vårtbjörken röjdes bort. Vårtbjörken som fick vara kvar i bestånd 
2 var de som stod på sluttningen upp mot den friska marken. 
Trädslagsfördelningen efter röjning blev som önskat i bestånd 2 
och låg väldigt nära de 80 % glasbjörk och 20 % vårtbjörk som 
var den förbestämda målbilden för beståndet (tabell 2).  
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I bestånd 3 blev röjningen betydligt mer komplicerad och 
målbilden uppfylldes inte, då identifiering näst intill var omöjlig 
på de höga stammarna. Dessutom, var glasbjörken som stod på 
marken kraftigt undertryckt och hade väldigt liten andel 
grönkrona kvar vilket i sin tur skulle leda till att de inte skulle 
återhämta sig efter röjning.  Detta gjorde att det eftersträvade 
målet enligt tabell 2 med 80 % glasbjörk och 20 % vårtbjörk inte 
uppnåddes utan fördelningen hamnade istället på 40 % glasbjörk 
och 60 % vårtbjörk. 
 
Studien visar att det finns ett tydligt samband med möjligheten att 
identifiera björkarna beroende på deras ålder och höjd. I bestånd 1 
och 2 var det på grund av stammarnas låga ålder och höjd lättare 
att visuellt avgöra vilket utav trädslagen som skulle röjas ner, 
detta på grund av att årsskotten var i röjarens blickfång och därför 
lättare att artbestämma bakom röjsågen.  
  
I bestånd 3 där medelhöjden var 7,72 meter visade det sig tydligt 
att ju högre bestånden blir desto svårare blir identifieringen vid 
röjning. I beståndet fanns det inte någon möjlighet att urskilja 
stammarna från röjsågen då det beståndet var för tätt och 
årsskotten var utom synhåll.    
 
Att kunna identifiera och spara glasbjörk i gränszonen mellan 
blöta och friska markfuktighetsklasser skulle troligtvis kunna 
minska risken för luckbildning när gran och vårtbjörk inte kan 
hävda sig mot annan vegetation i den syrefattiga miljön (Raulo. 
1987). En annan viktig faktor i sammanhanget är att framtida 
huvudstammar som ska avverkas kan vara av bättre kvalitet om 
rätt björk har fått växa på rätt ståndort. 
 
 
4.3 Slutsats 
 
För att få rätt björk på rätt mark krävs tidiga röjningsåtgärder. 
Studien visar att naturen ofta sköter detta själv då glasbjörk helst 
etablerar sig på blötare marker medan vårtbjörken gärna väljer 
torrare marker. Problemet tycks vara i de gränszoner mellan blöt 
och frisk mark där vårtbjörken ändå etablerar sig men där 
glasbjörken är den som har de bästa förutsättningarna att 
långsiktigt kunna producera. I dessa zoner är det av stor vikt att 
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vårtbjörken röjs ner till glasbjörkens favör, för att undvika 
luckbildning och tidigt döda stammar i beståndet. 
  
Att identifiera björkarterna är inga problem om stammarna är 
unga och har kronhöjden i ögonhöjd. Ju högre stammarna blir 
desto svårare blir identifieringen på grund av att vid användandet 
av röjsåg ligger fokuset främst på stammarnas nedre del där de 
kapas. I täta och höga bestånd är det i stor sett visuellt omöjligt att 
från röjsågen kunna urskilja vilken av arterna som står på 
ståndorten.  
 
Vårtbjörken och glasbjörken är två fantastiska trädslag som är 
motståndskraftiga och lätta att föryngra men för att få 
björkbestånd av god kvalitet så krävs kunskap och stort 
engagemang. Björk är Sveriges tredje vanligaste trädslag och en 
resurs som i dagsläget inte utnyttjas till fullo. Det finns många 
möjligheter med björk som förädlat material, det gäller bara att se 
dem.  
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