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Sammanfattning 

Den allmänna skötselrekommendationen för lövskogsbruk i Sverige är att hägna 
alla föryngringar (Bergqvist, Löf & Örlander, 2009). Att anlägga hägn är en 
kostsam och arbetsam procedur. Att finna ett alternativ till hägn är därför av stort 
intresse både för markägare och industri.  

Denna studie har undersökt viltskador på ettåriga hybridasp (Populus 
tremuloides x Populus tremula) plantor genom att jämföra mekaniskt och 
kemiskt behandlade plantor med obehandlade plantor. Studien har även 
undersökt om antropogen störning har någon betydelse för antalet viltskador. 
Med antropogen störning menas i denna rapport störning orsakad av mänsklig 
aktivitet i form av permanentboende människor samt frekvent förekommande 
fordonstrafik. 

Fältstudien utfördes på två slumpvist utvalda försökslokaler på jordbruksmark 
från maj 2016 till april 2017 i Vimmerby kommun, Kalmar län. I fältförsöket 
användes fyra olika konfigurationer av ett mekaniskt (Arbinol B), ett kemiskt 
(Taimitassu) plantskydd samt obehandlade hybridaspplantor. 

Resultatet från studien visade att viltskador i lokaler med antropogen störning 
var lägre än i lokaler utan antropogen störning. Den vanligaste skadan var 
avbruten stam. De mekaniska och kemiska plantskydden uppvisade inte någon 
signifikant skillnad mellan varandra. 

Ett ökat betestryck uppvisades under juli till oktober med en topp under juli 
månad.  

Slutsatsen är att anläggande av hybridaspföryngringar i lokaler med antropogen 
störning kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minimera viltskador.  

 

  



III 

 

Abstract 

The purpose of the study was to find alternatives to fences by comparing the 
frequency of damages on different configurations of chemical treated, 
mechanically protected and untreated hybrid aspen seedlings, planted on 
agricultural land. The study also explored whether anthropogenic disturbance 
(proximity to roads and buildings) had any effect on the frequency of seedlings 
damages.  

The study was conducted as a quantitative study with field measurements over 
the course of a year, in two sample plots with hybrid aspen seedlings planted in 
May 2016 in Vimmerby kommun, Kalmar län. The field data was compiled into 
Excel and compared for differences between treatments and proximity to 
anthropogenic disturbance.  

The result showed that seedlings closer to anthropogenic disturbance showed a 
lower frequency of damage. There was no significant difference between the 
mechanical (Taimitassu) and chemical (Arbinol B) seedling protection. The 
highest frequency of damages occurred in the summer, peaking in July.  

In conclusion, when choosing a place to plant hybrid aspen, there should be 
anthropogenic disturbance to minimize the frequency of browsing.  

keywords: hybrid aspen, herbivore damage, browsing, seedling protection, 
anthropogenic disturbance, fence. 
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Förord 

Ända sedan jag var barn har jag haft ett stort intresse för lövträd och lövskogar. 
Att samla knoppande kvistar på våren, färggranna löv på hösten samt hoppa i 
lövhögar är några exempel på härliga barndomsminnen för mig. I min utbildning 
på Skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö ingår kursen 
Lövskog och förädling 15hp. Det var i samband med den som jag bestämde mig 
för att mitt examensarbete skulle handla om lövträd på ett eller annat sätt. När 
jag under våren 2016 fick tillgång till två ytor av obrukad åkermark beslutade jag 
mig för att plantera hybridasp (Populus tremuloides x Populus tremula) i syfte 
att närmare undersöka viltskador och hur de kan minimeras.  

Under arbetets gång har jag tilldelats svenska lövträdsföreningens stipendium på 
10 000kr för detta examensarbete, vilket jag är mycket stolt och tacksam över. 
Stipendiet ger mig inte bara äran utan även inspiration att genom min kommande 
yrkesprofession stimulera mig till ytterligare insatser för ett hållbart 
lövskogsbruk i Sverige.  

Min förhoppning är att mitt examenarbete ska tillföra nya kunskaper om 
viltskador, vilket i förlängningen kanske ökar intresset hos markägare att våga 
plantera hybridasp utan att behöva investera i kostsamma hägn. 

Detta examensarbete har utförts på Tuna Gård, Vimmerby kommun, Kalmar län 
mellan maj 2016-maj 2017. Jag vill rikta ett stort tack till Harald Säll, 
universitetslektor Linnéuniversitetet Växjö, Interagro Skog AB (Carl Magnus 
Walde), EcoPulp Finland Oy (Ari Henttonen) samt Skogma (Bengt Josefsson) 
för att ni bidragit med material och kloka tankar till den praktiska delen av 
projektet. 

Någon som har varit ett stort stöd i detta arbete är min handledare, 
universitetslektor Rikard Jakobsson vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag vill 
därför rikta ett tack till dig för att du engagerat dig och drivit detta arbete framåt 
både med humor och pekpinnar. Excel kommer aldrig att vara min starka sida.  

Vimmerby, maj 2017 

Annette Eilert 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bioenergi och framtiden 

Bioenergi från skogsråvara är redan i dag en viktig del av energisystemen både i 
Sverige och globalt. Mellan åren 2005–2014 har användningen av biobränslen 
ökat med i genomsnitt 2 procent per år (Energimyndigheten, 2016). Ökningen 
beror bland annat på de nationella målen samt EU:s förnybarhetsdirektiv 
2009/28/EG som innebär ökad användning av förnyelsebar energi och minskning 
av CO2-utsläppen (Regeringskansliet, 2016). Att fler lagstiftningar och politiska 
beslut för att ytterligare minska användningen av fossila bränslen kommer att 
fattas inom snar framtid är högst troligt då EU-kommissionen arbetar aktivt med 
dessa frågor.  

Ett problem är att det finns begränsad kunskap om hur mycket bioenergi som 
uthålligt kan produceras från skogsekosystemen. Att som idag utnyttja nästan 
enbart GROT från avverkningar och vrakad ved till energi är förmodligen långt 
ifrån tillräckligt för att täcka de framtida behoven (Thelin, 2009). För att öka 
produktionen av biomassa på en minskande skogsareal (mer areal behöver 
avsättas av naturvårdsskäl) kan en lösning vara att plantera snabbväxande 
trädslag med kort omloppstid. För södra delen av Sverige har hybridasp visat sig 
ge en hög produktion (Mc Carthy, 2016).  

1.1.2 Hybridaspens historik 

Hybridasp (Populus tremuloides x Populus tremula) är ett snabbväxande lövträd 
som kan odlas både på jordbruks- och skogsmark. Det är en korsning mellan 
amerikansk asp (Populus tremuloides) och europeisk asp (Populus tremula). 
Första gången arterna korsades i Sverige var 1939 i Ekebo, Skogforsk 
försöksstation, i Skåne. Anledningen var att Svenska Tändsticks AB, nuvarande 
Swedish Match, behövde säkra sin råvarutillförsel till tändsticksproduktionen 
(Persson m.fl. 2015). Förutom Ekebo planterades hybridasp även i Mykinge, 
nära Jönköping 1946. När billiga gaständare introducerades runt 1960 sjönk 
efterfrågan på tändstickor och därmed behovet av aspråvara (Christersson & 
Sennerby-Forsse, 1995).  

I samband med Sveriges oljekris på 1970-talet väcktes intresset åter igen för 
snabbväxande hybridasp för bioenergiproduktion som ett alternativ till fossila 
bränslen (Christersson & Sennerby-Forsse, 1995). Oljekrisen sammanföll med 
den period i Sverige då många olönsamma jordbruk lades ner och tillgången på 
åkermark blev stor. Situationen gjorde att ett nytt hybridaspprojekt startades 
1985 i södra Sverige på Institutionen för skogsförbättring, numera Skogforsk 
(Persson m.fl. 2015) för att utreda skötsel och produktion framförallt på 
åkermark. 
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Det finns inga exakta uppgifter om hur många hektar hybridasp som finns 
planterad i Sverige eftersom hybridasp inte särskiljs från vanlig asp i svenska 
Riksskogstaxeringen. Enligt Skogsstyrelsen och Jordbruksverkets beräkningar 
finns nära 2 000 ha hybridasp planterad år 2016 (Mc Carthy, 2016). För 
närvarande är hybridasp i Sverige mest planterad på nedlagd jordbruksmark. Det 
råder stor brist på kunskap när det gäller etablering av hybridasp på skogsmark 
men flera olika försökslokaler finns för närvarande utplacerade från södra till 
norra delarna av landet.  

1.1.3 Lagar och regelverk vid etablering 

Regelverket skiljer sig för hybridasp beroende på om trädslaget ska planteras på 
jordbruks- eller skogsmark. Enligt miljöbalken (12 kap. 6 §) och Jordbruksverket 
(3§ Föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket) ska 
jordbruksmark som tas ur produktion anmälas till länsstyrelsen. Att gå över till 
energiskogsproduktion på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur 
produktion men eftersom sådana planteringar väsentligt förändrar naturmiljön 
ska samråd alltid ske med länsstyrelsens naturvårdsenhet. 

På skogsmark klassificerar den svenska Skogsvårdslagen (SVL) hybridasp som 
ett främmande trädslag och får endast i undantagsfall användas som 
skogsodlingsmaterial (SVL 9§, Skogsvårdsförordningen 1993:1096 samt 
2010:956). Markägaren ska även i förväg göra en anmälan till skogsstyrelsen om 
avsikten är att plantera främmande trädslag om arealen överstiger 0,5 hektar. 
Den totala arealen får inte överstiga 20 hektar (SVL 9§ förordning 2:27).  

Om markägaren är certifierad så finns det anledning att kontrollera gällande 
regler då de två certifieringssystemen, FSC (Forest Stewardship Council) och 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) båda är 
restriktiva i användningen av främmande trädslag. FSC begränsar användningen 
till 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen och PEFC till 20 procent, 
med vissa avvikelser för mindre brukningsenheter.  

1.1.4 Egenskaper och användning 

Hybridasp är mycket lik vanlig asp, både till utseende och vedegenskaper, och 
användningsområdena är många, där energi, pappersmassa, textilier, möbler, 
inredning, paneler samt tändstickor är några. Omloppstiden är kort (20–25 år för 
sågtimmer och 10–15 år för energived) vilket kan vara attraktivt för skogsägare 
då intäkt utfaller tidigare än vid rekommenderad omloppstid för traditionella 
trädslag i Sverige (Skogforsk, 2011).  

Rytter m.fl. (2011) menar i en rapport att hybridasp kan vara mer lönsamt att 
odla än gran på grund av sin korta omloppstid. Beräkningar visar att hybridasp 
kan producera över 20 m3sk per hektar per år under en 20–25-årig omloppstid.  
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1.1.5 Etableringsproblem och skydd 

Att odla hybridasp är inte problemfritt då klövvilt och sork är mycket förtjusta i 
de välsmakande plantorna. Att hägna i samband med plantering av hybridasp 
rekommenderas starkt men är en kostsam och tidskrävande arbetsinsats för 
markägaren (Bergqvist m.fl. 2009). Risken för viltskador kan vara en anledning 
till att markägare kan känna sig tveksamma till att plantera hybridasp. Att finna 
andra metoder än hägn för att minimera viltskador är därför av stort intresse. 

Ett sätt att förhindra viltskador kan vara att använda någon typ av plantskydd. De 
varianter som finns att tillgå i dag är kemiska och mekaniska skydd samt olika 
typer av hägn. Kemisk behandling har hittills varit det vanligaste sättet att 
skydda plantor. Kemiska medel måste vara godkända och registrerade i 
kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att få användas. För 
närvarande finns sex stycken godkända viltskyddsmedel på marknaden avsedda 
för skogsplantor (Kemikalieinspektionen, 2017).   

Olika varianter av mekaniska plantskydd finns på marknaden sedan flera år 
tillbaka och användandet ökar. Förmodligen beror detta på att allt fler markägare 
blir certifierade och måste satsa mer på giftfria alternativ. Årlig dispens måste 
sökas för att få använda kemiskt plantskydd i certifierad skog.  

Olika typer av hägn är ett effektivt sätt att skydda stora arealer med mycket 
plantor. Nackdelen är att det är kostsamt att både köpa och sätta upp och det 
måste underhållas regelbundet och även avvecklas när hägnet gjort sitt. Hägn 
påverkar också möjligheten för människor och djur att röra sig fritt i skog och 
mark. Det kan även ge en ekonomisk värdeminskning för markägaren vid 
utarrenderande av jaktmark då hägn begränsar både för jägare, hundar och vilt.  

Ett ytterligare alternativ är att planteringsområdet utsätts för störning som 
skrämmer bort viltet. Ljud och viltskrämmor kan t.ex. appliceras i föryngringen, 
men underhållsbehovet kvarstår.  

Flera av plantskydden är dock inte prövade på hybridaspplantor och givet 
nackdelarna med hägn utgör de ett intressant alternativ. Andra alternativ som 
inte tidigare har provats på hybridaspföryngringar är att placera 
planteringsområdet nära en naturlig, konstant antropogen störning i form av 
permanentboende människor och regelbunden trafik. Fördelen är att det inte 
kräver extra omkostnader, nackdelen är att antalet möjliga planteringslokaler blir 
mer begränsat. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie var att finna lämpliga alternativ till hägn genom att 
undersöka förekomsten av viltskador på fyra (1–4) kombinationer av kemiska, 
mekaniska och obehandlade hybridaspplantor i två olika försökslokaler. 
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1.2.1 Frågeställningar 

 Har de undersökta plantskydden någon effekt mot viltskador? 
 Vilket av de undersökta plantskydden har bäst effekt mot viltskador? 
 Har antropogen störning någon inverkan på antalet viltskador? 
 Vilken tid på året är det högst betestryck på hybridaspplantor? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att undersöka viltskador på enbart hybridasp 
(Populus tremuloides x Populus tremula). Undersökningen avgränsades 
geografiskt till två stycken försökslokaler belägna i Vimmerby kommun, Kalmar 
län.  

I denna studie användes ett kemiskt plantskydd, Arbinol B (bilaga 1), samt ett 
mekaniskt plantskydd, Taimitassu (bilaga 2) samt obehandlade referensplantor.  
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2 Material och metod 

2.1 Metodik 

Arbetet utfördes som en kvantitativ studie där fältdata från två försökslokaler 
samlades in en gång i månaden under ett år (maj 2016-april 2017). Fältdata 
noterades i fältblankett och sammanställdes i Excel. Resultaten från 
försökslokalerna jämfördes mot varandra och sammanställdes i en rapport.  

För att besvara studiens frågeställningar valdes en kvantitativ metodik. 
McCusker & Gunaydin (2015) menar att kvantitativa metoder syftar till att mäta 
förekomsten av något och därmed söka svar på frågor som ”hur många” och ”hur 
mycket”. Forskaren vet på förhand vilken information som bör samlas in för att 
ge svar på undersökningens frågeställning.  

Kvantitativa studier kan genomföras som experiment eller surveystudier. 
Fördelen med experiment är att olika faktorer kan konstanthållas, men kräver å 
andra sidan mer resurser för upplägg.    

Denna studie genomfördes som en kvantitativ observationsstudie då fältdata lämpar 
sig väl för bearbetning i tabeller och diagram vilket gör insamlade data mer 
lättöverskådligt. 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Försökslokaler 

Två stycken områden av nedlagd jordbruksmark, belägna på Tuna Gård i 
Vimmerby kommun, Kalmar län, användes till försökslokaler för studien. 
Försöklokal 1 var belägen i direkt anslutning till antropogen störning och 
försökslokal 2 var belägen utan antropogen störning (figur 1). Med antropogen 
störning menas i denna rapport störning orsakad av mänsklig aktivitet i form av 
permanentboende människor samt frekvent förekommande biltrafik.  
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Figur 1. Kartor över försökslokalernas geografiska placering. Källa: Eniro 2017.  

2.2.2 ÄBIN 2016 

Viltbetestrycket i området kan utläsas från älgbetesinventeringen (ÄBIN) 
(Skogsstyrelsen, 2017). Båda försökslokalerna var belägna i 
älgförvaltningsområde Vimmerby, Kalmar län. Enligt ÄBIN 2016 för det 
aktuella området var andelen färska viltskador på tallplantor 17 procent. 56 
procent av alla framtida produktionsstammar av tall hade viltskador. För 
viltskador på produktionsstammar av björk var siffran 3 procent. Foder i form av 
RASE-arter (Rönn, Asp, Sälg, Ek) över 3 dm höjd förekom på 79 procent av 
provytorna.  

Några uppgifter om andel viltskador på hybridasp finns inte inventerat i ÄBIN. 

2.2.3 Plantskydd 

I fältförsöket användes ett mekaniskt och ett kemiskt plantskydd samt 
obehandlade referensplantor. Det kemiska plantskyddet Arbinol B samt 
mekaniska plantskyddet Taimitassu användes var för sig samt i kombination. 
Arbinol B är en vit vätska bestående av titandioxid, denatonbensoat samt 
ammoniak lösning. Medlet verkar avskräckande mot vilt på flera olika sätt: 
optiskt genom den vita färgen, lukten från naturliga eteriska oljor samt den bittra 
smaken. Arbinol B appliceras på plantorna antigen genom besprutning eller 
doppning. Behandling med Arbinol B valdes då produkten är lämpligt att 
applicera på lövplantor (Interagro Skog AB, 2017).  
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Det mekaniska plantskyddet Taimitassu är en tunn pappskiva tillverkad av trä- 
och returfiber. Materialet är biologiskt nedbrytbart och är helt upplöst efter 3–5 
år. Skivan placeras runt plantans stam och ska sedan skydda mot sorkangrepp 
och gräsuppslag (EcoPulp Finland YO, 2017). Taimitassu är en relativt ny 
produkt inom det svenska skogsbruket vilket gör den intressant att prova 
(Siipilehto, 2001).  

2.2.4 Försöksdesign 

Varje försökslokal hade en yta på 0,5 ha och planterades under maj 2016 med 
120 stycken ett-åriga hybridaspplantor (Populus tremuloides x Populus tremula 
med proveniens södra Finland) fördelade i 12 stycken parceller. Totalt 
planterades 240 stycken plantor fördelat på 24 parceller. Vid plantering 
eftersträvades en jämn placering av parceller över provytan men berghällar 
gjorde att en viss förskjutning av parceller var nödvändig. Ingen markberedning 
utfördes i försökslokalerna innan plantering.  

I varje parcell planterades 10 stycken plantor där alla behandlats enligt ett av 
alternativen 1–4 i tabellen nedan. Det kemiska plantskyddet (Arbinol B) 
applicerades i ett tunt lager genom att doppa stammen i vätskan direkt innan 
plantering. Det mekaniska plantskyddet (Taimitassu) träddes runt plantans stam 
vid marken direkt efter plantering. Varje parcells konfiguration upprepades tre 
gånger i varje lokal. Varje parcell och planta försågs med ett ID nummer.  

Fyra olika konfigurationer av plantskydd undersöktes:  

1. Arbinol B Kemiskt plantskydd. Doppning av stam och blad 
2. Taimitassu Mekaniskt plantskydd. Appliceras runt plantans stam  
3. Arbinol B/Taimitassu Alternativ 1 och 2 på samma Taimitassu 
4. Referens Referens med helt obehandlade plantor 
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Figur 2. Schematisk översikt över parceller i försökslokal 1 och 2. 

 

Plantorna inventerades okulärt det sista dagen i varje månad mellan maj 2016-
april 2017. Eventuella avvikelser och skador noterades manuellt i en fältblankett 
(bilaga 3). Insamlade fältdata från båda försökslokalerna sammanställdes i Excel 
och utgjorde underlag för analys och resultat.  
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3 Resultat 

Andel skador på plantor oavsett behandling var högre i försökslokal 2 utan 
antropogen störning.  

60 stycken plantor behandlades med kemiskt plantskydd (Arbinol B). Av dessa 
skadades 17 stycken (28 procent). En skadad planta var belägen i lokal 1 med 
antropogen störning. Resterande sexton var belägna i lokal 2 utan antropogen 
störning.  

För motsvarande antal plantor behandlade med mekaniskt plantskydd 
(Taimitassu) var 21 stycken skadade (35 procent). Sex stycken var belägna i 
lokal 1 och 15 stycken i lokal 2. Plantor behandlade med en kombination av 
mekanisk och kemisk behandling var resultatet 12 stycken skadade (20 procent). 
11 av dessa var en belägna i lokal 1 och en i lokal 2.  

27 stycken (37 procent) av de totalt 60 referensplantorna blev skadade. Fem 
stycken var belägna i lokal 1 och 22 stycken var belägna i lokal 2 (figur 3).  

 

Figur 3. Antal skadade plantor per behandling och försökslokal. A= Arbinol B, 
T=Taimitassu, TA=Taimitassu och Arbinol B, REF=obehandlade plantor.   

Vanligaste typen av viltskada i både lokal 1 och 2 var avbruten stam (A). I lokal 
1 med antropogen störning var betade blad (BB) vanligare än betat toppskott 
(BT). För lokal 2 utan antropogen störning var betat toppskott (BT) vanligare än 
betat blad (BB) (figur 4). 
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Figur 4. Antal skadade plantor per skadetyp. Lokal 1 = med antropogen 
störning. Lokal 2 = utan antropogen störning. BT=betat toppskott, BG=betad 
gren, BB=betat blad, GS= gnag stam, A=avbruten stam, Ö=övrig skada, 
F=fejning 

Flest antal skador, oavsett lokal, skedde under månaderna juli till oktober med en 
topp under juli månad. I juli samt september - januari skedde inga skador i lokal 
1 (figur 5). 

 

Figur 5. Antal skador per månad och lokal under perioden maj 2016 till april 
2017. Lokal 1 = med antropogen störning. Lokal 2 = utan antropogen störning.  

För lokal 1 med antropogen störning var avbruten stam (A) den vanligaste 
skadan sett under hela mätperioden. Betning av blad (BB) var vanligast under 
sommarmånaderna med en topp för augusti månad. Endast ett betat toppskott 
(BT) noterades under hela mätperioden. En fejningsskada (F) skedde under april 
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månad. Inget gnag på stam (GS) noterades, inte heller några betade grenar (BG) 
(figur 6). 

 

Figur 6. Skadetyp och antal skador per månad i lokal 1 med antropogen 
störning. BT=betat toppskott, BG=betad gren, BB=betat blad, GS= gnag stam, 
A=avbruten stam, Ö=övrig skada, F=fejning 

För lokal 2 utan antropogen störning var avbruten stam (A) den vanligaste 
skadan sett under hela mätperioden. Skador skedde under alla månader utom 
under maj månad (plantering). Lägst antal skador skedde under månaderna 
november till januari.  

Betning av blad (BB) var vanligast under sommarmånaderna med en topp för juli 
månad. Toppskott (BT) betades under månaderna juni till oktober och mest 
frekvent under juli och augusti. Betning av grenar (BG) skedde enbart under tre 
månader (juli, augusti och september).  

Antalet fejningsskador (F) var lågt under hela mätperioden och skedde under 
april samt september månad. Gnag på stam (GS) skedde på en planta under hela 
mätperioden. Övriga skador (Ö) var två stycken uppdragna plantor i juli samt 
oktober (figur 7).   
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Figur 7. Skadetyp och antal skador per månad i lokal 2 utan antropogen 
störning. BT=betat toppskott, BG=betad gren, BB=betat blad, GS= gnag stam, 
A=avbruten stam, Ö=övrig skada, F=fejning. 
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4 Diskussion och slutsatser 

Sammanställning av fältdata visade att antalet skador på plantor oavsett 
behandling var lägre i försökslokal 1 med antropogen störning (figur 3). En trolig 
förklaring till detta kan enligt Reimers & Colman (2009) studie vara att vilt 
undviker områden där de regelbundet blir störda av mänsklig aktivitet i form av 
permanentboende och frekvent förekommande trafik. Därmed blir antalet 
viltskador lågt i området.  

Den vanligaste skadan var avbruten stam. Skadan uppkommer förmodligen då 
vilt eller människor och tamdjur vistas i området och trampar sönder plantorna.  

Det högsta betestrycket uppvisades under juli till oktober med en klar topp under 
juli månad. Förklaring till detta kan vara flera. Planteringen utfördes i maj 2016 
på nedlagd jordbruksmark där inget foder av RASE funnits tidigare. Området har 
förmodligen därför inte tidigare varit intressant för vilt. En annan förklaring kan 
vara att hybridaspens, för vilt välsmakande, blad är fullt utvecklade i juli och 
sitter kvar till oktober (längre tillväxtsäsong än europeisk asp, Populus tremula). 

Det var svårt att urskilja någon tydlig skillnad mellan de olika plantskydden. 35 
procent av plantorna behandlade med mekaniskt skydd (Taimitassu) blev 
skadade. För plantor med kemiskt skydd (Arbinol B) var siffran 28 procent. 
Antalet skadade plantor med både mekaniskt och kemiskt skydd var 20 procent 
och 37 procent av obehandlade referensplantorna var skadade.  

I fältförsöket upprepades antalet behandlingar tre gånger i varje försökslokal. Ett 
utvidgat fältförsök med både fler lokaler och upprepningar av behandlingar kan 
eventuellt ge ett mer särskiljande, och därmed säkrare, resultat. Önskvärt är 
också att fältförsöket är flerårigt samt att hägn tas med som en ytterligare 
parameter. Mängden fältdata i denna studie är för litet för att göra en 
signifikanstest (Dwass, Steel, Critchlow-Fligner test) som skulle kunna 
säkerställa resultaten statistiskt. 

Kombinationen Taimitassu och Arbinol B på samma planta uppvisade lägst antal 
skadade plantor på båda lokalerna och kan med försiktighet tolkas som en 
kombinationseffekt av behandlingarna. Fördjupade studier borde därför 
inkludera detta.  

I fältförsöket undersöktes skador på hybridasp planterad jordbruksmark. En 
fördjupad undersökning av viltskador på hybridasp planterad på skogsmark 
skulle kanske ge ett annat resultat då skogsmark i större utsträckning än 
jordbruksmark (gårdsnära) saknar antropogen störning. Ytterligare en intressant 
undersökning vore att söka svar på om antalet viltskador på andra trädslag blir 
lägre vid närhet till antropogen störning.  Båda dessa studier skulle utgöra ett 
värdefullt komplement till denna studies resultat.  

Intressant är också om andra på marknaden förekommande plantskydd hade gett 
ett annat resultat.  
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Hur stor andel av plantorna som blir betade kan ha geografisk betydelse 
beroende på hur högt betestryck det är i den aktuella regionen. Förutom 
betestrycket är även viltets rörelsemönster viktigt. De flesta större herbivorer är 
stationära, fast områdena kan vara stora. Om viltrutterna är kända kan sådana 
undvikas vid plantering och därmed fungera förebyggande.  

4.1 Metoddiskussion  

Reliabiliteten är god när det gäller försöksdesignen (plantor, plantskydd, 
parceller) vilket går att upprepa. Problemet kan vara att hitta försökslokaler med 
samma betestryck, markförhållanden samt samma grad av antropogen störning.    

Validiteten i genomförda mätningar var relativt god. Urvalet av fältdata var 
relevant och insamling av data skedde systematiskt och dokumenterades i 
fältblankett. Däremot är det svårt att med säkerhet veta vem eller vad som har 
orsakat skadan på plantorna. Det kan vara vilt, fåglar, insekter, människor eller 
tamdjur.    
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5 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att antropogen störning minskar risken för viltskador i 
hybridaspföryngringar.  

Antropogen störning kan vara ett kostnadseffektivt sätt att skydda 
hybridaspplantor mot viltskador. Val av planteringslokal är av stor vikt vid 
hybridaspföryngring. 

Hybridasp utsätts för betning av klövvilt precis som tall och granplantor. Om 
plantorna kan skyddas på ett effektivt sätt vid första föryngringen så har man 
vunnit mycket. Hybridasp föryngras sedan via stubbskott där uppslaget av skott 
är så rikligt att betning med påföljande skador/virkesbortfall inte påverkar antal 
stammar i slutproduktionen.  

Att hybridasp föryngras genom stubbskott innebär noll kostnad för nya plantor 
vid nästa föryngring. För tall- och granföryngringar tillkommer/finns denna 
kostnad i varje generation framöver.   
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Bilaga 1: Kemiskt plantskydd Arbinol B 

 

Bild: Produktinformation Arbinol B. Källa: Integragro Skog AB 



II 

 

          

Vänster bild: Hybridaspplanta behandlad med Arbinol B. Fältförsök Tuna Gård.  

Höger bild: Arbinol B. Källa: Interagro Skog AB. 
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Bilaga 2: Mekaniskt plantskydd Taimitassu 

Taimitassu är en tunn pappskiva tillverkad av trä- och returfiber. Materialet är 
biologiskt nedbrytbart och är helt upplöst efter 3–5 år. Taimitassu innehåller 
även grundämnet bor (B) som anses ska hjälpa plantan att tidigt få igång sin 
etablering. Skivan placeras runt plantans stam och ska sedan skydda mot 
sorkangrepp och gräsuppslag.   

            

Vänster bild: Mekaniskt plantskydd Taimitassu applicerad på hybridaspplanta 
vid fältförsök, Tuna Gård.  

Höger bild: Mekaniskt plantskydd Taimitassu. Källa: EcoPulp Finland YO.  
  





I 

 

Bilaga 3: Fältblankett 

 

Bild: fältblankett som användes vid inventering av viltskador på plantor. 
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