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Sammanfattning 
 

Trakthyggesbruket har sedan början av 1950-talet varit det dominerande 

skogsskötselsystemet inom svenskt skogsbruk. Systemet med enskiktade 

likåldriga bestånd togs i bruk eftersom det ansågs att olika typer av dimensions- 

och plockhuggningar resulterat i utebliven återväxt och därmed sänkt 

virkesförråd i skogarna. På senare tid har röster, åter igen, höjts mot 

trakthyggesbruket eftersom det bland annat anses begränsa möjligheten att 

bedriva naturturism och resultera i skogar med låg biologisk mångfald.  

 

Eftersom forskningen varit inriktad mot trakthyggesbruket finns idag ett behov 

av att undersöka olika kalhyggesfria skogsskötselssystem, särskilt i södra 

Sverige. För den här uppsatsen har därför ett bestånd i Östergötland som 

behandlats med virkesuttag i varierande grad undersökts med avseende på de 

grova granarnas och tallarnas tillväxt före och efter gallring och om tillväxten 

påverkats av gallringsstyrka, trädslag, stamtäthet eller krongränshöjd.  

 

För att undersöka tillväxten efter gallring mättes årsringsbredden på borrkärnor 

från gran och tall för de 10 år som föregick gallringen, referensperioden, och de 

23 år som följt därefter. 

 

Till skillnad från tidigare forskningsresultat var den radiella tillväxten på lokalen 

högst i den svagast gallrade parcellen och lägst i den hårdast gallrade. Den 

relativa radiella medeltillväxten inom parcellerna skilde sig åt något mellan 

granarna och tallarna: granarnas tillväxt var högst i tät, där den totala tillväxten 

var högst, och tallarnas var högst i den näst hårdast gallrade parcellen 

kal(halvgles). Eftersom försöket endast omfattade ett block gick det dock inte att 

dra några generella slutsatser om tillväxten i de olika behandlingarna emedan 

hög tillväxt för enskilda träd höjde medeltillväxten markant i parcellerna tät och 

kontroll. Oavsett behandling hade endast ett fåtal enskilda granar och tallar högre 

tillväxt under hela 23-årsperioden efter gallringen än under referensperioden.  

 

Årsringsanalysen visade att lokalen troligtvis gallrats cirka 20 år innan försöket 

anlades. De granar och tallar som reagerat på den gallringen genom ökad tillväxt 

reagerade generellt inte på den senare gallringen. Troligtvis var de här trädens 

tillväxt optimal när försöket anlades och ytterligare friställning resulterade därför 

inte i ökad tillväxt. De granar och tallar som däremot hade täta årsringar under 

referensperioden reagerade med ökad tillväxt efter gallringen. 

 

Undersökningen visade att variationen var större inom en behandling än mellan 

behandlingar. Således är det svårt att fördela tillväxten på utvalda träd, vilket är 

relevant för den ekonomiska lönsamheten inom kontinuitetsskogsbruket. 

 

Orsaken till den låga tillväxten i den hårdast gallrade parcellen har inte 

undersökts, men stamtätheten var hög och inväxningen stor varför det kan vara 

av intresse att vidare undersöka hur föryngring och klenare stammar påverkar de 

grova trädens tillväxt i kontinuitetsskogsbruket.  
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Abstract 
 

Since the 1950-ies, the dominating silvicultural system in Sweden has included 

establishment and management of even-aged stands, including final felling. 

Alternative systems such as continuous cover forestry are increasingly catching 

interest due the lower impact on stand structure and biodiversity advantages for 

shade-tolerant species. However it is unknown especially to southern Sweden 

how trees in a continuous cover forestry system react to common silvicultural 

measures such as thinning. Therefore the effect of different levels of thinning on 

the radial growth of larger trees was measured and compared to the ingrowth and 

proportion of live crown at a site in Östergötland. Unlike previous findings the 

radial growth was higher in the treatment that had been slightly thinned than in 

the one that had been heavily thinned. The ability to react with increased radial 

growth after thinning was not depending on the thinning regime but on the tree’s 

reaction to a previous thinning. Only trees that had not reacted to the previous 

thinning increased in radial growth. The radial growth varied more within a 

treatment than between treatments, which points at the difficulty to allocate 

growth to specific trees.    

 

 

 

Key words: Continuous cover forestry, thinning, radial growth  

Nyckelord: Kontinuitetsskogsbruk, gallring, radiell tillväxt 



 

IV 

 

  

Förord 
 

Svenskt skogsbruk sköts idag oftast enligt trakthyggesprincipen med likåldriga 

bestånd, slutavverkning och föryngring. Även om trakthyggesbruket har många 

fördelar tror jag att skogarna och den biologiska mångfalden över tid gynnas av 

att flera olika skötselsystem tillämpas, samtidigt fast på olika platser. Därför har 

jag valt att i examensarbetet undersöka tillväxt efter gallring på en försöksyta 

som kan sorteras in under kontinuitetsskogsbruket.  

 

Ett stort tack till Nils Fagerberg som kommit med uppslaget till examensarbetet 

och som tillhandahållit den data som arbetet bygger på och till min handledare på 

Linnéuniversitetet Rikard Jakobsson som har bistått både vid årsringsanalysen 

och skrivandet av uppsatsen. 

 

 

Kågeröd, januari 2018 

 

Kaisa Hammarstedt 
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Trakthyggesbruket har sedan början av 1950-talet varit det dominerande 

skogsskötselsystemet inom svenskt skogsbruk (Skogsstyrelsen 2012). 

Systemet med enskiktade likåldriga bestånd togs i bruk eftersom det ansågs 

att olika typer av dimensions- och plockhuggningar resulterat i utebliven 

återväxt och därmed sänkt virkesförråd i skogarna (Skogsstyrelsen 2009). 

 

På senare tid har röster, åter igen, höjts mot trakthyggesbruket eftersom det 

bland annat anses förstöra landskapsbilden, begränsa möjligheten att bedriva 

naturturism och resultera i skogar med låg biologisk mångfald (Andersson 

2008; Zaremba 2012). Istället för trakthyggesbruk efterfrågas någon form av 

skogsskötselsystem som inte lämnar marken kal, det vill säga någon form av 

kalhyggesfritt skogsbruk (Zaremba 2012; Hagner 2014). Kalhyggesfritt 

skogsbruk gynnar dock inte alla arter utan främst vissa mossor, skogsmesar, 

marksvampar, kärlväxter, hänglavar och barklevande lavar. Arter som 

kräver död ved eller gamla träd gynnas inte av kontinuitetsskogsbruket om 

inte särskild naturhänsyn lämnas, eftersom gamla träd avverkas kontinuerligt 

och mängden död ved inte är större än inom trakthyggesbruket 

(Skogsstyrelsen 2009). Inte heller ljusfördragande växter eller sällsynta 

skalbaggar som lever i död solbelyst ved gynnas av kontinuitetsskogsbruket 

(Kunskap Direkt 2014). Trots att en del arter missgynnas i 

kontinuitetsskogen hyser den generellt fler rödlistade arter och signalarter än 

de skogar som växt upp efter en kalavverkning och ännu inte hunnit åldras 

(Skogsstyrelsen 2009). 

 

Begreppen kalhyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk används 

likvärdigt och omfattar i Sverige alla skogsskötselsystem och filosofier som 

inte lämnar marken kal, däribland trakthyggesbrukets timmerställningar och 

skärmar. Inom kontinuitetsskogsbruket finns flera olika skogsbruksfilosofier 

så som Naturkultur, Pro Silva och New Forestry (Skogsstyrelsen 2012). I 

Sverige anlades 1989-91 en försöksserie på 8 lokaler i 11 block av det som 

idag kallas Naturkultur (Vindelns försöksparker, försökspärm 2060 

Kråkrödjan). Försöket saknade upprepningar vilket försvårar analys av 

resultat men kan användas för ytvisa jämförelser. Eftersom forskningen varit 

inriktad mot trakthyggesbruket finns idag ett behov av att undersöka olika 

kalhyggesfria skogsskötselssystem med avseende på bland annat skötsel, 

inväxning och tillväxt (Drössler 2014; Larsson 2014), särskilt i södra 

Sverige.  
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1.1.1 Tillväxtreaktioner efter gallring 
 

I kontinuitetsskogsbruk gallras/ friställs träd kontinuerligt och hur mycket 

träden svarar på gallringen är av stort intresse för det ekonomiska utfallet 

och den totala produktionen. 

 

Den totala volymproduktionen i likåldriga tall- och granbestånd minskar 

efter gallring. I tallbestånd innebär uttag större än 20-25 procent av 

grundytan före gallring en minskning av både den totala volymproduktionen 

och av gagnvirkesproduktionen, medan uttag lägre än 20 procent av 

grundytan inte sänker volymproduktionen nämnvärt (Mäkinen & Isomäki 

2004 a). Granen har troligtvis bättre förmåga än tallen att ta tillvara på det 

frigjorda tillväxtutrymmet efter gallring. Vid uttag större än 30 procent av 

grundytan före gallring minskar volymtillväxten något, men för att kunna 

påvisa större tillväxtförluster verkar större gallringsuttag vara nödvändiga 

(Mäkinen & Isomäki 2004 c). 

 

För enskilda träd ökar däremot tillväxten efter gallring med ökad 

gallringsstyrka (Jonsson 1995; Mäkinen & Isomäki 2004 b). Enligt Jonsson 

(1995) verkar gran och tall, under samma förhållanden, reagera likvärdigt i 

tillväxtökning efter gallring. Förmågan att reagera med ökad tillväxt efter 

gallring verkar även vara oberoende av ålder (Jonsson 1995), även om 

Mäkinen & Isomäki (2004 b) fann att den absoluta grundytetillväxten var 

störst för de grova träden och avtog med minskande diameter. Däremot var 

den relativa grundyetillväxten (grundytetillväxt dividerad med grundyta före 

gallring) störst hos de små träden. 

 

Gran och tall reagerar inte omedelbart med ökad tillväxt efter gallring, utan 

en viss tillväxtfördröjning förekommer. Ågren (2005) fann att gran och tall i 

Norrland, oavsett ålder och gallringsstyrka, reagerade med ökad relativ 

grundytetillväxt tre år efter gallring och att ökningen var signifikant fjärde 

året efter gallring. Jakobsson och Elving (2004) fann en ökad radiell tillväxt 

2 år efter friställning av 180-åriga tallöverståndare (cirka 10 per hektar). 

Även Valinger et al (2000) fann en tvåårig tillväxtfördröjning i ett 56 år 

gammalt tallbestånd som behandlats med en gallringsstyrka på 40 procent av 

grundytan. Enligt Jonsson (1995) ökar tillväxten efter gallring tidigare på 

bördiga marker än på svaga. 

 

På mycket goda och goda marker (bonitet 8-10,5 m3sk ha-1 år-1) kulminerar 

tillväxten enligt Jonsson (1995) efter cirka 5 år, på medelgoda marker 

(bonitet 4,5 m3sk ha-1 år-1) efter 6-10 år, och på svaga marker (2,5–3,4 m3sk 

ha-1 år-1) efter 11-15 år. Ågren (2005) fann att grova granar (196-406 mm i 

diameter) hamnade på en högre konstant grundytetillväxtnivå sex år efter 

gallringsingreppet. För övriga granar, med mindre diameter, fortsatte 

tillväxtökningen under hela den studerade elvaårsperioden. Tallen ökade i 

tillväxt fortare än granen, och dess tillväxt stabiliserades därför efter sju 
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tillväxtsäsonger, oavsett diameter (Ågren 2005). I det 56-åriga tallbeståndet 

kulminerade den årliga radiella tillväxten cirka 6 år efter gallring, fast var 

fortfarande efter 12 år högre än före gallring (Valinger et al 2000). 

Tallöverståndarnas årsringsbredd ökade de första 25-30 åren efter 

friställning för att därefter avta (Jakobsson & Elving 2004). Effekten av 

gallringen varar enligt Jonsson (1995) mer än 35 år. 

 

 

1.1.2 Grönkronans betydelse för tillväxten 
 

Ett träds förmåga att genom fotosyntes omvandla solljus till kolhydrater som 

kan användas till att producera biomassa, det vill säga stamved, blad, rötter, 

blommor och frön beror på trädets respiration, fotosynteshastighet i bladen 

och den totala bladarean (Nordborg och Bergh u.å.). 

 

Hur utbyggd bör granars och tallars grönkrona vara för att tillväxten ska 

ligga på en hög nivå? Inom skogsbruket anses det vara dags för en första 

gallring när tallens grönkrona utgör mellan en tredjedel (Sveaskog u.å.) och 

hälften (Skogskunskap u.å.) av trädets höjd. I granbestånd anses det lämpligt 

att genomföra en första gallring när grönkronan utgör mellan hälften 

(Sveaskog u.å.) och två tredjedelar (Skogskunskap u.å.) av trädhöjden. I 

äldre bestånd används däremot inte grönkronans storlek som en indikation 

på att gallringsbehov föreligger (Skogskunskap u.å.). 

 

 

1.1.3 Ljus- och rotkonkurrens 
 

Även om de stora träden inte kan ta tillvara på all ljusinstrålning kommer all 

den extra instrålningen inte de mindre träden till godo eftersom de 

beskuggas av de större träden. Träden konkurrerar således om solljuset 

genom att de stora träden beskuggar de mindre (Skogsstyrelsen 2012). 

 

I den boreala skogen utgör konkurrensen om det för träden tillgängliga 

kvävet den största begränsningen i tillväxt. Endast om tillgången på kväve är 

mycket god kan andra faktorer ha en hämmande effekt på tillväxten och 

andra näringsämnen utgör nästan aldrig en bristfaktor (Skogsstyrelsen 

2012). 

 

 

1.2 Syfte 
 

Den här studien syftade till att undersöka grova granars och tallars radiella 

tillväxt före och efter gallring och om krongränshöjd, trädslag, stamtäthet 

eller gallringsstyrka påverkat tillväxten efter gallring.  

 

Följande hypoteser prövades för grova granars och tallars tillväxt: 
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 Tillväxten var lägre före än efter gallring 

 Tillväxten stabiliserades på en högre nivå efter gallring  

 Granars och tallars tillväxt ökar med gallringsstyrkan 

 Granar och tallar med hög andel grönkrona har högre tillväxt än de med 

liten andel grönkrona 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till att undersöka hur tall och gran med en 

brösthöjdsdiameter om minst 250 millimeter som ingår i ett försök i 

Östergötland reagerat i tillväxt efter gallring med olika styrka. 

 

 

1.4 Definitioner 
 

Krongränshöjd avser avståndet från mark till den nedersta gröna grenens 

infästning i stammen.  

 

Tillväxt avser den relativa radiella medeltillväxten såvida inget annat anges. 

 

Diameter avser brösthöjdsdiameter såvida ingen annat anges. 
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2 Material och Metod 
 

 

Med hjälp av dokumentation, tidigare mätningar och nya gjordes en 

uppföljning av en yta i en försöksserie som lades ut 1989-91 på vilken 

Naturkulturmetoden delvis byggt. Försöksserien lades ut i syfte att ge 

underlag till att modellera och kvantifiera produktionen i skogar skötta 

enligt skogsbruksmetoden och innehöll 11 försöksblock fördelade på 8 

lokaler i Sverige (Vindelns försöksparker, försökspärm 2060 Kråkrödjan).  

 

 

2.1 Kråkrödjan 2060 
 

Försöket i Kråkrödjan anlades år 1991. Försökslokalen är belägen i 

Gullringens kommun i södra Östergötland (N 57.80° E 15.55°), 195 meter 

över havet. Försöksblocket är en hektar stort och ligger i en sydvästsluttning. 

Parcellernas läge och utformning framgår av figur 1. Den dominerande 

markvegetationen är blåbär, markklassen är frisk och rörligt markvatten 

förekommer under längre perioder. Ståndortsindex är T26 och G29, vilket 

motsvarar en bonitet på 6,8 respektive 9,5 m3 sk per hektar och år (Hägglund 

och Lundmark 2013).  

Figur 1 Parcellernas läge och utformning (Vindelns försöksparker, försökspärm 2060 
Kråkrödjan) 

N 
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När försöket anlades valde markägaren vilka träd som skulle gallras ut och 

utförde själv gallringen motormanuellt (Vindelns försöksparker, 

försökspärm 2060 Kråkrödjan). 

 

 

2.1.1 Försökets upplägg och tidigare utvärderingar 
 

Vid anläggningen av försöket dokumenterades inte grundyta och 

gallringsuttag. Därför uppskattade Ågren (2014) gallringstyrkan med hjälp 

av den inventering som genomfördes hösten 1991, efter en tillväxtsäsong. 

Uppskattningen byggde på antagandet att grundytan före gallring var 

densamma i hela blocket som i den ogallrade kontrollparcellen vid 

inventeringen 1991, det vill säga 30 m2/ha. Som framgår av tabell 1 är 

diskrepansen mellan grundytan som uppmätts med relaskop och den 

beräknade grundytan stor i tre av de fyra parcellerna.  Ågren (2014) valde 

därför att använda den beräknade grundytan som erhållits genom att 

diametern för alla träd på två provytor i varje parcell mätts med klave och 

arean därefter beräknats för varje träd. Eftersom parcell kal hade högre 

beräknad grundyta efter en tillväxtsäsong än parcell gles, och därmed lägre 

beräknad gallringsstyrka, valde Ågren att kalla parcellen för halvgles. 

Vidare kommer den här parcellen att benämnas kal (halvgles) och den 

beräknade grundytan att användas. 

 

Som framgår av figur 1 ovan delades försökslokalen Kråkrödjan in i fyra 

parceller benämnda kontroll, kal, gles och tät som behandlades enligt 

följande: 

 

 Kontroll var en referensparcell som inte gallrades vintern 1991. Enligt tabell 

1 nedan var grundytan i parcellen en tillväxtsäsong efter gallring 22 m2/ha 

uppmätt med relaskop och 30 m2/ha beräknad genom klavning av alla träd 

på två provytor.  

 

 I parcell tät avverkades enbart stora och dåliga träd i en svag höggallring. 

Gallringsstyrkan uppskattades till 20 procent av grundytan (tabell 1). Våren 

efter avverkning planterades tall och gran i samma förband som efter 

kalavverkning. Parcellens grundyta uppmättes efter en tillväxtsäsong till 15 

m2/ha med relaskop och beräknades till 24 m2/ha. 

 

 I parcell kal (halvgles) avverkades gagnvirkesträd, men enstaka stora tallar 

och några mindre granar lämnades. Gallringsstyrkan beräknades till 53 

procent (se tabell 1). Våren efter avverkning planterades tall och gran i 

grönris i samma förband som anses brukligt för ståndorten efter 

kalavverkning. Ett år efter gallring var grundytan 6 m2/ha uppmätt med 

relaskop och 14 m2/ha beräknad genom att diametern på alla träd på två 

provytor mättes med klave.  
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 I parcell gles genomfördes en medelintensiv plockhuggning där större och 

dåliga träd avverkades och en högskärm av tall som skulle utgöra ett skydd 

för föryngringen lämnades. Gallringsstyrkan uppskattades motsägelsefullt 

till 70 procent (se tabell 1) vilket om beräkningen stämmer innebär att 

gallringsuttaget var större än i parcell kal och att beskrivningen av 

behandlingen inte stämmer överens med den faktiskt utförda 

gallringsåtgärden. Påföljande vår grönrisplanterades gran och tall i samma 

planteringsförband som anses brukligt för ståndorten efter kalavverkning. 

Grundytan var, efter en tillväxtsäsong, 10 m2/ha uppmätt med relaskop och 9 

m2/ha beräknad. 

 
Tabell 1 Provytornas grundytor uppmätta med relaskop eller beräknade genom klavning av 
alla träd på provytan i november 1991, efter 1 tillväxtsäsong, och uppskattad 
gallringsstyrka i procent av grundytan före gallring. Gallringsstyrkan baseras på den 
beräknande grundytan (Svedberg i Ågren 2014 och Ågren 2014). 

Kontroll Tät Gles Kal (halvgles) 

Provyta Grundyta 
relaskop/ 
beräknad 
(m2/ha) 

Provyta Grundyta 
relaskop/ 
beräknad 
(m2/ha) 

Provyta Grundyta 
relaskop/ 
beräknad 
(m2/ha) 

Provyta Grundyta 
relaskop/ 
beräknad 
(m2/ha) 

1082 -/38 1077 17/- 1073 11/- 1069 -/17 

1083 22/- 1078 -/17 1074 -/2 1070 6/- 

1084 20/- 1079 16/- 1075 -/15 1071 -/11 

1085 26/- 1080 -/31 1076 9/- 1072 5 

1086 -/22 1081 12/-     

1087 19/-       

1088 23/-       

Medel: 22/30  15/24  10/9  6/14 

Gallrings-
styrka (%): 0  20  70  53 

 

Vid inventeringen 2014 fann Ågren att föryngringen i parcellerna kontroll 

och tät varit liten eller obefintlig under perioden hösten 1991 till våren 2014 

(tabell 2) och att majoriteten av de planterade plantorna dött. 

 

I parcell kal (halvgles) hade däremot inväxning skett under perioden. År 

1991 motsvarade träden med en brösthöjdsdiameter mindre än 250 mm en 

procent av den totala grundytan; år 2014 hade andelen ökat till 27 procent. 

Majoriteten av de här träden återfanns i intervallet 1-140 mm. Antalet 

stammar med en brösthöjdsdiameter mindre än 250 mm, varav de flesta upp 

till 140 mm, ökade från 200 till 2650 stammar per hektar (Ågren 2014). 

 

Även i parcell gles hade inväxning skett. År 1991 motsvarade grundytan för 

träden med en diameter mindre än 250 mm 14 procent av den totala 

grundytan och 94 procent av stammarna. År 2014 var andelen 48 procent av 

grundytan och 97 procent av stamantalet. Ökningen av stammar återfanns 

främst i intervallet 1-60 mm (Ågren 2014). 
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Tabell 2 Antal stammar per hektar och antal träd med brösthöjdsdiameter lika med eller 
större än 250 mm 1991 (en tillväxtsäsong) och 2014 (23 tillväxtsäsonger efter 
anläggningen av försöket) (Svedberg i Ågren 2014 och Ågren 2014). 

Parcell Stammar/ha 
1991 

Antal grova 
träd/ha 
(Dbrh ≥250 
mm) 

Stammar/ha 
2014 

Antal grova 
träd/ha 
(Dbrh ≥250 
mm) 

Kontroll 1000 350 1050 400 

Tät 350 250 400 300 

Kal 
(halvgles) 400 200 2900 250 

Gles 1650 100 3100 100 

 

 

2.1.2 Tillgängliga data 
 

För att undersöka de grova trädens tillväxt före och efter gallring användes 

fotografier av borrkärnor uttagna i brösthöjd i april 2014, 23 tillväxtsäsonger 

efter försökets anläggning, av Nils Fagerberg och Johan Gejdner. Uttrycket 

grova träd avsåg träd med en brösthöjdsdiameter om minst 250 mm. På varje 

provyta borrades de två grövsta träden, under förutsättning att diametern var 

minst 250 mm. Träden identifierades med hjälp av provytans nummer, 

trädslag och siffran 1 för det grövsta trädet på provytan och 2 för det näst 

grövsta trädet, till exempel 1069 tall 2. Totalt fanns 33 fotografier av 

borrkärnor, varav 12 från gran och 21 från tall. Av dessa ingick endast 10 

borrkärnor från gran och 16 från tall i studien, eftersom övriga borrkärnor 

var av mycket dålig kvalitet.  

 

Övriga tillgängliga data inmätta vintern 2013/2014 av Ågren var: trädhöjd, 

krongränshöjd, diameter och stamtäthet. Ågren har även, som nämndes 

ovan, beräknat gallringsstyrkan. 

 

 

2.2 Metodik 
 

För studien valdes en kvantitativ ansats eftersom avsikten var att genomföra 

en statistisk analys av insamlad numerisk data. Den kvantitativa ansatsen 

ansågs även bättre lämpad än den kvalitativa eftersom ett antal hypoteser 

formulerades som undersökningen ämnade verifiera eller falsifiera (Patel & 

Davidsson 2011). 

 

Uppsatsen bygger på en analys av borrkärnor från gran och tall. Med hjälp 

av bildbehandlingsverktyget GNU Image Manipulation Program (GIMP) har 

den årliga radiella tillväxten mätts och därefter bearbetats och analyserats i 

Microsoft Excel. GIMP är ett bildbehandlingsprogram med öppen källkod 

som finns tillgängligt för nedladdning på Internet. Nedan beskrivs de 

metoder som använts för att besvara de uppställda hypoteserna.  
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2.2.1 Tillväxten var lägre före än efter gallring och tillväxten stabiliserades 

på en högre nivå efter gallring 
 

I syfte att pröva hypoteserna ”tillväxten var lägre före än efter gallring” och 

”tillväxten stabiliserades på en högre nivå efter gallring” mättes 

borrkärnornas radiella tillväxt med hjälp av bildbehandlingsprogrammet 

GIMP. Eftersom borrkärnorna fotograferats på millimeterpapper kunde den 

faktiska tillväxten beräknas genom att med mätverktyget i GIMP mäta hur 

många bildpixlar en millimeter motsvarade. Antalet bildpixlar per millimeter 

mättes på flera olika ställen inom det aktuella mätområdet, 10 år före 

gallring och 23 år efter, för att undersöka om skalan varierade inom 

fotografiet. Eftersom variationen var försumbar beräknades ett medelvärde 

för millimeterrutorna inom mätområdet. 

 

För att minimera mätfel användes för mätningen av den årliga radiella 

tillväxten början av den första årsringen efter gallring som referenspunkt, se 

figur 2. Från referenspunkten mättes antalet bildpunkter för första årsringen 

efter gallring, från referenspunkten till och med andra årsringen efter 

gallring och så vidare till och med den tjugotredje och yttersta årsringen. 

Antalet bildpunkter per årsring beräknades enligt följande exempel:  

 

Referenspunkten till och med år 1 = 73 bildpunkter (bp) 

Referenspunkten till och med år 2 = 126 bp 

Antal bildpunkter år 2 = 126 – 73 = 53 bp 

  

Den radiella tillväxten per år i millimeter beräknades genom att antalet 

bildpunkter för respektive årsring dividerades med det antal bildpunkter som 

motsvarade en millimeter.  

 

För de tio årsringarna som föregick gallringen, det vill säga 

referensperiodens årsringar, beräknades ett medelvärde för den årliga 

radiella tillväxten. Antalet bildpunkter från referenspunkten till och med 

årsring 10 före gallring mättes med hjälp av mätverktyget i GIMP, 

dividerades med 10 och omvandlades från antal bildpunkter till millimeter 

enligt beskrivningen ovan. 



 

10 

Kaisa Hammarstedt 

 

Figur 2 I bilden har referensperioden, de 23 årsringarna efter gallring och referenspunkten, 
det vill säga tidpunkten för gallringen, markerats. 
 

I syfte att jämföra den radiella tillväxten före och efter gallring beräknades 

den relativa radiella tillväxten genom att dividera den årliga tillväxten efter 

gallring med medeltillväxten för den årliga radiella tillväxten tio år före 

gallring. Den relativa radiella tillväxten beräknades för varje årsring efter 

gallring. För perioderna 1-5, 6-10, 1-10 och 1-23 år efter gallring beräknades 

även ett medelvärde. För att korrigera den radiella tillväxten för 

klimatvariationer användes årsringsindex från riksskogstaxeringen (Fridman 

2016). Årsringsindex fanns för åren 1983-2014, vilket innebär att 1981 och 

1982 inte korrigerats.  

 

För att underlätta analysen av tillväxten efter gallring sammanställdes den 

relativa radiella medeltillväxten i tabellform. I syfte att undersöka om det 

fanns någon skillnad i granarnas och tallarnas tillväxt efter gallring delades 

insamlad data upp i tabell efter parcell och trädslag. Eftersom borrkärnor av 

gran endast fanns i parcellerna kontroll och tät och borrkärnor av tall fanns 

från alla parceller sammanställdes således sex tabeller. I tabellerna 

redovisades den relativa medeltillväxten för år 1-5, 6-10, 1-10 och 1-23 efter 

gallring både för enskilda träd och för hela parcellen. För varje träd skapades 

även tre punktdiagram som visade den årliga relativa radiella tillväxten år 1-

5, 1-10 och 1-23. Med hjälp av diagrammen kunde eventuella 

tillväxtreaktioner och mönster i tillväxten urskiljas.  

 

För att undersöka om en eventuell skillnad i radiell medeltillväxt före och 

efter gallring var statistiskt signifikant användes Student’s T-test. För 

parcellerna kontroll och tät genomfördes ett test för granarna och ett för 

tallarna. I kal(halvgles) och gles ingick bara tall. Både perioderna 1-10 år 

och 1-23 år efter gallring analyserades i syfte att undersöka hur träden 

reagerat på friställningen över tid. I T-testet användes medeltillväxten för 

referensperioden och år 1-10 och 1-23 i millimeter. 

 

De statistiska beräkningarna genomfördes med hjälp av Microsoft Excels 

analysverktyg ”Dataanalys – Parat två sample för medelvärde”. Inför den 
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statistiska analysen sattes följande nollhypotes upp: ”Det finns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i tillväxt före och efter gallring”.  

 

Ett parat T-test valdes eftersom syftet med den statistiska analysen var att 

jämföra hur tallarna och granarna reagerat i tillväxt efter gallringsingreppet. 

Eftersom det inte var säkerställt att tillväxten var antingen högre eller lägre 

efter gallring än före valdes ett two-tail test som tar båda möjligheterna i 

beaktan. P-värdet sattes till mindre än 0,05, vilket innebär att om T-testet 

resulterade i ett p-värde som var mindre ä 0,05 var sannolikheten 95 procent 

att det fanns en skillnad i tillväxt före och efter gallring. Det betyder att om 

P-värdet för analysen blev större än 0,05 stämde nollhypotesen att det inte 

fanns någon skillnad. 

 

För att försöka förklara tallarnas och granarnas reaktion på gallringen 1991 

användes fotografierna av borrkärnorna för att undersöka trädens tillväxt 

före anläggningen av försöket. För den här analysen mättes inte 

årsringsbredden, utan tydliga förändringar i radiell tillväxt som till exempel 

kunde innebära att trädet reagerat på en tidigare gallring/friställning 

noterades. Likaså noterades om en eventuell tidigare gallring haft en 

kvarstående effekt under referensperioden. 

 

Den parcellvisa relativa radiella medeltillväxten jämfördes i ett 

punktdiagram med antalet stammar per hektar för att undersöka om 

stamantalet kan ha haft någon inverkan på de grova granarnas och tallarnas 

tillväxt efter gallring.  

 

 

2.2.2 Granars och tallars tillväxt ökar med gallringsstyrkan 
 

Huruvida tillväxten ökade med gallringsstyrkan undersöktes genom att två 

stapeldiagram ritades i Excel: ett för medeltillväxten år 1-10 och ett för 

medeltillväxten år 1-23 där sambandet mellan de olika behandlingarna och 

den relativa radiella medeltillväxten framgick. 

 

 

2.2.3 Granar och tallar med hög andel grönkrona har högre tillväxt än de 

med liten andel grönkrona 
 

Hypotesen prövades genom att två punktdiagram ritades i Excel där den 

relativa radiella medeltillväxten för perioderna 1-5 år och 6-10 år efter 

gallring presenterades i förhållande till andelen grönkrona. Därefter 

undersöktes om det fanns något samband mellan tillväxten och andelen 

grönkrona genom att en regressionsanalys i Excel genomfördes för båda 

tillväxtperioderna. Syftet med att rita ett diagram för den första fem åren 

efter gallringen och ett för de därpå följande fem var att undersöka om 

tillväxtreaktionen skiljde sig åt de första åren efter gallring beroende på 

andelen grönkrona.  
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3 Resultat 
 

 

I följande kapitel redovisas resultatet av årsringsanalysen. Av tabell 3-8 

framgår andelen grönkrona, brösthöjdsdiameter och den årliga relativa 

radiella medeltillväxten för perioderna 1-5 år, 6-10 år, 1-10 år och för hela 

perioden, det vill säga 1-23 år efter gallring. I parcellerna kontroll och tät 

ingår både tall och gran och i parcellerna gles och kal (halvgles) endast tall.  

 

 

3.1 Parcell Kontroll 
 

Gran 

I den ogallrade kontrollparcellen var den årliga relativa radiella 

medeltillväxten under den observerade 23-årsperioden efter gallring nio 

procent lägre än under 10-årsperioden som föregick gallringen. Trots att 

parcellen inte gallrats hade en gran högre tillväxt efter anläggningen av 

försöket än under de tio föregående åren. Medeltillväxten i parcellen var 

lägst år 1-5 och högst år 6-10. Medeltillväxten för de första 10 åren hamnade 

dock på samma nivå som för hela den analyserade 23-årsperioden (tabell 

3Tabell 3). T-testet kunde med 95 procents säkerhet inte påvisa någon 

signifikant skillnad i medeltillväxt före och efter gallring, varken efter 10 

eller 23 år.  

 
Tabell 3 Diameter, andel grönkrona och relativ radiell medeltillväxt för granarna i parcell 

kontroll. 

Parcell kontroll gran 

Provyta och 
träd 

Diameter 
(mm, pb 
2014) 

Andel 
grönkrona 
2014 (%) 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

1082 Gran 1 424 88 0,65 0,80 0,72 0,78 

1084 Gran 1 283 82 0,86 0,99 0,92 0,86 

1086 Gran 1 372 91 1,19 1,17 1,18 1,22 

1087 Gran 2 343 90 0,81 0,84 0,83 0,81 

1088 Gran 1 377 88 0,86 0,94 0,90 0,89 

Relativ medeltillväxt: 0,87 0,95 0,91 0,91 

 

Tall 

Medeltillväxten för tallarna i parcell kontroll var, liksom för granarna, nio 

procent lägre under 23-årsperioden efter anläggningen av försöket än under 

den föregående referensperioden. Trots att parcellen var ogallrad var 

tallarnas medeltillväxt för hela perioden inte lägre än i parcell gles och tät.  

 

Som framgår av tabell 4 var variationen inom parcellen stor: tillväxten för 

en av tallarna avtog med 64 procent under 23-årsperioden medan den ökade 

med 94 procent för en annan. Inom parcell kontroll varierade således 

tillväxten för enskilda träd mer för tallarna än för granarna.  
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Liksom för granarna i kontrollparcellen påvisade T-testet inte någon 

signifikant skillnad i medeltillväxt varken under år 1-10 eller 1-23 efter 

gallring i jämförelse med referensperioden. 

 
Tabell 4 Diameter på bark, andel grönkrona och relativ radiell medeltillväxt för tallarna i 

parcell kontroll 

Parcell kontroll tall    

Provyta och 
träd 

Diameter 
(mm, pb 
2014) 

Andel 
grönkrona 
2014 (%) 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

1082 Tall 2 377 48 1,92 2,39 2,15 1,94 

1083 Tall 1 469 53 1,06 1,01 0,96 0,83 

1083 Tall 2 400 47 0,65 1,01 0,83 0,91 

1087 Tall 1 439 47 0,62 0,32 0,47 0,36 

1088 Tall 2 374 46 0,65 0,50 0,57 0,52 

Relativ medeltillväxt: 0,98 1,01 1,00 0,91 

 

 

3.2 Parcell tät 
 

Gran    

Som framgår av tabell 5 var tillväxten i parcell tät 27 procent högre under 

den observerade 23-årsperioden än under de föregående 10 åren. I parcellen 

ingick en gran med mycket hög relativ tillväxt som bidrog till att höja 

medeltillväxten. Övriga granars relativa tillväxt låg nära den i parcell 

kontroll, trots ett gallringsuttag på cirka 20 procent. Liksom i 

kontrollparcellen påvisade T-testet inte någon signifikant skillnad i tillväxt 

före och efter gallring. 

 

Tillväxten för fyra av de fem granarna i parcell tät kulminerade tydligt år 

sju, se exempel i figur 3 nedan. Efter kulminationen avtog tillväxten till och 

med år nio eller tio, vartefter tillväxtkurvan jämnades ut och stabiliserades 

på en lägre nivå än före gallring. Tillväxtsänkningen år ett och två och den 

därpå följande tillväxtökningen och tydliga kulminationen år sju innebär att 

tillväxten var högst år 6-10 efter gallring då den för alla fyra granar var 

högre än under referensperioden.  

 

Tillväxten för den femte granen i parcellen (1081 gran 2) ökade omedelbart 

efter gallringen, kulminerade efter tre år och stabiliserades därefter på en 

högre nivå än under referensperioden, se figur 4 nedan.  
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Tabell 5 Diameter på bark, andel grönkrona och relativ radiell medeltillväxt för granarna i 

parcell tät. 

Parcell tät gran 

Provyta och 
träd 

Diameter 
(mm, pb 
2014) 

Andel 
grönkrona 
2014 (%) 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

1077 Gran 1 442 90 0,78 1,05 0,91 0,78 

1077 Gran 2 278 93 0,84 1,14 0,99 0,78 

1078 Gran 1 435 89 0,83 1,23 1,03 0,88 

1078 Gran 2 408 89 0,77 1,22 0,99 0,92 

1081 Gran 2 361 83 2,97 2,74 2,85 2,98 

Relativ medeltillväxt:  1,24 1,48 1,36 1,27 

 

 

Figur 3 Den relativa tillväxten år 1-23 efter gallring för en av granarna i parcell tät. 

Tillväxten sjönk år 1-2 efter gallring, för att därefter öka till och med kulminationen år 7. År 

8-10 avtog tillväxten snabbt. Följande år var tillväxten jämnare, fast lägre än före gallring.  
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Figur 4 Den relativa tillväxten för 1081 gran 2 i parcell tät. Granen hade täta årsringar under 

de 10 år som föregick gallringen och medeltillväxten för 23-årsperioden ökade med 198 

procent. 

 

Tall 

Till skillnad från granarna i parcell tät vars medeltillväxt för 23-årsperioden 

efter gallring ökade med 27 procent minskade tallarnas medeltillväxt med 

tio procent (tabell 6). År 6-10 ökade dock medeltillväxten i parcellen, även 

om endast en av de två tallarna (1079 Tall 1) visade samma tydliga 

tillväxtkulmination som granarna i parcellen. Tillväxten för den här tallen 

kulminerade, liksom granarnas, år 7 och stabiliserades därefter på samma 

nivå som före gallring. Den här tallen hade en tillväxtfördröjning på sex år 

och år 1-5 var medeltillväxten lägre än under referensperioden.  

 

Liksom i tidigare redovisade parceller, påvisade T-testet ingen signifikant 

skillnad i tillväxt före och efter gallring.  

 
Tabell 6 Diameter på bark, andel grönkrona och relativ radiell medeltillväxt för tallarna i 

parcell tät. 
Parcell tät tall    

Provyta och 
träd 

Diameter 
(mm, pb 
2014) 

Andel 
grönkrona 
2014 (%) 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

1079 Tall 1 377 54 0,86 1,38 1,12 1,00 

1080 Tall 1 402 44 0,99 1,00 0,99 0,81 

Relativ medeltillväxt: 0,93 1,19 1,06 0,90 

 

 

3.3 Parcell kal (halvgles) 
 

Tall   

Som framgår av tabell 7 låg medeltillväxten för parcell kal (halvgles) på en 

jämn högre nivå år 1-5 och 6-10 efter gallring, vilket utmärker den något 
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från de övriga parcellerna där medeltillväxten var högst år 6-10. Variationen 

inom parcellen var däremot, liksom i de övriga parcellerna, stor: tallen med 

lägst medeltillväxt hade 62 procent lägre tillväxt under 23-årsperioden än 

under referensperioden, medan tallen med högst medeltillväxt hade 46 

procent högre.  

 

Under den analyserade 23-årsperioden hade parcell kal (halvgles) något 

högre relativ medeltillväxt än tallarna i de övriga parcellerna, likväl var 

medeltillväxten sju procent lägre än före gallring. T-testet påvisade inte 

någon signifikant skillnad i medeltillväxt före och efter gallring. 

 

En av tallarna (1071 Tall 1) hade en tillväxtfördröjning på fem år och en 

tydlig tillväxtkulmination år sju vartefter tillväxten stabiliserades på en 

högre nivå än före gallring. 

 
Tabell 7 Diameter på bark, andel grönkrona och relativ radiell medeltillväxt för tallarna i 

parcell kal (halvgles). 

Parcell kal (halvgles) tall 

Provyta 
och träd 

Diameter 
(mm, pb 
2014) 

Andel 
grönkrona 
2014 (%) 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

1069 Tall 1 414 58 1,14 1,04 1,09 1,09 

1069 Tall 2 405 64 0,52 0,39 0,45 0,38 

1070 Tall 1 410 80 1,43 1,00 1,22 0,86 

1071 Tall 1 359 59 1,32 2,01 1,67 1,46 

1071 Tall 2 351 61 0,88 0,78 0,83 0,88 

Relativ medeltillväxt: 1,06 1,04 1,05 0,93 

 

 

3.4 Parcell gles 
 

Tall 

Parcell gles, som gallrats hårdast, hade lägst relativ medeltillväxt under alla 

perioder efter gallring. Variationen inom parcellen var mindre än inom 

parcell kal (halvgles): tallen med lägst medeltillväxt under 23-årsperioden 

hade 18 lägre tillväxt efter gallring än före och tallen med högst hade två 

procent lägre tillväxt efter gallring (tabell 8). T-testet påvisade ingen 

signifikant skillnad i medeltillväxt i jämförelse med referensperioden, 

varken för perioden 1-10 eller 1-23 år efter gallring.  

 

Liksom i parcell kal(halvgles) hade en av de fyra tallarna i parcell gles (1076 

tall 1) en tillväxtfördröjning på fem år och tillväxtkulmination efter sju år. 

Tillväxten stabiliserades därefter på en lägre nivå än före gallring.  
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Tabell 8 Diameter på bark, andel grönkrona och relativ radiell medeltillväxt för tallarna i 

parcell gles. 

Parcell gles tall    
Provyta 
och träd 

Diameter 
(mm, pb 
2014) 

Andel 
grönkrona 
2014 (%) 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

1075 Tall 1 423 56 1,00 0,94 0,97 0,98 

1075 Tall 2 324 38 0,97 1,12 1,04 0,84 

1076 Tall 1 341 49 0,73 1,17 0,95 0,90 

1076 Tall 2 332 48 0,82 0,66 0,74 0,82 

Relativ medeltillväxt: 0,88 0,97 0,93 0,88 

 

 

3.5 Den parcellvisa tillväxten 
 

Som framgår av figur 5 nedan var den totala relativa radiella medeltillväxten 

de första tio åren efter gallring högst i parcell tät som behandlats med ett 

gallringsuttag på 20 procent och lägst i den hårdast gallrade parcell gles där 

cirka 70 procent av grundytan gallrats ut. Den relativa medeltillväxten i 

parcell gles var till och med lägre än i den ogallrade kontrollparcellen. 

 

 
Figur 5 Den relativa radiella medeltillväxten de första tio åren efter gallring. I kontroll och 

tät ingår både gran och tall och i kal(halvgles) och gles endast tall. 
 

Även om den avtog något, låg medeltillväxten i parcell tät på en högre nivå 

under hela 23-årsperioden som följt efter gallringen, se figur 6. I kal 

(halvgles), vars tillväxt var fem procent högre de första 10 åren efter 

ingreppet, kvarstod däremot inte den högre tillväxten under hela 23-

årsperioden, utan var för hela perioden sju procent lägre än före gallring. 

Tillväxten i parcell gles återhämtade sig inte utan sjönk ytterligare under de 

år som följt efter gallringsingreppet. 

 



 

18 

Kaisa Hammarstedt 

 

 
Figur 6 Den relativa radiella medeltillväxten för de 23 år som följt efter gallringen. I 

behandlingarna ingår både gran och tall.  

 

I kontrollparcellen var tallarnas tillväxt högre år 1-10 efter gallring än 

granarnas, se figur 7 nedan. För hela perioden var tillväxten däremot lika 

hög för båda trädslagen.  

 

Granarnas tillväxt i parcell tät var betydligt högre än tallarnas både under år 

1-10 och 1-23. Tallarnas tillväxt låg närmre den för tallarna i kal (halvgles). 

 

Den totala tillväxten liksom granarnas medeltillväxt var högst i tät. Tallarnas 

medeltillväxt var däremot högst i kal(halvgles).  

  

 
Figur 7 Den relativa radiella medeltillväxten i de fyra parcellerna år 1-10 och 1-23 efter 

gallring uppdelad efter trädslag. 
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3.6 Effekt av tidigare gallring 
 

På 17 av de 26 analyserade borrkärnorna fanns en tydlig tillväxtökning 12-

20 år före den analyserade gallringen, vilket kan tyda på att en tidigare 

gallring utförts på försökslokalen. Effekten av den tidigare gallringen fanns 

kvar under den 10-åriga referensperioden, även om den börjat avta för några 

av träden. Tabell 9 nedan visar de granar och tallar vars radiella tillväxt inte 

ökat på grund av en eventuell tidigare gallring, eller vars årsringar under 

referensperioden inte påverkats av tidigare gallring i form av ökad radiell 

tillväxt. En jämförelse med resultatet av årsringsanalysen (tabell 3-8) visar 

att de granar och tallar med högst relativ tillväxt efter gallring visar svaga 

eller inga tecken på tidigare gallring. 

 
Tabell 9 De tallar och granar som uppvisar svaga eller inga tecken på tidigare gallring i 

form av ökad radiell tillväxt. Anmärkningen avser beskriva om och hur referensperiodens 

årsringar påverkats av en eventuell tidigare gallring. 

Provyta och 
träd 

Parcell Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-5 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 6-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-10 

Relativ 
radiell 
medeltillv. 
år 1-23 

Anmärk-
ning ang. 
tidigare 
gallring 

1086 Gran 1 Kontroll 1,19 1,17 1,18 1,22 
Ingen 
effekt 

1078 Gran 2 Tät 0,77 1,22 0,99 0,92 
Jämna 
årsringar 

1081 Gran 2 Tät 2,97 2,74 2,85 2,98 
Täta 
årsringar 

1082 Tall 2 Kontroll 1,92 2,39 2,15 1,94 
Täta 
årsringar 

1083 Tall 2 Kontroll 0,65 1,01 0,83 0,91 
Svag 
effekt 

1079 Tall 1 Tät 0,86 1,38 1,12 1,00 Jämna 
årsringar 

1080 Tall 1 Tät 0,99 1,00 0,99 0,81 
Jämna 
årsringar 

 1069 Tall 1 Kal 
(halvgles) 

1,14 1,04 1,09 1,09 Svag 
effekt 

1071 Tall 1 Kal 
(halvgles) 

1,32 2,01 1,67 1,46 Ingen 
effekt 

 

 

3.7 Inväxning 
 

Under de 23 år som följt sedan gallringen har inväxning skett. Som    

framgår av tabell 2 ovan ökade antalet stammar per hektar från 1000 år 1991 

till 1050 år 2014 i kontroll; från 350 till 400 i tät; från 400 till 2900 i kal 

(halvgles) och från 1650 till 3100 i gles. Det innebär att stamantalet ökade 

med fem procent i kontroll, 14 procent i tät, 625 procent i kal (halvgles) och 

88 procent i gles. I kal (halvgles) och gles där inväxningen var som störst 

ökade antalet stammar med en brösthöjdsdiameter mindre än 250 mm med 

1225 respektive 94 procent. I figur 8 nedan visas den relativa radiella 

medeltillväxten i förhållande till stamtätheten. 
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Figur 8 Den relativa radiella medeltillväxten efter 23 tillväxtsäsonger i relation till 

stamtätheten. I tät och kontroll ingår både gran och tall, och i kal (halvgles) och gles endast 

tall (antal stammar per hektar från Ågren 2014). 

 

  

3.8 Grönkronans betydelse för tillväxtreaktionen 
 

Som framgår av tabell 3 och 5 hade alla granar hög andel grönkrona, mellan 

82 och 93 procent, år 2014 när borrkärnorna togs ut. Den gran som hade 

högst relativ medeltillväxt under 23-årsperioden hade 83 procent grönkrona, 

medan den gran som hade lägst relativ medeltillväxt hade 88 procent 

grönkrona. 

 

Variationen vad gäller andelen grönkrona var större bland tallarna än 

granarna: från 38 till 80 procent. Hälften av tallarna hade minst 50 procent 

grönkrona (se tabell 4 och 6-8 ovan).  

 

Den tall som hade högst relativ medeltillväxt, 194 procent under 23-

årsperioden, hade 48 procent grönkrona och den som hade lägst relativ 

medeltillväxt, endast 36 procent, hade 47 procent grönkrona. Ytterligare en 

tall hade mycket låg relativ tillväxt, 38 procent, och dess grönkrona utgjorde 

64 procent av höjden. Tallen med minst andel grönkrona, 38 procent, hade 

84 procent relativ tillväxt. 

 

I figurerna 9 och 10 nedan redovisas tallarnas och granarnas relativa 

medeltillväxt år 1-5 och 6-10 i relation till andelen grönkrona. Som framgår 

av punktdiagrammen fanns det inget samband mellan andel grönkrona och 

trädets förmåga att reagera med ökad tillväxt efter gallring. Inte heller 

förklaringskoeffecienten r2 som erhölls via analysverktyget ”anpassa 

trendlinje” i Microsoft Office Excel påvisade ett samband mellan andel 

grönkrona och ökad radiell tillväxt efter gallring. 
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Figur 9 Den relativa radiella medeltillväxten år 1-5 i förhållande till andelen grönkrona.   

 

 
Figur 10 Den relativa radiella medeltillväxten år 6-10 i förhållande till andelen grönkrona. 
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4 Diskussion och Slutsats 
 

 

4.1 Parcell Kontroll 
 

Gran  

Av de fem granarna som ingick i den ogallrade kontrollparcellen hade en 

gran högre tillväxt efter anläggningen av försöket än före. Den högre 

tillväxten kvarstod under hela 23-årsperioden. Tjugo år efter gallringen 

ökade granen markant i radiell tillväxt, vilken kan bero på den självgallring 

som skett inom parcellen. Eftersom granen inte reagerat med ökad tillväxt 

efter ett tidigare gallringsingrepp kan den ökande ljustillgången efter 

självgallringen och hög andel grönkrona varit anledningen till granens 

tillväxtökning efter anläggningen av försöket. Den här granen bidrog till att 

höja medelvärdet för tillväxten i parcellen, som för hela 23-årsperioden var 

9 procent lägre än under referensperioden. T-testet påvisade dock inte någon 

signifikant skillnad i tillväxt före och efter gallring, vilket kan förklaras av 

att få träd ingick i urvalet och att variationen inom parcellen var stor.  

 

Medeltillväxten för de övriga fyra granarna i kontrollparcellen var för hela 

perioden 11-22 procent lägre än under referensperioden. Orsaken till att 

varken medeltillväxten eller de enskilda trädens tillväxt avtagit mer i 

jämförelse med de gallrade parcellerna kan vara att solinstrålningen varit 

tillräckligt hög för att ge optimal tillväxt, vilket styrks av att ingen av de 

ingående granarna hade kvistrensats naturligt, andelen grönkrona uppgick 

till 88-91 procent år 2014, och att marken i parcellen år 2016 till stor del 

täcktes av blåbärsris som inte skulle klarat sig utan ljusinstrålning.  

 

Eftersom det anses vara dags att göra ett första gallringsingrepp i ett bestånd 

när grönkronan utgör två tredjedelar av granens höjd (Skogskunskap u.å.), 

borde andelen grönkona som kan omvandla solljus till biomassa vara större 

än vad som krävs för att få optimal tillväxt i det här betydligt äldre 

beståndet.  

 

Tall 

Tallen i parcell kontroll uppvisade liknande tillväxtmönster som granen i 

parcellen: de tallar som ökat i radiell tillväxt för cirka 20 år sedan hade 

sjunkande tillväxt, medan den tall som hade täta årsringar under 

referensperioden hade 94 procent högre radiell tillväxt under den 

analyserade 23-årsperioden i jämförelse med den föregående 10-årsperioden. 

Liksom granen, kan den här tallens tillväxtökning ha berott på ökad 

ljusinstrålning när omgivande parceller gallrats eller om träd inom parcellen 

självgallrats. Eftersom tallen inte reagerat på en tidigare gallring fanns 

utrymme för en tillväxtökning, till skillnad från de tallar vars tillväxt ökade 

vid gallringen för cirka 20 år sedan. 
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Medeltillväxten för tallarna i kontrollparcellen låg på samma nivå de första 

10 åren efter anläggningen av försöket som under referensperioden, men 

avtog därefter för att precis som granarna vara nio procent lägre för hela 23-

årsperioden. Liksom för granarna påvisade T-testet inte någon signifikant 

skillnad i tillväxt, vilket också här kan bero på ett litet urval och den stora 

variationen inom parcellen: från en tillväxtminskning om 64 procent till en 

ökning med 94 procent. 

 

Att medeltillväxten för tallarna i parcellen inte avtagit mer, utan var i paritet 

med den i de övriga parcellerna, kan bero på att ljusinstrålningen på lokalen 

redan innan gallringen var tillräckligt hög för att ge optimal tillväxt. 

Ytterligare ljustillgång ökade således inte tillväxten i de gallrade parcellerna. 

Liksom granarna i kontrollparcellen hade tallarna stor andel grönkrona, 

mellan 46 och 53 procent år 2014. Eftersom en första gallring bör ske när 

tallarnas grönkrona utgör en tredjedel till hälften av trädhöjden, bör 

grönkronan i det här äldre beståndet vara tillräckligt stor för att ge optimal 

tillväxt (Sveaskog u.å; skogskunskap u.å). 

 

 

4.2 Parcell Tät 
 

Gran 

I parcell tät, med ett uppskattat virkesuttag på 20 procent av grundytan vid 

gallringen vintern 1991, var granarnas relativa medeltillväxt för hela 

perioden 27 procent högre efter gallring än före, vilket stämmer väl överens 

med forskning som visat att effekten av en gallring består i mer än 35 år 

(Jonsson 1995). Att T-testet inte påvisade någon signifikant skillnad i 

tillväxt före och efter gallring kan bero på att få granar ingick i urvalet och 

att variationen inom parcellen var stor. 

 

Till skillnad från medeltillväxten i parcellen har gallringen inte haft en 

långvarig effekt i form av ökad tillväxt för majoriteten av de enskilda 

granarna. För fyra av fem granar avtog effekten av gallringen snabbt efter 

kulminationen år sju. Endast en gran hade högre relativ medeltillväxt under 

de 23 år som följt gallringen, därav parcellens höga medeltillväxt. Att 

tillväxten avtog för fyra av fem granar i parcell tät kan bero på att granarna, 

liksom i parcell kontroll, redan innan gallringen hade stor andel grönkrona 

som kunde omvandla solljus till biomassa och ytterligare ljusinsläpp ökade 

därför inte tillväxten långsiktigt, även om tillväxtkulminationen år sju visar 

att granarna reagerat på gallringen. En annan orsak till att den högre 

tillväxten inte höll i sig efter kulminationen kan vara den svaga 

gallringsstyrkan, även om det påståendet inte styrks av parcell kal(halvgles) 

och gles vars tillväxt inte ökade efter gallringen trots högre gallringsstyrka. I 

de här parcellerna ingick inga borrkärnor från gran, utan endast tall. 

 

De första tio åren efter gallring var granarnas relativa medeltillväxt som 

förväntat något högre i den svagt gallrade parcell tät än i kontrollparcellen 
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både på individ- och parcellnivå. Likaså var medeltillväxten under hela den 

analyserade 23-årsperioden högre i parcell tät än i kontrollparcellen, medan 

de enskilda granarnas tillväxt var likartad i de båda parcellerna.  

 

Tillväxtfördröjning och -kulmination 

Tillväxten för den gran i parcellen som hade högre tillväxt under hela 23-

årsperioden (1081 Gran 2) ökade omedelbart efter gallringen och 

kulminerade år tre, se figur 4 ovan. Övriga granars tillväxt sjönk med 16-23 

procent de första fem åren efter gallring. För perioden 6-10 år hämtade sig 

tillväxten och var mellan fem och 23 procent högre än före gallring, vilket 

berodde på den tydliga tillväxtkulminationen år sju, se figur 3 ovan. 

 

Forskning har visat att tillväxtkulminationen sker fem år efter gallring på 

marker med bonitet motsvarande den i Kråkrödjan (Jonsson 1995) och sex 

år efter gallring på svagare marker i Norrland (Ågren 2005). Orsaken till att 

den här studien skiljer sig från tidigare resultat kan vara mätfel vid 

årsringsanalysen eftersom årsringarna var svåra att urskilja, att parcell tät 

endast omfattade fem granar eller att gallringsstyrkan var svagare än i de 

tidigare studierna.  

 

De fyra granarna i parcell tät vars tillväxt kulminerade efter sju år hade som 

nämndes ovan sjunkande relativ tillväxt de första två åren efter gallringen 

vartefter den relativa tillväxten ökade snabbt för att år fem vara lika hög som 

innan gallringen. Tillväxtfördröjningen på fem år överensstämmer inte med 

tidigare studier som visat att gran på svagare marker i Norrland haft en 

signifikant tillväxtfördröjning på fyra år, men en trolig, fast inte säkerställd, 

fördröjning på tre år (Ågren 2005) och att tillväxten ökar tidigare på bördiga 

marker än på svaga (Jonsson 1995). Skillnaden kan även här förklaras av 

undersökningens småskalighet och mätfel. Orsaken till att 1081 Gran 2 

ökade omedelbart i tillväxt efter gallringen skulle kunna förklaras av 

självgallring inom parcellen som friställt granen redan innan gallringen, 

vilket innebär att tillväxtfördröjningen kan ha skett under referensperioden.   

 

Effekt av en tidigare gallring 

Till skillnad från gallringsingreppet 1991 verkar effekten av en trolig 

gallring utförd cirka 20 år tidigare ha hållit i sig under referensperioden för 

flertalet av de i studien ingående granarna och tallarna. Den här tidigare 

gallringen kan vara en orsak till att granen i parcell kontroll inte minskat mer 

i tillväxt och att granarna i parcell tät inte reagerat kraftigare på gallringen; 

tillväxten var redan innan det studerade gallringstillfället optimal. Den enda 

granen i parcell tät som reagerat med ökad tillväxt under hela 23-årsperioden 

(1081 gran 2) hade täta årsringar under referensperioden. Således borde den 

här granen till skillnad från de övriga haft ett visst tillväxtutrymme att ta 

tillvara på efter gallringen 1991. 
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Inväxning 

I både kontroll och tät var föryngringen liten mellan 1991 och 2014. Antalet 

stammar per hektar ökade från 1000 till 1050 i kontroll och från 350 till 400 

i tät (Ågren 2014). Att det stod betydligt färre stammar i tät än i kontroll 

som konkurrerade om det tillgängliga kvävet (Skogsstyrelsen 2012) och att 

föryngringen var liten kan vara en bidragande orsak till den högre 

medeltillväxten, men förklarar inte skillnaden i tillväxt mellan enskilda träd.  

 

Tall 

De två tallarna i parcell tät visade inga tydliga tecken på en tidigare gallring 

i form av ökad radiell tillväxt. Årsringarna var från referensperiodens början 

till bark jämna och breda i jämförelse med de övriga träden i studien. De 

första tio åren efter gallring var medeltillväxten i parcellen 19 procent högre 

än under referensperioden. Tillväxten stabiliserades däremot inte på en 

högre nivå under en längre tid så som tidigare studier visat (Jakobsson och 

Elving 2004; Jonsson 1995), utan var för hela 23-årsperioden tio procent 

lägre än före gallring. Enligt T-testet var skillnaden i tillväxt före och efter 

gallring däremot inte signifikant, vilket kan bero på att endast två tallar 

ingick i analysen och att de hade olika tillväxtmönster.  

 

Tillväxtfördröjning och -kulmination 

Liksom majoriteten av granarna i parcellen kulminerade tillväxten för en av 

de två tallarna år sju. Tillväxten stabiliserades därefter, fast på en lägre nivå 

än före gallring. Tillväxtfördröjningen på fem år var längre än de 2-3 år som 

tidigare studier visat (Ågren 1995; Jakobsson & Elving 2004; Valinger et al 

2000). Likaså kulminerade tillväxten 1-2 år senare än vad som påvisats i 

andra studier (Ågren 2005; Jonsson 1995; Valinger et al 2000). De här 

skillnaderna kan förklaras av att årsringarna delvis var svåra att urskilja, 

främst mot bark, och att enstaka årsringar därmed inte mätts. 

 

Medeltillväxten för tallarna i parcellen var för hela perioden tio procent 

lägre än före gallring, att jämföras med kontrollparcellen där den var nio 

procent lägre. Orsaken till att medeltillväxten i de båda parcellerna inte 

skiljer sig åt mer kan förklaras av att bladarean och tillgången på solljus var 

god redan innan gallringen och att tallarna därmed inte kunde tillgodogöra 

sig den extra solinstrålningen som gallringen medförde för att absorbera mer 

ljus som ledde till ökad tillväxt över tid. De jämna och breda årsringarna 

både före och efter gallringen tyder också på att tillväxten varit optimal 

redan innan det analyserade gallringstilfället. Hade parcellen inte gallrats på 

nytt år1991 hade kanske tillväxtminskiningen varit större. 

 

Granarnas medeltillväxt var högre än tallarnas i parcellen, vilket främst 

berodde på att en gran hade mycket hög tillväxt som höjde medelvärdet 

avsevärt. 
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4.3 Parcell kal (halvgles) 
 

Tall  

År 1-5 och år 6-10 var medeltillväxten i parcellen fyra respektive sex 

procent högre än under referensperioden, men medelvärdet för hela 23-

årsperioden var sju procent lägre. Skillnaden i tillväxt före och efter gallring 

var inte tillräckligt stor för att vara signifikant enligt T-testet, varken för år 

1-10 eller 1-23, vilket som diskuterades ovan kan bero på ett litet urval och 

stor variation inom urvalet. Medeltillväxten år 1-10 och 1-23 är likartad den 

för tallarna i parcellerna kontroll och tät: de första 10 åren var tillväxten lika 

hög eller något högre än under referensperioden, och för hela perioden något 

lägre, trots att parcellen behandlats med ett gallringsuttag på 53 procent av 

grundytan.  

 

Tillväxtfördröjning och -kulmination 

Endast en av de fem tallarna i parcell kal(halvgles) (1071 tall 1) hade en 

tydlig tillväxtfördröjning och tillväxtkulmination. Tillväxtmönstret stämde 

överens med det för tallen i parcell tät med fem års fördröjning och 

kulmination efter sju år. Till skillnad från tallen i parcell tät stabiliserades 

tillväxten på en högre nivå än före gallring, vilket stämmer överens med 

resultatet från tidigare studier (Jakobsson & Elving 2004; Jonsson 1995). 

Tillväxtfördröjningen och kulminationen inträffade däremot två till tre år 

senare än vad andra undersökningar funnit (Ågren 2005; Jakobsson & 

Elving 2004; Valinger et al 2000), vilket kan förklaras av mätfel vid 

årsringsanalysen eller av att få borrkärnor ingick i studien. 

 

Effekt av tidigare gallring 

Även tallarna i parcell kal (halvgles) hade på grund av en förmodad gallring 

ökat i tillväxt cirka 20 år före anläggningen av försöket. Effekten av den 

tidigare gallringen höll i sig under referensperioden för tre av de fem 

tallarna. Den tall vars tillväxt tydligt avtagit innan referensperiodens början 

(1071 tall 1) reagerade på gallringen med 46 procent ökad medeltillväxt 

under 23-årsperioden. Att gallringseffekten inte kvarstod under 

referensperioden kan förklara varför den här tallens tillväxt stabiliserades på 

en högre nivå efter tillväxtkulminationen år sju, till skillnad från de övriga 

tallarna och granarna som haft liknande tillväxtmönster. 

 

För 1069 tall 2 var effekten av den tidigare gallringen mycket tydlig under 

referensperioden och den aktuella gallringen gav ingen effekt alls i form av 

ökad tillväxt. Medeltillväxten för 23-årsperioden var istället 62 procent lägre 

efter gallring än före. 

 

Gallringsstyrkan 

Trots att cirka 53 procent av grundytan gallrats ut i parcell kal (halvgles) var 

tallarnas medeltillväxt för hela perioden efter gallring endast två procent 

högre än i kontroll och tre procent högre än i tät. Orsaken kan, liksom 

resonemanget för både granarna och tallarna i parcell tät och kontroll, vara 
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att tallarna redan innan gallring hade väl utbyggda grönkronor och därmed 

tillräckligt stor bladarea för att optimalt tillgodogöra sig solinstrålningen och 

att ökat ljusinsläpp därför inte resulterade i ökad tillväxt. Eftersom effekten 

av den tidigare gallringen kvarstod under referensperioden för merparten av 

tallarna fanns troligtvis inget utrymme för tillväxtökning efter gallringen år 

1991. 

  

Inväxning 

En annan orsak till att tillväxten inte var högre i jämförelse med tallarna i 

kontroll och tät kan vara att antalet stammar med en brösthöjdsdiameter 

mindre än 250 millimeter ökat med 1325 procent per hektar mellan 1991 

och 2014 (Ågren 2014). Det kväve som frigjordes efter gallringen kan 

således ha upptagits av de klenare stammarna istället för de grova som 

avsetts. År 2014 stod 2900 stammar per hektar i kal(halvgles), vilket kan 

jämföras med 400 i tät och 1050 i kontroll (Ågren 2014). Beskuggningen 

från de grova träden har troligtvis inte varit tillräcklig efter gallringen för att 

förhindra ett stort föryngringsuppslag och för att begränsa de klenare trädens 

tillväxt.  

 

 

4.4 Parcell gles 
 

Tall 

Medeltillväxten i parcellen var för hela 23-årsperioden var 12 procent lägre 

än under föregående 10-årsperiod och ingen enskild tall hade högre tillväxt 

efter gallring än före, förutom under perioden 6-10 år då två av de fyra 

tallarnas tillväxt ökade med 12 respektive 17 procent. Således hade den 

parcell som gallrats hårdast, med ett uppskattat gallringsuttag på 70 procent, 

lägst medeltillväxt av alla parceller oavsett period. T-testet påvisade dock 

inte någon signifikant skillnad i tillväxt före och efter gallring varken efter 

10 eller 23 år. Till skillnad från övriga parceller där sannolikheten var 

mycket låg att det fanns någon skillnad i tillväxt före och efter gallring var 

sannolikheten i parcell gles 94 procent att det fanns en skillnad i tillväxt 

mellan referensperioden och hela 23-årsperioden efter gallring. Anledningen 

kan vara att variationen inom parcellen var mindre än i de övriga 

parcellerna. 

 

Effekt av en tidigare gallring 

Liksom majoriteten av tallarna och granarna i de övriga parcellerna hade 

tallarna i parcell gles påverkats av en tidigare gallring. Effekten av 

gallringen kvarstod under den 10-åriga referensperioden som föregick det 

analyserade gallringsingreppet, vilket kan ha inneburit att tillväxten var 

optimal vid gallringen 1991 och därför inte ökade när tallarna friställdes. 

 

Tillväxtfördröjning och -kulmination 

Endast en av de fyra tallarna i parcell gles hade tillväxtfördröjning och -

kulmination: det femte året efter gallring var tillväxtökningen tydlig och 
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tillväxten kulminerade det sjunde året, liksom i parcell tät. Som nämndes 

ovan skiljde sig tillväxtreaktionen från tidigare studier, vilket kan bero på att 

få tallar ingick i studien och på mätfel eftersom en del av årsringarna på 

borrkärnorna var otydliga.  

 

Gallringsstyrkan 

Att parcellen som gallrats hårdast hade lägst tillväxt efter gallring går både 

emot hypotesen att enskilda tallars och granars tillväxt ökar med 

gallringsstyrkan och tidigare studier som funnit att tillväxten ökar med 

gallringsstyrkan (Jonsson 1995; Mäkinen & Isomäki 2004 b). Också Ågren 

(2014) fann att den här parcellen reagerat negativt på gallringen, och trodde 

att det bland annat kunde bero på att träden chockats av den hårda 

gallringsstyrkan på 70 procent, vilket borde vara ett rimligt antagande 

eftersom både barr och bark anpassats till de förhållanden som rådde i ett 

slutet bestånd. Att medeltillväxten i parcellen var något lägre år 1-5 och 6-10 

än i de övriga parcellerna kan också indikera att tallarna påverkats negativt 

av den hårda gallringen.  

 

Inväxning 

Liksom i parcell kal (halvgles), kan en bidragande orsak till den låga 

tillväxten vara att träden med en brösthöjdsdiameter mindre än 250 

millimeter tagit upp en stor del av det kväve som frigjorts efter gallringen. 

Mellan 1991 och 2014 ökade antalet stammar i det här spannet med 94 

procent (Ågren 2014). Även om den procentuella ökningen var betydligt 

större i parcell kal (halvgles), fanns det i parcell gles vid 2014 – års 

inventering 350 fler stammar per hektar med en brösthöjdsdiameter mindre 

än 250 millimeter som konkurrerade om näringen än i kal(halvgles) (Ågren 

2014). Antalet grova träd med en brösthöjdsdiameter på 250 millimeter eller 

mer var däremot lägst i parcell gles: 100 stammar per hektar vilket kan 

jämföras med 250 i kal (halvgles), 300 i tät och 400 i kontroll (Ågren 2014). 

Eftersom det fanns så få grova träd i parcell gles har beskuggningen 

troligtvis inte haft någon begränsande effekt på undervegetationen.   

 

  

4.5 Grönkronans betydelse för tillväxtreaktionen 
  

Av tabellerna 3-8 framgår att andelen grönkrona inte var lägre i de tätare 

parcellerna kontroll och tät än i de hårt gallrade parcellerna kal (halvgles) 

och gles, vilket borde innebära att solinstrålningen varit tillräckligt hög även 

i den ogallrade kontrollparcellen för att kvistrensning inte ska ske och för att 

tillväxten ska vara god. Det fanns inga mätningar av höjd och grönkrongräns 

från när försöket anlades. Eftersom studien utgår från att tillståndet före 

gallring i de behandlade parcellerna var likartat med det i kontrollparcellen 

med avseende på grundyta och stamtäthet är det rimligt att anta att 

grönkronorna var väl utbyggda före gallring även i de här parcellerna, och 

att den ökade ljusinstrålning som gallringen medfört därför inte bidragit till 

att bygga ut grönkronan. Med både hög ljusinstrålning och väl utbyggda 
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grönkronor som kunde utnyttja solljuset för fotosyntes var tillväxten, som 

diskuterats ovan, troligtvis god redan innan gallringen år 1991, vilket kan 

vara en anledning till att ingreppet inte resulterade i ökad radiell tillväxt.  

 

För granarna varierade andelen grönkrona mellan 82 och 93 procent och för 

tallarna mellan 38 och 80 procent. Andelen grönkrona har inte varit 

avgörande för tillväxten: granen med högst relativ tillväxt hade 83 procent 

grönkrona och den med lägst relativ tillväxt hade 88 procent grönkrona. 

Likaså hade tallen med högst relativ tillväxt 48 procent grönkrona och tallen 

med lägst relativ tillväxt 64 procent grönkrona.  

 

 

4.6 Metodval 
 

Studien bygger på fotografier av ett fåtal borrkärnor och data insamlad vid 

en tidigare inventering av lokalen. Lokalen hade inte inventerats före 

gallringen, utan endast efter 1, 6 och 23 tillväxtsäsonger. Ågren (2014) har 

därför, som nämndes ovan, uppskattat grundytan före gallring och 

gallringsstyrkan, men tror själv att grundytan överskattats eftersom 

skillnaden är stor mellan grundytorna som mätts med relaskop och de som 

beräknats. Hur stor andel av grundytan som gallrades ut i de olika 

parcellerna när försöket anlades är därför osäkert och påverkar resultatets 

tillförlitlighet. 

 

Det fanns totalt 33 fotografier av borrkärnor att tillgå varav 12 av gran och 

21 av tall, men några borrkärnor var av mycket dålig kvalitet och ansågs 

därför inte lämpliga som underlag för undersökningen. Studien omfattade 

därför 10 borrkärnor av gran och 16 av tall. Även de här borrkärnorna var av 

varierande kvalitet: en del årsringar var otydliga, framförallt den yttersta 

centimetern mot bark, och en del borrkärnor var knäckta, men bedömdes 

likväl vara i tillräckligt gott skick för att det skulle vara möjligt att 

identifiera vilket år gallring skett och att mäta årsringsbredden 10 år före 

gallring och 23 år efter, det vill säga ut mot bark.  

 

Studiens reliabilitet hade förbättrats om borrkärnorna hade funnits bevarade 

och varit möjliga att preparera för att årsringarna skulle framgå tydligare och 

därmed ge ett säkrare mätresultat. Eftersom årsringarna var otydliga var 

risken stor för felidentifiering av gallringstillfället och felmätning av 

årsringsbredden. Det senare mätfelet kan ha förstärkts genom att tillväxten 

korrigerats med årsringsindex, om till exempel index för ett år med mycket 

god tillväxt applicerats på ett år med svag tillväxt. Den negativa inverkan de 

otydliga årsringarna kan ha haft på resultatet minskar dock av det faktum att 

en lång tidsperiod, 23 år, analyserades. Därmed kan medeltillväxten likväl 

anses vara rättvisande. Likaså visar årsringsanalysen om och hur granarna 

och tallarna reagerat på gallringen även om tillväxtfördröjningen och tiden 

för tillväxtkulmination efter gallring missbedömts.  
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Eftersom det här försöket inte har upprepats, utan endast lagts ut i ett block 

på en lokal, är resultatet inte generaliserbart utan gäller endast för de granar 

och tallar som ingick i undersökningen.  

 

Metoden, att mäta årsringsbredd på borrkärnor och analysera 

tillväxtmönster, var relevant för att undersöka hur enskilda träd reagerar 

efter gallring i kontinuitetsskogsbruket. Undersökningens validitet kan 

därmed anses vara god. Likaså var de hypoteser som ställdes upp möjliga att 

både verifiera och falsifiera. Ett alternativt tillvägagångssätt kunde vara att 

beräkna grundytan istället för att mäta radiell tillväxt.  

 

 

4.7 Slutsats  
 

Ingen av de uppställda hypoteserna: tillväxten stabiliserades på en högre 

nivå efter gallring; granars och tallars tillväxt ökar med gallringsstyrkan och 

granar och tallar med hög andel grönkrona har högre tillväxt än de med liten 

andel grönkrona verifierades av undersökningens resultat. Resultatet 

motsäger därmed Jonsson (1995) som visat att tillväxten för enskilda träd 

ökar med gallringsstyrkan och att tillväxten stabiliseras på en högre nivå 

efter gallring. Orsaken till den här skillnaden är troligtvis undersökningens 

småskalighet, att lokalen inte inventerades före och efter gallring för att 

bestämma gallringsstyrkan och att effekten av en tidigare gallring i form av 

ökad radiell tillväxt kvarstod under referensperioden. 

 

Den totala medeltillväxten var högst i parcell tät och lägst i den hårdast 

gallrade parcell gles. Medeltillväxten för granarna var högst i parcell tät, 

medan medeltillväxten för tallarna var högst i parcell gles. Orsaken till den 

höga medeltillväxten i parcell tät var en gran som reagerat med kraftigt ökad 

tillväxt efter gallringen. Om försöket lagts ut på flera block är det därför 

möjligt att resultatet blivit annorlunda då påverkan från ett enskilt träd 

minskat. Skillnaden mellan trädslagen i reaktion efter gallring beroende på 

gallringsstyrka är därför inte generaliserbar. 

 

I enlighet med andra studier fanns på en del av de analyserade borrkärnorna 

en viss tillväxtfördröjning och tillväxtkulmination efter gallringen. 

Tillväxtfördröjningen var något längre och tillväxtkulminationen inträffade 

något senare än vad som tidigare visats, vilket kan bero på mätfel och på att 

studien byggde på ett litet antal borrkärnor.  

 

Huruvida enskilda granar och tallar reagerat med långsiktig tillväxtökning 

efter gallring verkar, oavsett gallringsstyrka, främst bero på om de reagerat 

med ökad tillväxt efter en tidigare gallring och om effekten av den 

gallringen kvarstod under referensperioden. De träd vars årsringar under 

referensperioden inte påverkats av den tidigare gallringen hade generellt 

ökad tillväxt efter gallringen 1991, medan de träd som fortfarande hade 

breda årsringar under referensperioden hade avtagande tillväxt. Den 
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långsiktiga effekten av den tidigare gallringen överensstämmer därmed med 

forskning som visat att den ökade tillväxten efter gallring kvarstår efter 35 år 

(Jonsson 1995).  

 

Även om den högre tillväxten inte höll i sig över tid för merparten av 

granarna och tallarna visade den tydliga tillväxtkulminationen sju år efter 

gallringen att även en del av de träd som ökat i tillväxt efter den tidigare 

gallringen påverkats av gallringen som genomfördes 1991. 

 

Variationen vad gäller andelen grönkrona var något större bland tallarna än 

granarna, men hög andel grönkrona verkar inte ha resulterat i högre tillväxt 

efter gallring. Eftersom få träd ingick i studien och majoriteten hade hög 

andel grönkrona var det inte möjligt att dra några slutsatser om huruvida hög 

andel grönkrona innebar snabbare tillväxtreaktion eller större tillväxt efter 

gallring än en liten andel grönkrona.  

 

Studien visade att tillväxtvariationen inom en behandling var större än 

mellan behandlingarna, vilket tyder på att det är svårt att allokera tillväxten 

till utvalda träd. Undersökningen visade också att tallarna i den hårdast 

gallrade parcell gles hade lägst relativ tillväxt. Orsaken till den låga 

tillväxten är däremot okänd. Eftersom stamtätheten i parcellen var hög och 

främst bestod av träd med en brösthöjdsdiameter mindre än 60 mm hade det 

varit intressant att undersöka hur de grova trädens tillväxt påverkas av 

föryngringsuppslaget och de mindre trädens tillväxt.  
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