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Sammanfattning 
 

Sedan 1950-talet har trakthyggesbruket dominerat det svenska skogsbruket 
vilket innebär att enskiktad skog upprätthålls under hela omloppstiden i fyra 
olika faser. Mellan angränsande enskiktade bestånd i olika faser kan det 
uppkomma tillväxtväxtskillnader och förändringar i markvegetationen i 
kantzonen. 

Kantzoner kan definieras som gränslinjer mellan angränsande äldre och 
yngre bestånd med en övergångszon inom vilken kontrasterande ekosystem 
kan interagera. De kan också ses som gränsytor mellan olika 
ekosystemtyper. Kanteffekter är benämningen på ekologiska fenomen 
knutna till kantzonen och är resultatet av biotiska och abiotiska processer 
som gör märkbar skillnad för skogens sammansättning och struktur vid 
beståndskanten.  

Tidigare studier har påvisat kanteffekter som påverkat trädens tillväxt och 
markvegetationens artsammansättning i boreala skogar i Nordamerika och 
norra Europa. Flera studier har gjorts på tall i norra Sverige och södra 
Finland men eftersom de genomfördes på nordligare breddgrader var det 
oklart hur applicerbara resultaten var på Sydsvenska förhållanden. Syftet 
med studien var därför att vid kantzonen mellan angränsande äldre och 
yngre tallbestånd klarlägga om det fanns någon kanteffekt och hur den 
påverkade skogens struktur och tillväxt samt markvegetationens 
artsammansättning. 

Studien genomfördes som en kvantitativ observationsstudie med insamling 
av empiriska data i fält. Det gjordes i 10 utvalda beståndskanter i 
angränsande yngre och äldre tallbestånd genom systematisk 
provyteutläggning av korridorer vinkelrätt mot beståndskanten. I dem 
insamlades värden för trädens höjd- och diametertillväxt, deras avstånd till 
beståndskanten samt markvegetationens artsammansättning.  

Resultatet visade att kanteffekter förekom i kantzonerna och hade påverkan 
både på trädens tillväxt och markvegetationens artsammansättning. I de 
yngre tallbestånden var stamantalet, höjd-, diameter- och grundytetillväxt 
lägre i synnerhet de 2 m närmast beståndskanten och avtog med ökat 
avstånd. I de äldre tallbestånden var stamantalet, grundytan och 
medeldiametern högre de 2 första metrarna närmast kanten, men i övrigt 
observerades inga kanteffekter. 

Hos markvegetationen observerades kanteffekter i form av skillnader mellan 
beståndens artsammansättning. I de äldre bestånden var lavar, lingon och 
blåbär vanligare medan ljung, smalbladigt- och bredbladigt gräs hade högre 
förekomst i de yngre.   
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Abstract 
 

Several studies carried out in boreal forests have found significant edge 
effects in Scots pine although, none of them in southern Sweden. The aim of 
this study was to investigate edge effects in adjacent Scots pine stands and its 
influence on tree growth and field vegetation composition. This was carried 
out in 10 selected forest edges in southeastern Sweden.   
 
Results showed reduced number of stems, height, diameter and basal area 
growth among young trees in particular within 2 m from the forest edge. In 
the older stands number of stems, diameter and basal area growth increased 
within the first 2 m from the edge.  
 
Field vegetation inventory showed differences in composition in the adjacent 
stands. In the older stands lichens, lingonberry and blueberry were more 
frequent, while heather and grasses showed a higher appearance in young 
stands. 

Keywords: edge effect, forest edge, Scots pine, Pinus sylvestris, field 
vegetation 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

Skogsbrukssätten inom svenskt skogsbruk har under det senaste seklet 
varierat och genomgått flera förändringar. Under 1950-talet krävdes krafttag 
mot en rådande svag återbeskogning samtidigt som skogsbruket 
moderniserades både tekniskt och skötselmässigt. Motormanuellt arbete 
började bedrivas och kalhyggesbruket med efterföljande återbeskogning tog 
vid, trakthyggesbruket (Enander 2007). 

Trakthyggesbruk definieras som ett skogsskötselsystem där enskiktad skog 
upprätthålls under hela omloppstiden. Systemet är cykliskt och baseras på 4 
faser; en kort föryngringsfas med jämnhöga träd som följs av en röjningsfas 
och en gallringsfas. Inför den avslutande slutavverkningsfasen är 
målsättningen jämnstora träd innan processen upprepas (Albrektson et al 
2012). Enligt Enander (2007) är trakthyggesbrukets ursprungliga betydelse 
att dela in skogen i årliga slutavverknings- och skogsvårdsenheter som 
omfattar minst 0,2–0,3 ha. Då trakthyggesbruk är norm i dagens skogsbruk 
skapas kantzoner mellan angränsande enskiktade bestånd i olika faser där 
tillväxtskillnader och förändringar i markvegetation skulle kunna 
förekomma. 

Jansson (2009) delar upp kantzonernas uppkomst som naturliga eller 
antropogena. Naturliga kantzoner är skog mot öppna ytor eller vatten som 
upprätthålls av klimat och topografi över långa tidsrymder. Temporära 
naturliga kantzoner kan ha skapats genom störningar, exempelvis brand eller 
storm. Antropogena kantzoner kan vara antingen permanenta eller 
temporära. Inom permanenta kantzoner hindras återbeskogning aktivt 
exempelvis mot vägar, kraftledningar och bebyggelse medan kantzoner 
skapade genom skogsbruk är temporära och kontrasten mellan äldre och 
avverkade bestånd minskande med tid och återbeskogning. 

Chen et al (1992) definierar kantzoner som gränslinjer mellan angränsande 
äldre och yngre bestånd med en övergångszon (kantzonens vidd) inom 
vilken kontrasterande ekosystem kan interagera. Harper et al (2005) har en 
liknande definition där kantzoner är gränsytor mellan olika ekosystemtyper. 
Det kan vara skog mot icke beskogad mark eller skog angränsande mot skog 
med kontrasterande sammansättning eller struktur. Vidare är kanteffekter 
enligt Chen et al (1992) benämningen på ekologiska fenomen knutna till 
kantzonen.  

 
Harper et al (2005) specificerar kanteffekter som effekten av biotiska och 
abiotiska processer som gör märkbar skillnad för skogens sammansättning 
och struktur vid beståndskanten. Inom begreppet struktur ryms exempelvis 
beståndets slutenhet, trädens densitet, förekomsten av död ved samt 
markvegetationens artsammansättning.   
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Kanteffekter som påverkar skogens struktur, tillväxt och markvegetationens 
artsammansättning har konstaterats av flera i boreala och hemiboreala 
skogar (Kuliesis 2006; Marozas et al 2005; Dupuch & Fortin 2013; Ruuska 
et al 2008; Jakobsson 2005; Harper et al 2015; Siipilehto 2006; Nord 2015).  

I västra USA fann Chen et al (1992) hos douglasgran (Pseudotsuga 
Menziesii) att brösthöjdsdiametern var högre men grundytan lägre i 
beståndskanten hos äldre bestånd. Harper et al (2015) fann tvärtom att 
grundytan var högre i kanten än inne i beståndet. 

I norra Sverige och södra Finland har flera studier konstaterat kanteffekter 
hos tall i skapade kantzoner (Jakobsson 2005; Siipilehto 2006; Ruuska et al 
2008;). För de yngre bestånden såg Jakobsson (2005) tydliga kanteffekter de 
5 första metrarna där volym och grundyta var lägre och enligt Siipilehto 
(2006) sträckte sig tillväxtnedsättningarna motsvarande halva trädhöjden hos 
det angränsande äldre beståndet. Ruuska et al (2008) fann att kanteffekten 
sträckte sig 6–8 meter och presenterade simuleringar av det yngre beståndets 
volym där tillväxten var 6 % lägre i bestånd om 1 ha och 31 % lägre i 0,5 ha 
bestånd i jämförelse med 2 ha bestånd. Beträffande äldre tallbestånd såg 
Jakobsson (2005) att grundytetillväxten var störst de första 5 metrarna från 
kanten. Harper et als (2015) resultat visade att kanteffekter i boreala skogar i 
Norden överlag sträckte sig 6 m. 

Ytterligare en studie som behandlade kanteffekter hos tall utfördes i Litauen 
av Kuliesis (2006) och visade att medelhöjden hos äldre bestånd var lägre de 
10 första metrarna från kanten men medeldiametern större. Volymen inom 
kantzonen var till en början lägre hos unga bestånd men efter en brytpunkt 
vid 25 års ålder högre i jämförelse med träd inne i bestånden.  

Hos angränsande äldre och yngre granbestånd i södra Sverige såg Nord 
(2015) att de äldre bestånden hade högre medeldiameter, stamantal och 
grundyta de närmaste 5 metrarna från kanten. För de yngre bestånden var 
stamantalet högre de första 2,5 metrarna och höjd och diameter lägre. 
Volymberäkningar visade tillväxtnedsättningar för de yngre bestånden 
motsvarande 6–7 % hos 1 ha bestånd respektive 9–10 % hos 0,5 ha bestånd.  

Med konstaterade tillväxtnedsättningar kopplade till det yngre beståndets 
volym i relation till hyggesstorlek (Nord 2015; Ruuska et al 2008) kan en 
jämförelse över de senaste decennierna göras. I kalhyggesutredningen från 
1972–1974 konstaterades att andelen hyggen över 25 ha var 20 % av den 
avverkade arealen, motsvarande 55 % av hyggesarealen i Sverige (Enander 
2007). År 1995 var 24 % av andelen anmälda avverkningar >20 ha, att 
jämföra med 11 % för hyggen upp till 2 ha. För år 2016 var samma siffror 
17 % för hyggen >20 ha och 13 % upp till 2 ha (Skogsstyrelsen u.å). När 
hyggesstorlekarna minskar innebär det att kantzonerna i landskapet ökar och 
sannolikt att volymförlusterna i den unga skogen på sikt är ökande. 
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Beträffande markvegetationens artsammansättning fann Dupuch & Fortin 
(2013) hos svartgran (Picea Mariana) i Kanada att artsammansättningen i ett 
avverkat bestånd skilde sig från ett angränsande äldre bestånd i mer än 66 år 
efter avverkningen. Kanteffektens distans varierade med det avverkade 
beståndets ålder, för äldre skog angränsande mot yngre skog <46 år varade 
den 10 m in i det äldre beståndet. För bestånd mellan 56–66 års ålder var 
kanteffekten motsvarande 60 m in i det äldre beståndet. Harper et al (2015) 
fann tvärtom att kanteffekterna minskade över tid.  

I hemiboreala kantzoner hos tall i Litauen såg Marozas et al (2005) högst 
artrikedom i unga bestånd <11 år angränsande mot äldre upp till 15 m från 
kanten. Det härleddes till att både skuggtåliga och skuggintoleranta arter 
från det avverkade beståndet förekom i det skedet. Vidare konstaterades att 
kanteffekter kvarstod minst 40 år efter avverkningen.  

I norra Sverige hos angränsande äldre och yngre tallbestånd såg Jakobsson 
(2005) att lavar förekom främst de första 5 metrarna närmast kanten medan 
lingon och mossor minskade i förekomst hos det yngre beståndet. Mellan 5–
10 m från kanten var ljung och blåbär främst förekommande. Nords (2015) 
resultat från södra Sverige hos gran visade att blåbär, lingon och lavar ökade 
vid beståndskanten och att kanteffekten sträckte sig några meter in i de äldre 
bestånden. Harper et al (2015) såg att mosstäcket minskade och Hylander 
(2005) att husmossors tillväxt minskade i kantzoner. 

Tidigare studier har påvisat kanteffekter som påverkat trädens tillväxt och 
markvegetationens artsammansättning i boreala skogar i Nordamerika och 
Europa (Chen et al 1992; Kuliesis 2006; Dupuch & Forton 2013; Marozas et 
al 2005). Studiernas resultat bör dock värderas utifrån undersökta trädslag, 
lokalklimat och geografiskt område och ur den synpunkten är resultaten från 
nordiska studier som fokuserat på tall möjligtvis mer tillförlitliga för 
svenska förhållanden (Ruuska et al 2008; Jakobsson 2005; Siipilehto 2006). 
Studierna är dock genomförda på nordligare breddgrader och det är oklart 
hur applicerbara de är på Sydsvenska förhållanden. Nords (2015) studie hos 
gran visade att kanteffektens distans var liknande den hos tall men minskad 
volym till följd av tillväxtnedsättningar var mindre än de Ruuska et al 
(2008) presenterade. Harper et al (2015) belyste vikten av ett större urval av 
beståndskanter i boreala skogar för att vidare undersöka kanteffekter, något 
som motiverar en studie hos angränsande tallbestånd i Sydsverige för 
antingen jämförelse eller komplettering av tidigare resultat.   

 
1.2 Syfte och mål 

Syfte och mål med studien var att vid kantzonen mellan angränsande äldre 
och yngre tallbestånd klarlägga om det fanns någon kanteffekt och hur den 
påverkade skogens struktur och tillväxt ur produktionsperspektiv. Med 
begreppet struktur avsågs trädhöjd, brösthöjdsdiameter, grundyta och 
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stamantal. För samma ändamål undersöktes även markvegetationens 
artsammansättning.  

 
1.3 Avgränsningar 
 

Studien omfattade angränsande äldre och yngre tallbestånd i gränslandet 
mellan Vimmerby, Kinda och Ydre kommuner i östra Götaland där 
kantzoner skapats genom tidigare föryngringsavverkning.  

Då studien syftade till att undersöka bestånden ur produktionsperspektiv 
undersöktes inte kvalitetsfaktorer av eventuell betydelse för trädens 
vidareförädling, exempelvis kvistighet och stamform. Vid inventering togs 
notering om stam- och betesskador men omfattningen av skadorna för de 
enskilda trädens tillväxt undersöktes inte vidare.  

För datainsamling av markvegetationens artsammansättning användes 
markvegetationstyper definierade i SHS boniteringsschema (Hägglund & 
Lundmark 2010) och studien omfattade artgrupper förekommande under 
vinterhalvåret. 
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 

Studien genomfördes som en kvantitativ observationsstudie med insamling 
av empiriska data i fält genom systematisk provyteutläggning av korridorer i 
10 utvalda beståndskanter i angränsande yngre och äldre tallbestånd. Kanten 
definierades som en linje löpande längs stambaserna i den äldre 
beståndskanten. Metoden bedömdes lämplig eftersom fältinventering ger 
möjlighet till precisa data för trädslag, höjder, diametrar, rumslig fördelning 
på individnivå och fältvegetationens utbredning. Ett alternativ vore 
fjärranalysdata som i vissa fall kan ha god upplösning, exempelvis 
volymskattningar. Då är emellertid fältvegetationen svår att få med, liksom 
försvåras definitionen av kant och därmed eventuella avståndseffekter. Även 
urvalet av bestånd är svårt att avgöra utan fältbesök.  

Studien omfattade tall (Pinus sylvestris) och studerade genom 
föryngringsavverkning skapade kantzoners påverkan på skogens struktur 
och tillväxt samt markvegetationens artsammansättning i utlagda korridorer. 

 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Beståndsurval 

Beståndsurval gjordes genom en kombination av granskning av satellitbilder 
samt förslag från kontakter som följdes upp av fältkontroller. För studien 
användes bestånd med tall som huvudträdslag och mellan angränsande äldre 
och yngre bestånd skulle en kant med en sammanhållande längd av minst 30 
m finnas. Den fick inte avbrytas av kraftledningar, rågångar, drivningsvägar 
eller stigar. Marken skulle vara plan eller ha svag lutning och likheter 
beträffande skötselhistorik och SI eftersträvades. De äldre bestånden skulle 
vara >40 år och de yngre >10 år.    

För studiens syfte valdes 10 beståndskanter ut där 5 av dem var äldre 
bestånd angränsande mot naturligt föryngrade yngre oröjda bestånd och 
resterande 5 äldre bestånd angränsande mot naturligt föryngrade yngre 
lövröjda bestånd. Samtliga äldre bestånd var gallrade för >5 år sedan. SI 
uppskattades genom bonitering med ståndortsegenskaper vara mellan T21-
T26. 
 

2.2.2 Provyteutläggning  

Inom äldre och yngre bestånd utfördes systematiska provyteutläggningar av 
korridorer vinkelrätt mot beståndskanten. Inom varje bestånd lades minst 3 
korridorer ut och antalet och avståndet mellan dem bestämdes utifrån 
beståndskantens längd där den inventerade ytan skulle motsvara minst 15 % 
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baserat på korridorsbredden i det äldre beståndet. Syftet med flera korridorer 
var att erhålla medelvärden representativa för respektive bestånd. 

I de äldre bestånden var korridorens längd 17 m och bredden 4 m. 
Korridorer för de yngre bestånden placerades inom bredden av de äldre 
beståndens korridorer och var 17 m långa och 2 m breda. Mellan 10–15 m 
från beståndskanten var det ett mätuppehåll i både äldre och yngre bestånd 
(figur 1). Skälet till mätuppehållet var att tidigare studier påvisat 
kanteffekter främst de första metrarna och därmed bedömdes inte hela 
korridorens längd relevant att mäta.    

I korridorerna insamlades data för trädhöjd, brösthöjdsdiameter och avstånd 
från kant. Stamantal räknades både trädslagsvis och totalt varje meter i 
korridorerna och var 1 x 4 m breda i de äldre bestånden och 1 x 2 m breda i 
de yngre, motsvarande 12 stycken för respektive korridor och bestånd. Syftet 
med många provytor var att urskilja mönster för om stamantal och 
trädslagsammansättning varierade med avstånd från kanten.  

Insamling av data för markvegetationens artsammansättning gjordes på 
barmark under februari-april 2017 i provytor med 1 x 1 m storlek för varje 
meter i mitten av utlagda korridorer i både äldre och yngre bestånd. Det var 
10 provytor mellan 0–10 m från beståndskant och ytterligare 2 provytor 
mellan 15–17 m från beståndskant, totalt 12 stycken (figur 1). Inom varje 
provyta noterades artsammansättningen enligt markvegetationstyper 
definierade i SHS boniteringsschema förekommande under vinterhalvåret. 
Syftet med notering av artsammansättningen varje meter var att urskilja 
mönster för om markvegetationen förändrades med ökat avstånd från 
beståndskanten.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över provyteutläggning. Korridorer i äldre och 
yngre bestånd motsvaras av svarta rektanglar. Orange rektanglar avser 
provytor om 1 x 1 m där markvegetationens artsammansättning samlats in. 

Äldre Yngre 

Beståndskant 

17m               10          5        0 

2 m 4 m 
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2.2.3 Datainsamling  

Inom korridorerna insamlades data för trädhöjd, brösthöjdsdiameter samt 
avstånd till beståndskant. Trädhöjden mättes för träd <2 m med tumstock 
och för träd> 2 m med Vertex höjdmätatare med decimeternoggrannhet. 
Trädens brösthöjdsdiameter mättes med klave med mm-precision och 
gjordes mot mötande kant i de yngre bestånden och genom korsklavning i de 
äldre bestånden för vilka medelvärden beräknades. Trädens avstånd till kant 
beräknades genom att först mäta avståndet från trädcentrum mot kant med 
Vertex höjdmätare samt genom att mäta avståndet från trädcentrum till 
korridorens mittlinje med tumstock. Syftet med det var att beräkna det 
korrekta avståndet till kant utan avvikelser.    

Inom korridorerna mättes träd i de äldre bestånden som översteg 40 mm 
brösthöjdsdiameter och i de yngre bestånden de stammar som var >1,3 m 
höga i enlighet med värden angivna av Riksskogstaxeringen (SLU 2014). 
Icke-inmätta levande och döda stående stammar räknades med i stamantal 
och noteringar om skadade eller betade stammar fördes. 

Utifrån insamlade träddata beräknades utöver medelvärden för trädhöjd och 
brösthöjdsdiameter även grundyta per hektar. Det gjordes samtidigt en 
jämförelse för om medelvärdena i både äldre och yngre bestånd påverkades 
av de yngre beståndens skötselhistorik. För att utröna kanteffektens 
påverkan och på vilken distans från kant den verkade delades träden utifrån 
sitt avstånd till kant in i avståndsklasser motsvarande 2 m i både äldre och 
yngre bestånd, totalt 6 avståndsklasser. Indelning av stammar/ha gjordes 
enligt samma metod. 

Grundytan per hektar beräknades först genom att räkna ut grundytan hos de 
enskilda stammarna i m2 på bark. Därefter summerades grundytorna och 
dividerades med provytearealen i relation till 1 ha. Formler som användes 
för att beräkna grundyta: 

Grundyta = π × d2/4 

Grundyta/ha = grundyta / (provytans area m2/10 000 m2) 

Markvegetationens artsammansättning grupperades enligt 
markvegetationstyper definierade i SHS boniteringsschema och omfattade 
mossa, lav, ljung, blåbär, lingon, bredbladigt gräs, smalbladigt gräs, starr-
fräken, kråkbär, fattigris och mark utan fältskikt. Förekomst av hög- och 
lågört noterades inte eftersom inventeringen gjordes under vinterhalvåret 
(Hägglund & Lundmark 2010). Även markvegetationen delades in i 
avståndsklasser motsvarande 2 m i både äldre och yngre bestånd, totalt 6 
avståndsklasser.  
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Data sammanställdes i excel och medel, min och maxvärden samt 
standardavvikelser per avståndsklass beräknades för de yngre tallbestånden.  

För grundytan per ha i de unga tallbestånden genomfördes även 
variansanalys och Tukey’s test för signifikanta skillnader mellan medel.  
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3. Resultat 
 
3.1 Struktur och kanteffekter hos äldre tallbestånd 

Av de inventerade kantzonerna i de äldre tallbestånden mättes 109 träd 
varav 2 var skadade genom toppbrott. Samtliga bestånd var gallrade för mer 
än 5 år sedan och hälften av dem angränsade yngre bestånd som var 
lövröjda. Medelhöjden för de äldre bestånden var 15,9 m där den högsta 
medelhöjden var 20,8 m och den lägsta 11,5 m. Medeldiametern för de 
uppmätta bestånden var 22,3 cm där det högsta medelvärdet var 28,1 cm och 
det lägsta 16,6 cm. För grundyta var medelvärdet 29 m2/ha med 42 m2/ha 
som högsta uppmätta värde och 17 m2/ha som lägsta värde (tabell 1). 

Stamantalet varierade hos det äldre beståndet mellan 416 st/ha som lägsta 
värde och 3541 st/ha som högsta värde, vilket gav ett medelvärde 
motsvarande 1458 st/ha (tabell 1).  

Tabell 1. Koordinater, skötsel, antal korridorer, medeldiameter, medelhöjd, 
grundyta och stamantal hos äldre tallbestånd >40 år.   

 

Kantzon Koordinater, 
SWEREF99 

Skötsel 
ungskog 

Korridorer Diameter, 
cm 

Höjd, 
m 

Grundyta 
m2/ha 

Stamantal 
st/ha 

1 57.44553 
15.34370  

Lövröjd 4 26,8 18,1 42,1 1458 

2 57.767759 
15.553608 

Lövröjd 3 28,1 20,8 26,0 1041 

3 57.856481 
15.705951 

Oröjd 3 21,3 15,6 38,3 2083 

4 57.740163 
15.579506 

Oröjd 3 21,1 15,9 27,5 3541 

5 57.716368 
15.562481 

Lövröjd 3 21,7 16,1 32,3 1041 

6 57.807552 
15.524485 

Oröjd 3 23,4 15,9 33,5 833 

7 57.777704 
15.632009 

Oröjd 4 24,6 16,1 20,1 833 

8 57.698708 15. 
625710 

Oröjd 3 16,6 11,5 19,7 1250 

9 57.668260 15. 
499143 

Lövröjd 3 19,1 13,4 17,0 416 

10 57.679785 
15.521266 

Lövröjd 3 20,4 15,4 37,0 2083 



 

10 
 

Medelvärde:    22,3 15,9 29,4 1458 

 
Jämförelse av de äldre beståndens medelhöjd efter indelning i 
avståndsklasser visade näst högst värde närmast beståndskanten i 
avståndsklass 0–2 m, motsvarade 14,8 m. Högst medelhöjd fanns i 
avståndsklass 6–8 m där medelhöjden var 17,2 m. Vid jämförelse med de 
angränsande yngre tallbeståndens skötselhistorik var medelhöjden lägre i de 
tre första avståndsklasserna motsvarande 6 m bort från kanten om de yngre 
bestånden var oröjda. Om den yngre skogen var röjd var de äldre beståndens 
medelhöjd högre i avståndsklasserna 0–2 m samt 2–4 m från kant, 
motsvarande 16,6 m (figur 1). 

Medeldiametern hos de äldre bestånden varierade hos avståndsklasserna 
mellan 13,2–23,8 cm. Det näst högsta medelvärdet fanns i avståndsklass 0–2 
m från kant, motsvarande 22,7 cm och högst medelvärde var i avståndsklass 
6–8 m, jämförelsevis 23,8 cm. Vid jämförelse med de angränsande yngre 
beståndens skötselhistorik sågs att medeldiametern var högre i de tre första 
avståndsklasserna om de yngre bestånden var röjda (figur 2).  

 

Figur 1. Medelhöjd (m) hos äldre tallbestånd indelade i avståndsklasser 
från beståndskant.   
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Figur 2. Medeldiameter (cm) hos äldre bestånd indelade i avståndsklasser 
från beståndskant. 

Grundytan hos äldre tallbestånd var högst 0–2 m från kanten, motsvarande 
53,3 m2/ha och sjönk därefter till 29,7 m2/ha i avståndsklass 2–4 m. 
Resterande avståndsklasser hade påtagliga variationer i sina medelvärden, i 
synnerhet mellan 6–8 m och 8–10 m från kanten där grundytan skiftade från 
37,6 m2/ha till 10,8 m2/ha. Vid jämförelse med de yngre beståndens 
skötselhistorik sågs att grundytan var högst i avståndsklass 0–2 m oavsett 
om de var röjda eller oröjda. I avståndsklass 2–4 m samt 4–6 m var 
grundytan högre om de yngre bestånden var röjda (figur 3). 

 

Figur 3. Grundyta (m2/ha) hos äldre tallbestånd indelade i avståndsklasser 
från beståndskant. 
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Högsta medelvärde för stamantal och procentuella förekomst av trädslaget 
tall (68 %) i äldre tallbestånd var i avståndsklass 0–2 m från kant med 1724 
st/ha. Mellan 2–4 m sjönk stamantalet till 1359 st/ha för att sedan öka igen. 
Lägst medelvärde hade avståndsklass 15–17 m med 945 st/ha. I samma 
avståndsklass beräknades det finnas stående död ved motsvarande 31 st/ha. 
För resterande trädslag var högsta procentuella förekomst av gran (34 %) i 
avståndsklass 4–6 m och för löv (33 %) 8–10 m från kant (figur 4). 

 

Figur 4, stamantal (st/ha) och trädslagsfördelning hos äldre tallbestånd 
fördelade i avståndsklasser från beståndskant. 

 
3.2 Struktur och kanteffekter hos yngre tallbestånd 

Av de 10 utvalda yngre tallbestånden var hälften lövröjda och totalt gjordes 
mätningar på 384 träd. Av dem fanns det skador på 8,8 % motsvarande 34 
stycken där de vanligaste skadorna var betning och dubbeltopp (tabell 2). Av 
de inventerade bestånden var det ett som var helt fritt från skador och hos 
resterande förekom de i olika grad. Skadorna förekom från och med 3 m från 
kanten och hade en jämn fördelning hos korridorer och provytor.  

Tabell 2. Skador yngre tallbestånd; antal och procentuell fördelning. 

 

Skada Antal % 

Betning 19 56 

Dubbeltopp 10 29 

Stamskada 3 9 
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Toppbrott 2 6 

 34 100 

I de yngre bestånden var medelhöjden 3,1 m med 5,3 m som högsta värde 
och 2,2 m som lägsta värde. För diameter var det högsta värdet 9,5 cm och 
det lägsta 1,7 cm, vilket gav ett medelvärde motsvarande 3,5 cm. För 
grundyta var det högsta värdet 13,2 m2/ha och det lägsta 1,5 m2/ha med 
medelvärde 7,2 m2/ha. Stamantalet hade medelvärde 9950 st/ha där 13 750 
st/ha var det högsta värdet och 2083 st/ha det lägsta (tabell 3).    

Tabell 3. Koordinater, skötsel, antal korridorer, medeldiameter, medelhöjd, 
grundyta och stamantal hos inventerade yngre tallbestånd >10 år.   

 

Kantzon Koordinater, 
SWEREF99 

Skötsel 
ungskog 

Korridorer Diameter, 
cm 

Höjd, 
m 

Grundyta 
m2/ha 

Stamantal 
st/ha 

1 57.44553 
15.34370  

Lövröjd 4 4,3 3,7 5,8 10416 

2 57.767759 
15.553608 

Lövröjd 3 2,4 2,7 2,0 8750 

3 57.856481 
15.705951 

Oröjd 3 4,5 5,3 13,2 8750 

4 57.740163 
15.579506 

Oröjd 3 2,0 2,7 2,3 13750 

5 57.716368 
15.562481 

Lövröjd 3 2,4 2,5 1,6 10416 

6 57.807552 
15.524485 

Oröjd 3 2,4 2,5 2,9 8750 

7 57.777704 
15.632009 

Oröjd 4 3,4 2,5 1,5 2083 

8 57.698708 15. 
625710 

Oröjd 3 1,7 2,2 2,3 8333 

9 57.668260 15. 
499143 

Lövröjd 3 9,5 3,8 7,2 6666 

10 57.679785 
15.521266 

Lövröjd 3 2,2 3,0 8,0 21666 

Medelvärde:    3,5 3,1 4,7 9950 

 
Jämförelse av de yngre beståndens medelhöjd efter indelning i 
avståndsklasser visade att medelhöjden var lägst de första 0–2 m, 
motsvarande 1,2 m. Därefter ökade medelhöjden successivt med ökat 
avstånd från kanten och högsta värdet nåddes i avståndsklass 8–10 m där 
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träden var 3,6 m höga. Vid jämförelse av de yngre beståndens 
skötselhistorik sågs samma mönster där medelhöjden var lägst i första 
avståndsklassen och därefter ökande. Skillnaderna mellan oröjda respektive 
röjda bestånd var marginell (figur 5). Standardavvikelsen var lägst i den 
första avståndsklassen, motsvarande 0,7 m. I resterande avståndsklasser var 
standardavvikelsen mellan 1,1–1,7 m från medelvärdet (tabell 4). 

De yngre tallbeståndens medeldiameter visade ett samband som liknande det 
för medelhöjd. Lägst medeldiameter fanns i avståndsklass 0–2 m 
motsvarande 0,77 cm. Därefter ökade medeldiametern med ökat avstånd 
från kanten och högsta värdet fanns i avståndsklass 15–17 m, motsvarande 
3,18 cm. Mönstret för medeldiameter var detsamma om beståndens 
skötselhistorik beaktades, lägre närmast kanten och därefter ökande. De 
oröjda beståndens medeldiameter var ungefär lika stor i de fyra mellersta 
avståndsklasserna, mellan 2,43–2,61 cm. För de röjda bestånden var 
variationerna mellan klasserna större (figur 6). Även för diameter var 
standardavvikelsen lägst i den första avståndsklassen, motsvarande 0,6 cm 
och i resterande avståndsklasser varierade den mellan 1,5–2,4 cm från 
medelvärdet (tabell 5).  

 

Figur 5. Medelhöjd (m) hos yngre tallbestånd indelade i avståndsklasser 
från beståndskant.   

 
Tabell 4. Antalet observationer, max-, min- och medelvärde samt 
standardavvikelse för de yngre tallbeståndens trädhöjd (m) i respektive 
avståndsklass. 
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2  54  129,1  51  2,5  7,0  1,4  1,1 

4  63  163,0  58  2,8  6,7  1,3  1,2 

6  86  241,3  79  3,1  8,4  1,3  1,5 

8  80  275,4  76  3,6  9,3  1,4  1,5 

15  93  306,6  88  3,5  10,9  1,4  1,7 

 

 

Figur 6. Medeldiameter (cm) hos yngre tallbestånd indelade i 
avståndsklasser från beståndskant. 

Tabell 5. Antalet observationer, max-, min- och medelvärde samt 
standardavvikelse för de yngre tallbeståndens träddiameter (m) i respektive 
avståndsklass. 

distclass6 N Obs Sum N Medel Maximum Minimum Std Avv 

0 10 0,092 8 0,012 0,022 0,003 0,006 

2 54 1,202 54 0,022 0,097 0,005 0,020 

4 63 1,405 63 0,022 0,064 0,003 0,015 

6 86 2,485 86 0,029 0,099 0,002 0,023 

8 80 2,434 80 0,030 0,110 0,004 0,020 

15 93 2,961 93 0,032 0,117 0,001 0,024 

 

De yngre tallbeståndens grundyta var lägst i avståndsklass 0–2 m från kant 
motsvarande 0,1 m2/ha. I följande avståndsklass hade grundytan ökat till 3,0 
m2/ha och högst värde fanns i avståndsklass 15–17 m från kant, 8,9 m2/ha. 
Vid beaktande av skötselhistoriken var mönstret detsamma i de två första 
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avståndsklasserna oavsett om bestånden var röjda eller oröjda och därefter 
sågs variationer mellan skötselingreppen (figur 7). Även för grundytan var 
standardavvikelsen lägst i den första avståndsklassen 0–2 m från 
beståndskanten, motsvarande 0,2 m2/ha och därefter ökande för respektive 
avståndsklass (tabell 6).  

Vid enkelt test av signifikanta skillnader mellan medelvärden (Tukey) för de 
yngre tallbeståndens grundyta uppstod dessa först när avståndsklasserna 
delades in i tre stycken (F=5.78, p=0.0043, df=2, r2=0.10), även om det 
fanns någon skillnad mellan avståndsklasserna även med sex klasser 
(F=2.00, p=0.005, df=2, r2=0.46). Värden från analysen finns i bilaga 1. 

 

Figur 7. Grundyta (m2/ha) hos yngre tallbestånd indelade i avståndsklasser 
från beståndskant. 

Tabell 6. Antalet observationer, max-, min- och medelvärde samt 
standardavvikelse för de yngre tallbeståndens grundyta (m2/ha) i respektive 
avståndsklass. 

distclass6 N Obs Sum N Medel Maximum Minimum Std Avv 

0 33 2,6 33 0,1 1,0 0,0 0,2 

2 33 93,5 33 2,8 19,2 0,0 5,0 

4 33 88,3 33 2,7 20,9 0,0 4,7 

6 33 226,7 33 6,9 32,0 0,0 9,5 

8 33 206,1 33 6,2 41,2 0,0 9,6 

15 33 289,0 33 8,8 56,4 0,0 11,9 

 

Stamantalet i de yngre tallbestånden var lägst närmast kanten i avståndsklass 
0–2 m motsvarande 2533 st/ha. I avståndsklass 2–4 m hade stamantalet ökat 
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till 7220 st/ha. Därefter följde en successiv ökning med högsta värdet i 
avståndsklass 6–8 m med 13 835 st/ha. Högsta procentuella förekomst för 
trädslagen var i avståndsklass 0–2 m för tall (87%), mellan 6–8 m för gran 
(4,8 %) samt 15-17 m för löv (37 %) (figur 8). Förekomst av död stående 
ved fanns i samtliga avståndsklasser utom 0–2 m närmast kanten och 
motsvarade 1,0 % av stamantalet.  

 

 

Figur 8. Stamantal (st/ha) och trädslagsfördelning hos yngre tallbestånd 
fördelade i avståndsklasser från beståndskant. 

 
3.3 Markvegetationens artsammansättning 

Resultatet för provyteinventeringen av markvegetationen visade att mossa 
var vanligast förekommande i både äldre och yngre tallbestånd med en 
variation mellan 69 % till 48 %. Det högsta värdet fanns i avståndsklass 15–
17 m i de äldre bestånden och hade lägst värde i samma avståndsklass i de 
yngre bestånden. Den näst vanligaste markvegetationstypen var lingon som 
varierade mellan 41 % till 33 % över samtliga avståndsklasser. Den högsta 
förekomsten var mellan 4–10 m in i de äldre bestånden och i avståndsklass 
0–2 m för de yngre bestånden (figur 9).  

För resterande markvegetationstyper observerades påtagliga skillnader i 
sammansättningen mellan de äldre och yngre bestånden. Lavar låg stabilt 
kring 30 % förekomst i de äldre beståndens provytor utom i avståndsklass 
15–17 m där det skedde en minskning med 12 % och mossa och blåbär 
ökade samtidigt ungefär lika mycket. Lavarnas förekomst var störst de första 
två metrarna i de yngre bestånden för att sedan minska kraftigt ned till 6 % i 
avståndsklass 8–10 m (figur 9). 
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Förutom den ökade förekomsten av blåbär i avståndsklass 15–17 m i de 
äldre tallbestånden hade markvegetationstypen sin näst högsta förekomst 4 
m in samma typ av bestånd med 16 %. I de yngre bestånden var förekomsten 
stabil mellan 3–6 % genom alla avståndsklasser. Ljungens förekomst i de 
äldre tallbestånden hade ett mönster som påminde om lavarnas men med en 
förekomst mellan 6–13 %. Vid beståndskanten och in i de yngre bestånden 
ökade förekomsten av ljung för att nå högsta värdet i avståndsklass 6–8 m 
med 46 % (figur 9). 

Både bredbladig och smalbladig grästyp hade en förekomst mellan 0–2 % i 
de äldre tallbestånden och en bit in i de yngre bestånden. I avståndsklass 4–6 
m i de yngre bestånden ökade båda markvegetationstyperna för att sedan 
uppvisa skillnader i sista avståndsklassen mellan 15–17 m. Då hade 
smalbladig grästyp försvunnit och bredbladig grästyp istället en förekomst 
på 10 % (figur 9).  

Efter inventeringen av markvegetation beräknades 1,45 % av ytorna i de 
yngre samt 2 % i de äldre tallbestånden haft förekomst av avvikande mark 
och till dem räknades exempelvis stubbar, lågor och stenar. Ingen inventerad 
provyta var helt dold. I figur 9 redovisas inte resultat för 
markvegetationstyperna starr-fräken, kråkbär och fattigris eftersom ingen 
förekomst noterades i någon av de inventerade provytorna.  

 

Figur 9. Markvegetationens artsammansättning i procent fördelade i 
avståndsklasser för angränsande äldre (negativa värden) och yngre 
(positiva värden) tallbestånd. Sm.gr används som förkortning för smalbladig 
grästyp och Br.gr för bredbladig grästyp. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Resultatdiskussion 

Studier genomförda av Ruuska et al (2008), Jakobsson (2005), Harper et al 
(2015) och Siipilehto (2006) påvisade kanteffekter i norra Sverige och södra 
Finland hos angränsande äldre och yngre tallbestånd och i den här studien 
presenterades resultat som hade likheter med deras. I de yngre tallbestånden 
var tillväxtnedsättningarna närmast beståndskanten tydliga och minskande 
med ökat avstånd. Det bör inte ha något samband med skador observerade i 
de yngre tallbestånden eftersom inga skador noterades inom 3 m avstånd 
från kanten och dessa i övrigt var jämnt fördelade över korridorer och 
provytor i inventerade bestånd. 

För parametrarna höjd och diameter hos de yngre tallbestånden var tillväxten 
tydligast nedsatt de två första metrarna närmast kanten. Det avviker från 
Ruuska et als (2008) resultat där kanteffekten sträckte sig 6–8 m och 
stämmer bättre överens med Nords resultat (2015) hos gran där kanteffekten 
sträckte sig 2,5 m. Liksom för Nord (2015) var stamantalet lägre de första 2 
metrarna för att sedan öka med ökat avstånd från kanten. Kuliesis (2006) 
observerade en högre diversitet av trädslag i kantzonen, någonting som inte 
sågs här. I de yngre tallbestånden förekom lövträd i högre utsträckning först 
6 m in i bestånden. Det skulle kunna vara till följd av att markförhållandena 
i kantzonen missgynnar lövträd i kombination med beskuggning från det 
äldre angränsande beståndet. Tall är liksom lövträden ljusälskande men mer 
rustad för magra markförhållanden och det skulle kunna förklara varför 
tallen förekommer i kantzonen, om än med nedsatt tillväxt.  

Markanta skillnader var synliga hos grundytan i de yngre tallbestånden där 
tillväxten var tydligt nedsatt ut till 6 m från kanten, ett resultat liknande både 
Jakobssons (2005) och Harper et als (2015). Grundytans 
tillväxtnedsättningar sträckte sig dock inte motsvarande de äldre 
tallbeståndens halva trädhöjd som i Siipilehtos (2006) studie eller som hos 
Nords (2015) studie hos gran där tillväxten främst var nedsatt 2,5 närmast 
beståndskanten. 

I de äldre tallbestånden sågs ingen kanteffekt kopplad till medelhöjden i 
jämförelse med var som observerades av Kuliesis (2006) där medelhöjden 
var lägre 10 m in i bestånden. I samma studie sågs även en högre 
medeldiameter, någonting som var tydligt de 2 första metrarna i den här 
studien.   

I likhet med Harper et al (2015), Nords (2015) och Jakobssons (2005) 
studier var grundytan i de äldre tallbestånden högre närmast kanten men i 
den här studien inte lika omfattande. I deras resultat sträckte sig kanteffekten 
5–6 m in i de äldre bestånden att jämföra med studiens resultat motsvarande 
2 m. Närmast kanten var stamantalet högre, även det i likhet med Nords 
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(2015) resultat. Några likheter med Chen et als (1992) resultat från Kanada 
på svartgran sågs inte. 

Med beaktande av de yngre beståndens skötselhistorik sågs att 
medeldiametern och medelhöjden i de äldre bestånden var högre de första 2 
respektive 4 första metrarna om de angränsande yngre bestånden var röjda. 
De äldre beståndens grundyta var högre 6 m bort från kanten under samma 
förutsättningar. För de yngre bestånden sågs inga betydande skillnader för 
någon av parametrarna oavsett om bestånden var röjda eller oröjda. Nord 
(2015) konstaterade i sin studie på gran inga belägg för att kanteffekterna 
påverkades av skötselhistoriken mer än att medelhöjden var något lägre i 
oröjda bestånd. Det hänvisades snarare till förbättrad växtmiljö för de röjda 
bestånden där konkurrensen bland stammarna minskat än kanteffektens 
inverkan. Om röjningen i de yngre bestånden påverkar de äldre beståndens 
tillväxt så kraftigt som påvisades i resultatet är oklart. Det eftersom studiens 
ursprungliga syfte inte var att jämföra röjningens inverkan på skogens 
tillväxt och för att en sådan studie borde haft ett större urval av bestånd för 
jämförelse. Den ökade tillväxt som sågs hos de äldre bestånden kan istället 
ha varit kopplad till exempelvis gallringsingrepp i de aktuella bestånden 
eller hur det tidigare angränsande avverkade beståndet sett ut. För den här 
studien söktes snarare efter angränsande äldre och yngre bestånd fria från 
skötselingrepp för att ge en bättre bild av hur kanteffekten verkar utan att 
skogsskötseln påverkar utfallet. Någonting som visade sig vara svårt att 
finna.     

I resultatet har flera likheter med tidigare studier funnits beträffande 
kanteffekter för angränsande äldre och yngre tallbestånds tillväxt. Vad som i 
flera fall skilt sig åt i jämförelse med andras resultat är den distans 
kanteffekten haft och det kan ha flera olika förklaringar. Det kan bero på 
studiens indelning i avståndsklasser om 2 m, Jakobsson (2005), Ruuska et al 
(2008) och Siipilehto (2006) använde sig av längre korridorer och/eller 
större provytor och i förlängningen annan avståndsklassindelning. Det blev 
tydligt i den här studiens resultat där signifikanta skillnader sågs för de 
yngre beståndens grundyta vid indelning i 3 större avståndsklasser istället 
för 6 stycken mindre.  

Kantens definition har också varierat mellan studierna, någonting som kan 
ha bidragit till att kanteffektens distans varierar sinsemellan. I resultatet var 
kanteffekten främst märkbar inom 2 m avstånd från kanten, men i 
avståndsklass 6–8 m skedde hos de äldre bestånden en ökad tillväxt. Kanske 
är det först vid det avståndet som kanteffekten avtar vilket gynnar de träden. 

En annan förklaring till samma fenomen är det faktum att studierna har 
utförts på geografiskt olika platser. Harper et al (2005) menar att 
omfattningen och kanteffektens distans varierar kraftigt mellan tempererade 
skogar i västra och östra USA till följd av olika lokalklimat trots i övrigt 
liknande förutsättningar. De pekar också på att kanteffektens distans är mer 
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omfattande närmare polerna på grund av vinkeln på solljusets instrålning 
som når längre in i skogarna. Det skulle kunna förklara varför kanteffektens 
distans har samband med Nords (2015) studie på gran som också 
genomfördes i Sydsverige. Studiernas resultat är dock inte helt 
överensstämmande till följd av tallens och granens olika ekologi. Granen 
som sekundärträdslag är mer skuggtålig än tallen vilket bidrog till att 
tillväxtnedsättningarna i den studien inte var lika omfattande som hos tall i 
den här studien. Studier av samma slag som dessa skulle kunna bidra till en 
större förståelse för kanteffektens omfattning och distans och i 
förlängningen vilken påverkan det får för skogsbruket. Med de 
tillväxtnedsättningar som observerats i kantzonen hos yngre tallbestånd 
förefaller det ur produktionsvinkel vara en ekonomisk förlust att plantera tall 
inom 2 meters avstånd från ett äldre tallbestånd.    

Till diskussionen hör Kuliesis (2006) resultat på tall i Litauen som noterade 
minskad volym i unga skogars kantzon, men där det vid 25 års ålder 
observerades en brytpunkt där volymen inom kantzonen blev högre än den 
inne i bestånden. Vid 95–105 års ålder var volymen i kantzonen 3–4 % 
högre än 20 m in och 14–15 % högre än volymen i beståndets interiör. 
Studier som studerade samma bestånd över längre tidsperioder skulle kunna 
ge svar på om liknande förhållanden råder i Sverige. Hur skötselåtgärder 
som röjning och gallring påverkar tillväxten både i kantzonen och inne i 
bestånden över tid skulle också beaktas.   

Studier som också skulle gynna kunskapen kring hur träden påverkas i 
kantzoner är genom att undersöka fler parametrar. Ruuska et al (2008) såg 
att den yngre tallskogens höjdtillväxt i kantzonen var långsammare och en 
studie som jämförde kvistighet och kvisttjocklek skulle kunna ge svar på om 
träden i kantzonen kvalitetsdanas och i längden betingar ett högre 
ekonomiskt värde än träd som växer snabbare inne i bestånden.   

För markvegetationens artsammansättning blev det i resultatet tydligt att 
mossa var den markvegetationstyp som förekom i högst utsträckning i både 
äldre och yngre tallbestånd. Harper et al (2015) såg att mosstäcket i 
kantzonen minskade, någonting som inte var tydligt i den här studien. 
Möjligtvis hade en påverkan hos mossan förekommit om dess tillväxt i 
kantzonen hade undersökts, då en minskad tillväxt konstaterades av 
Hylander (2005).  

Lavar ökade i förekomst från beståndskanten och 2 m in i de yngre 
bestånden i likhet med Jakobssons (2005) studie där lavar förekom i högre 
utsträckning de första 5 metrarna. I den observerades också en minskning av 
lingon, någonting som förekom i den här studien också i viss mån. I likhet 
med Nord (2015) ökade blåbär, lingon och lavar från kanten och in i de äldre 
bestånden.  

I resultatet sågs också att markvegetationens artsammansättning skilde sig 
mellan äldre och yngre tallbestånd. Förekomsten av lingon, lavar och blåbär 
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minskade från kanten och in i de yngre bestånden samtidigt som ljungen 
ökade. Smalbladig och bredbladig grästyp förekom sparsamt i de äldre 
bestånden och ökade även de i de yngre bestånden. Ur synvinkeln biologisk 
mångfald tyder resultatet på en diversitet av arter i kantzonen mellan 
bestånden, någonting som borde vara värdefullt för många arter. Det kan 
jämföras med Marozas et al (2005) som observerade högst artrikedom i 
unga bestånd inom 15 m avstånd från kanten till angränsande äldre bestånd i 
hemiboreala tallskogar. Med hänsyn till de skillnader som observerades här 
skulle en studie som noterade artspecifika förekomster kunna ge svar på om 
samma samband gäller för boreala tallskogar.   

 
Eftersom studien inte sträckte sig över en längre tidsperiod är det inte 
möjligt att resonera för hur länge skillnader mellan markvegetationens 
artsammansättning hos angränsande äldre och yngre tallbestånd kvarstår. 
Dupuch och Fortin (2013) såg att kanteffekter kvarstod och var ökande i >66 
år medan Harper et al (2015) menade att de minskade över tid. Marozas et al 
(2005) fann i sin tur att kanteffekten varade i >40 år. Det motiverar en studie 
som undersöker markvegetationens artsammansättning i liknande 
angränsande bestånd i olika åldrar för att undersöka vid vilken tidpunkt 
markvegetationen återhämtat sig efter en föryngringsavverkning.   

4.2 Metoddiskussion 

I den här studien har en hög validitet strävats efter genom att undersöka få 
parametrar med tydliga avgränsningar. Provyteutläggning av korridorer har 
inte skett vid skogsmark som varit påverkad av ändrade förhållanden som 
gamla drivningsvägar, kraftledningar eller stigar. I kombination med 
systematisk provyteutläggning och användning av mätutrustning med hög 
användbarhet bör resultaten för inventerade träd hålla hög validitet.  

Resultatets reliabilitet för angränsande äldre och yngre tallbestånd med 
andra åldrar, SI, skötselhistorik samt geografiskt läge och lokalklimat är 
osäkert. Att applicerbarheten för studiens resultat är hög inom samma 
område som den utförts är även det osäkert eftersom samtliga bestånd var av 
blåbär-/lingontyp och sämre boniteter inte fanns representerade. Hade inte 
tiden varit en begränsande faktor hade fler bestånd inventerats för att 
resultatet skulle få högre tillförlitlighet. Det hade också varit önskvärt med 
fler korridorer inom varje kantzon men hade krävt att dessa varit längre. Att 
hyggesstorleken minskat de senaste decennierna togs upp i inledningen och 
blev påtagligt under fältarbetet. Korta kantzoner bidrog till att få korridorer 
lades ut för att dessa inte skulle ligga precis bredvid varandra.  

Reliabiliteten för markvegetationens artsammansättning anses inte vara lika 
hög som för de inventerade träden. Det till följd av en subjektiv bedömning 
där resultatet sannolikt varierat om flera personer inventerat samma 
provytor. Inventeringen skedde dessutom under senvintern då färre 
artgrupper förekommer. Även om inventeringen inte var fullständig på 
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grund av årstiden kan den ha stärkts av att samma person inventerat samtliga 
provytor och att bedömningen mellan bestånden varit likvärdig. 

Att göra beståndsurval via satellitbilder var vanskligt och tidskrävande 
eftersom många bestånd fick sållas bort vid kontroll i fält. Att göra urval 
genom att specificera kraven för kontakter bekanta med området visade sig 
fungera bättre, men även då var det svårt att hitta bestånd som uppfyllde 
studiens krav till fullo. Det bidrog till revidering av exempelvis 
beståndsåldrar där de 10 inventerade kantzonerna inte hade samma 
enhetlighet som eftersträvades vid projektstart. Teorin är att studiens 
reliabilitet hade stärkts av flera inventerade kantzoner med större enhetlighet 
inom studiens geografiska område.        

Generaliseringen av studiens resultat för andra geografiska områden än det 
undersökta är oklar. En mer omfattande studie inom ett större geografiskt 
område hade kunnat ge en bättre bild av hur kanteffekter i Sydsverige 
påverkar äldre och yngre tallbestånd samtidigt som likheter har funnits med 
flera studier från andra geografiska områden. Ytterligare studier av samma 
slag är därför av värde för att vidare förstå hur skogens tillväxt och 
markvegetationens artsammansättning påverkas av kantzoner skapade 
genom trakthyggesbruk. 

4.3 Slutsatser 

Resultatet av den här studien visade att kanteffekter förekom i skapade 
kantzoner hos angränsande äldre och yngre tallbestånd och hade påverkan på 
trädens tillväxt och markvegetationens artsammansättning. I de yngre 
tallbestånden var stamantal, höjd-, diameter- och grundytetillväxt lägre 
framför allt 2 m närmast kanten och avtog med ökat avstånd från 
beståndskanten. Utifrån synvinkeln skogsproduktion tyder resultatet på att 
plantering av tall inte är att rekommendera inom 2 m avstånd till ett 
angränsande äldre tallbestånd.  

I de äldre tallbestånden var stamantalet, grundytan och diametertillväxten 
högre de första 2 metrarna från beståndskanten och någon kanteffekt därefter 
inte påtaglig. För höjdtillväxten sågs ingen kanteffekt alls.  

Hos markvegetationen observerades kanteffekter i form av skillnader mellan 
artsammansättningen hos de angränsande äldre och yngre tallbestånden. I de 
äldre bestånden var lavar, lingon och blåbär vanligare medan ljung, 
smalbladigt- och bredbladigt gräs hade högre förekomst i de yngre. Det 
tyder på en diversitet av arter i anknytning till kantzonen. 

Med en konstaterad kanteffekt är ytterligare studier av samma slag av värde 
för att vidare förstå hur skogens tillväxt och markvegetationens 
artsammansättning påverkas av kantzoner skapade genom trakthyggesbruk. 
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6. Bilagor 
 
Bilaga 1. Värden för Tukey’s test. 
 

Dependent Variable: gperha  

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 2 818.322952 409.161476 5.78 0.0043 

Error 96 6792.468360 70.754879     

Corrected Total 98 7610.791312       
 

R-Square Coeff Var Root MSE gperha Mean 

0.107521 146.9115 8.411592 5.725617 
 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 

distclass3a 2 818.3229521 409.1614761 5.78 0.0043 
 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

distclass3a 2 818.3229521 409.1614761 5.78 0.0043 
 
 

  
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for gperha 

Alpha 0.05 

Error Degrees of Freedom 96 

Error Mean Square 70.75488 

Critical Value of Studentized Range 3.36669 

Minimum Significant Difference 4.9297 

 

Means with the same letter 
are not significantly different. 

Tukey Grouping Mean N distclass3a 

  A 8.757 33 15 

  A       

B A 6.557 33 6 

B         

B   1.863 33 0 
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