
  
 

  

Examensarbete 

Ungskogsgödsling i granskog- 
potentiell åtgärd för framtidens 
skogsbruk 
Fertilization of young spruce- potential measure 
for future forestry 
 

Författare: Anders von Mecklenburg, 
Johan Sunesson 
Handledare: Johan Bergh,  
Carl Svensson 
Examinator: Johan Lindeberg 
Datum: 2018-05-22 
Kurskod: 2TS10E, 15 hp 
Ämne: Skogs- och träteknik 
Nivå: Kandidatexamen 
Institutionen för Skog och träteknik 



 

 



 

 iii 
 

Sammanfattning 
 
I framtiden förväntas efterfrågan och behovet av skogsråvara att öka. Vid en 
omställning från fossilbaserade bränslen till fossilfria kommer behovet av 
bioenergi av skogsråvara att öka, samtidigt förväntas exporten av massa och 
sågade råvaror att vara fortsatt stor. Det behövs satsas på produktionshöjande 
åtgärder i skogsbruket för att kunna tillgodose det ökande behovet av skogsråvara 
från skogsindustrin och samhället i framtiden. En av de effektivaste åtgärderna 
som går att göra är ungskogsgödsling av gran, vilket kan ge en merproduktion på 
8–12 m3sk/ha och år och sänka omloppstider med 40–60 år i norra Sverige och 
20–40 år i södra Sverige. I detta arbete har tillväxteffekten av ungskogsgödsling 
studerats när det utförts i operationell praktisk skala. Två bolagsförsök i SLU:s 
försöksprogram Fiberskog har studerats. Försöken är anlagda i Gullspång 
respektive Hällefors där målet var att studera möjligheten med att bedriva 
ungskogsgödsling av gran i större praktisk skala. Gödslingen startade vid 2–4 m 
höjd och gödslades vartannat år med individuellt anpassad giva fram till beståndet 
slutit sig. Tillväxten mättes med 6 års mellanrum med start 2003. Denna revision 
är utförd vintern 2018 (tre växtsäsonger efter senaste revision) och resultatet visar 
att tillväxteffekten av ungskogsgödsling kan ge en merproduktion på 102% och 
210% på den totala volymen i Gullspång respektive Hällefors. Detta tyder på att 
ungskogsgödsling av gran är en effektiv åtgärd när det utförs i operationell 
praktisk skala och bör vara ett alternativ för det svenska skogsbruket i framtiden.  
 
Nyckelord: ungskogsgödsling, intensivodling, gran, operationell praktisk skala 
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Abstract 
The demand of wood products will increase in the future when fossil-based fuel 
will be replaced by fossil free fuels. To meet the growing demand in the future, 
production increasing measurements must have to be done today. One of the 
most effective measurements, that increases production, is fertilization in young 
stands of spruce. Such measurements can give increased production of 8-12 
m3sk/ha/year and reduce rotation periods by 40- 60 years in northern Sweden 
and 20- 40 years in southern Sweden. In this report, fertilization of young spruce 
stands has been studied when the operation has been implemented in a more 
practical scale. The aim was to compare if production differs when fertilization is 
implemented in a more practical scale than in previous studies of fertilization. 
The stands where located in Gullspång and Hällefors and this revision was made 
in the winter of 2018. The result of this revision showed an increased production 
of 102% in Gullspång and 210% in Hällefors in the fertilized stands compared to 
the unfertilized stands at the same locations. This indicate that fertilization of 
young spruce stands, when it is exercised in a bigger practical scale, is an 
effective measurement to increase production in Swedish forestry.   

 

 Keywords: Fertilization, Norway spruce, intensive growth, practical scale 
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Förord 
Detta kandidatarbete är skrivet vintern/våren 2018 på uppdrag av Johan Bergh 
vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet, i samarbete med 
SLU:s forskningsprogram Fiberskog.  
Trots den hårda vintern med mycket snö kunde tillslut mätningarna slutföras och 
skrivandet på detta arbete komma igång. Skrivandet har huvudsakligen skett på 
distans mellan Gustafs i Dalarna och Örebro i Närke. 

Ett stort tack ska riktas mot handledarna Johan Bergh och Carl Svensson på 
Linnéuniversitet som visat ett stort stöd under rådande väderförhållanden och 
gett vägledning i mätningarna och skrivandet under arbetets gång. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige var år 2016 världens tredje största exportör av massa, papper och sågade 
trävaror (Skogsindustrierna 2018). Detta trots att Sveriges skogsareals omfattning 
är under 1% av världens skogsareal. Men arealen produktiv skogsmark minskar 
när arealen skyddad skogsmark i Sverige ökar. År 2017 avsattes 1237 ha för 
biotopskydd och idag finns det 27 652 ha produktiv skogsmark med biotopskydd 
och 32 907 ha med naturvårdsavtal (Ekberg 2017). Därtill uppgår arealen frivilligt 
avsatt skogsmark 2016 till 1,2 miljoner ha och den arealen kommer troligen öka i 
och med att fler certifierar sitt skogsbruk (Claesson, Eriksson 2017). 
 
Samtidigt som avsättningen ökar, ökar även behovet av skogsråvara. Dels är 
exporten av sågade trävaror och massa stor, samtidigt som behovet av bioenergi 
ökar vid en omställning från fossilbaserade bränslen till fossilfria bränslen. År 
2010 stod bioenergin för 20% av den tillsatta energin i Sverige, 85% av den 
bioenergin kom från den svenska skogen (Bioenergiportalen 2018). Efterfrågan på 
bioenergi kommer troligtvis att öka i framtiden då jordens efterfrågan på energi 
förväntas att öka med 37% fram till 2040 (Globalamålen 2018). Dessutom kan 
efterfrågan av skogsråvara öka från andra håll i framtiden. Idag utvecklas 
alternativa miljövänliga material från skogsråvara, som ska kunna ersätta bl.a. 
plast, textilier och kolfiber (Backlund, Nordström 2014). För att tillgodose det 
ökade behovet av skogsråvara från skogsindustrin och samhället i framtiden 
behövs det satsas på produktionshöjande åtgärder i skogsbruket nu. 
 
Skogstillväxten i vårt boreala klimat är låg jämfört med plantageskogsbruk i 
tropiska och subtropiska klimat, vilket  medför långa omloppstider. I södra Sverige 
är omloppstiden på gran (G32-G34) mellan 75–100 år och i norra Sverige (G18-
G20) är omloppstiderna 130–150 år (Bergh 2004). Jämförs detta med exempelvis 
produktionen av eukalyptus i Brasilien som kan nå en tillväxt på över 50 
m3sk/ha/år och som har en omloppstid på endast 5–9 år (Luis Diaz-Balteiro, Luiz 
C.E Rodriguez 2006), har svenskt skogsbruk svårt att konkurrera rent 
produktionsmässigt. Tillväxten i Sveriges skogar begränsas framförallt av 
tillväxtsäsongen och tillgången av kväve (Bergh 2004). Men det går att öka 
tillväxten och förkorta omloppstiderna avsevärt i Sverige med olika 
skötselåtgärder. Ett exempel är kvävegödsling på fastmark, där tillförsel av kväve 
till skogsmarken kan öka tillväxten markant och förkorta omloppstiderna. Den 
effektivaste formen av gödsling är ungskogsgödsling av gran på skogsmark. Med 
en sådan åtgärd kan de svenska omloppstiderna sänkas med 40–60 år i norra 
Sverige och 20–40 år i södra Sverige (Bergh, et al 2005). 
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1.1.2 Traditionell skogsgödsling  
 
Skogsgödsling i Sverige nådde sin kulmen 1975–1980, då nästan 200 000 ha 
gödslades. I början på 2000-talet sjönk siffrorna och ca 20 000 ha gödslades 
årligen (Ståhl, Bergh 2013). Arealen har sedan ökat något och år 2016 gödslades 
29 000 ha (Roberge 2017). Traditionell skogsgödsling sker idag främst av 
kalkammonsalpeter (KAS) och mängden gödsel som tillförs under en omloppstid 
varierar beroende var i landet skogen är belägen (bild 1). Mängden gödsel som 
tillförs vid varje tillfälle är vanligtvis 150 kg kväve (N) per ha och max 450 kg N 
under en omloppstid (Ståhl, Bergh 2013). De bestånd där konventionell gödsling 
med kväve ska utföras, bör enligt Skogsvårdslagen (§30 7:26) utgöras av frisk, 
välsluten gallringskog, äldre skog eller slutavverkningsmogen skog.  Omgödsling 
bör ske med 8 års mellanrum och den sista givan ska ske ca 10 år innan avverkning 
för full effekt och minst risk för näringsläckage (Ståhl, Bergh 2013). 
 

 
Figur 1. Områdesindelning för begränsning av skogsgödsel. Hämtad från Skogsvårdslagstiftningens 
allmänna råd och föreskrifter, Skogsstyrelsen 2016 
 
Område 1: Kvävegiva på fastmark rekommenderas ej. 
Område 2: Gödsling med maximalt 150kg kväve per omloppstid under förutsättning att GROT 
(inklusive barr) tas ut vid slutavverkning. 
Område 3: Gödsling med maximalt 300 kg kväve per omloppstid. 
Område 4: Gödsling med maximalt 450 kg kväve per omloppstid 
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Skogsgödsling bör vara ståndortanpassad och marker som ej anses lämpliga enligt 
Skogsvårdslagen (§30 7:26) är: 

• marker med ståndortsindex högre än G30 och lägre än T16 
• torvmarker, lavmarker 
• grunda och genomsläppliga jordar 
• blöta marker och utströmningsområden 
• hänsynskrävande biotoper 
• kulturmiljöer 

 
Effekten av traditionell skogsgödsling kan ge en merproduktion på 10–20 m3sk/ha 
under 7–11 år beroende på trädslag. Största effekten syns på gammal granskog på 
svag mark i norr och lägst effekt syns på ung tallskog i södra Sverige (Ståhl, Bergh 
2013). Den totala tillväxtökningen efter tidigare kvävegödsling har resulterat i en 
tillväxtökning på 40–50 miljarder m3sk i Sverige sedan 1960 (Ståhl, Bergh 2013). 

 
1.1.3 Ungskogsgödsling 
 
Behovsanpassad gödsling i ungskog av gran tillämpas inte i konventionellt 
skogsbruk idag, men det finns försök på flera platser i landet. Skillnaden mellan 
ungskogsgödsling och traditionell gödsling är att ungskogsgödsling påbörjas vid 
ett tidigare skede, vid 2–4 m höjd, och gödsling sker vartannat till vart tredje år till 
dess att beståndet sluter sig. Därefter sker gödsling med 5–10 års mellanrum, fram 
till minst 7 år innan slutavverkning (Ståhl, Bergh 2013). Den totala mängden 
kväve som tillförs under en omloppstid blir därmed 800–1200 kg N per ha, varav 
3/4 tillförs i ungskogen. En annan skillnad är att det även tillförs andra 
näringsämnen förutom kväve som är baserade på barranalyser. Effekten av 
ungskogsgödsling kan ge en merproduktion på upp till 8–12 m3sk per ha och år 
sett över en omloppstid. Detta kan innebära en tillväxtökning av stamvolym på 
mellan 100–400% och är sannolikt den metod som kan ge störst 
produktionsökning per arealenhet (Bergh 2004). 

 
1.1.4 Klimatpåverkan 
 
Gödsling har även en stor positiv påverkan på klimatet, då den högre tillväxten 
innebär ett större upptag av koldioxid från atmosfären och medför att skogen 
fungerar som en kolsänka (Brännlund et.al 2009). Olika trädslag binder olika 
mycket koldioxid. Enligt Hansson (2011) är gran (Picea abies), vid jämförelse med 
tall och björk, det trädslag som binder mest koldioxid från luften. 
 
Dock är klimatnyttan störst ifall råvaran tas tillhanda. En gammal skog släpper 
ifrån sig koldioxid (Hadden 2017) medans trä bundet i olika byggkonstruktioner 
eller som ersättning till fossila bränslen och andra material, fungerar som en ren 
kolsänka. 
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Trots att gödsling innebär en ökad energianvändning, vilket i sin tur ger 
koldioxidutsläpp, ger gödsling ett större koldioxidupptag som med god marginal 
överväger utsläppen. Gödsling med en giva på 150 kg kväve/ha ger ökade 
koldioxidemissioner på ca 1100 kg/ha i form av bränsle och tillverkning av gödsel. 
En kubikmeter stamved motsvarar dock ett koldioxidupptag på ca 700 - 1000 kg. 
Vid en tillväxtökning på 15 m3sk/ha ger detta ett koldioxidupptag på ca 10500 
kg/ha (15 m3sk x 700 kg). Nettoupptaget blir således 10500–1100=9400 kg/ha 
(Johan Bergh 2018). 
 
Om intensivgödsling av granskog utförs i större skala blir således de positiva 
klimateffekterna stora. I en studie av Sathre et al. (2010) utformades en modell där 
10% av Sveriges skogsareal gödslades. Resultaten från denna modell visade att ett 
ökat biomassauttag på 74 miljoner ton torrsubstans (TS) årligen var möjligt. Det i 
sin tur skulle innebära en årlig reducering med 11,9 miljoner ton koldioxid, vilket 
motsvarar 18 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp 2010. Vid användning av 
fossilfria bränslen vid gödsling kan reduceringen bli ännu större.   

 
1.1.5 Nackdelar med gödsling 
 
Trots att det finns många fördelar med kvävegödsling, finns det även nackdelar. 
Vid tillförsel av kvävegödsel ökar risken för läckage av nitrat till grundvattnet och 
ökat kväveläckage vid avverkning. Risken är störst om gödsling sker på fel marker 
eller avverkas vid fel tidpunkt (Bergh 2004). Riskerna blir större ju mer kväve som 
används och det är en av anledningarna till att det finns ett motstånd till 
ungskogsgödsling.  
 
En annan nackdel med kvävegödsling är att den totala mängden arter i 
undervegetationen minskar på beståndsnivå. Det är främst olika arter av mossor 
och lavar som påverkas negativt, men även kruståtel. Men det finns vissa mossor 
och växter som påverkas positivt av gödslingen. Det är bland annat sidenmossor 
(Plagiothecium sp), gräsmossor (Brachythecium sp.), och harsyra (Oxalis 
acetosella). En annan effekt av gödslingen som påverkar växterna i 
undervegetationen är det tätare krontak som medför att mindre ljus når ned till 
marken. Under dessa förhållanden missgynnas arter av kärlväxter, exempelvis 
ormbunkar (Hedwall et al. 2011). Dessutom menar Naturskyddsföreningen (2010) 
att intensivgödsling påverkar rekreationsvärdet i skogen negativt. 

 
1.1.6 Tidigare gödslingsförsök 
 
Forskning av kvävegödslingens förutsättningar har pågått sedan 1910-talet i 
Sverige. På 1950-talet anlade Skogsforskningsinstitutet två intensiva 
gödslingsförsök i unga granbestånd på fastmark och torvmark över hela landet. I 
dessa försök tillfördes kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Målet var att fastställa 
den optimala barrkvävehalten hos gran samt att se hur P och K påverkade 
tillväxten. Resultatet påvisade att den optimala barrkvävehalten var ca 1,5% av 
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torrvikten (Fahlvik 2009). Men effekten av P och K var inte lika tydlig, trots att 
forskarna såg en tydlig volymtillväxt. För att fastställa gödslingens positiva och 
negativa effekter visade dessa försök på behov av mer långsiktiga fältexperiment. 
 
Detta ledde till att Carl Olof Tamm lade ut de skogliga bördighetsförsöken 1967–
1974. Dessa bestod av långsiktiga försök med årliga kvävegödslingar i unga gran- 
och tallbestånd, dessutom tillfördes makronäringsämnen vartannat eller vart tredje 
år. Experimenten visade att i de flesta nordliga barrskogar är det kväve som 
begränsar tillväxten, men också att tillväxten inte ökar om tillgången till andra 
makronäringsämnen (P, K, Mg, Ca, S) är i obalans (Fahlvik 2009). 
  
Anledningen till att tillväxten ökar vid tillförsel av näringsämnen är att trädens 
barrmassa byggs ut och på så vis kan de absorbera mer solljus vilket innebär ökad 
fotosyntesproduktion. Men det är inte hela förklaringen. Tillförsel av 
näringsämnen till marken leder också till att trädet kan lägga mer energi på att 
utveckla trädets ovanjordsdel och mindre energi på underjordsdelen. När 
tillgången till näring i marken är stor behöver trädets rötter inte byggas ut i samma 
utsträckning, vilket gör att tillväxten på ovanjordsdelen blir större och ökar i 
volym (Linder, Bergh 1996). En tredje förklaring är att fotosynteskapaciteten 
(fotosynteshastighet per enhet blad/barrarea) ökar med 10–20% i 
gödslade/näringsrika bestånd jämfört med ogödslade/näringsfattiga. 
  
Forskningen inriktades i slutet på 80-talet på granens produktionsbiologi i relation 
till miljöfaktorer och resulterade i två storskaliga fältexperiment. 
Fältexperimenten anlades i unga granbestånd belägna i Asa försökspark (Småland) 
och Flakaliden (Västerbotten) (Linder, Bergh 1996). Vid starten av försöket i 
Flakaliden (1986) var medelhöjden av stammarna 2,7 m och vid starten i Asa 
(1987) var medelhöjden 3,5 m. I experimenten i Flakaliden och Asa tillfördes 
näring på två olika sätt, där den ena sättet innebar att alla växtnäringsämnena var 
lösta i vatten och spriddes men hjälp av spridare i bestånden. Det andra sättet var 
en fastgödselgiva som gavs i början av säsongen (maj) som innehöll samma mängd 
av de olika näringsämnena som vattenlösningen. I experimentet behandlades även 
ytor/bestånd med enbart vatten och lokaler utan någon behandling alls, för att 
särskilja vattentillgångens och näringsämnenas inverkan på tillväxten (Bergh 
2004). 
 
Resultatet visar att den potentiella årliga produktionsförmågan för gran i södra 
Sverige (Asa) uppgår till 33 m3fpb/ha vid gödsling i kombination med bevattning, 
jämfört med de obehandlade ytorna som hade en årlig produktionsförmåga på 17 
m3fpb/ha. Fastgödsling gav en årlig tillväxt på ca 27 m3fpb/ha. Den potentiella 
årliga tillväxten för gran i norra Sverige (Flakaliden) uppgick till drygt 20 
m3fpb/ha för båda de gödslade bestånden jämfört med de obehandlade ytorna där 
den årliga produktionsförmågan var drygt 5 m3fpb/ha (Bergh 2004). 
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1.1.7 Fiberskog 
 
För att få mer kunskap om intensiv skogsproduktion i svenskt skogsbruk genom 
ungskogsgödsling i granskog, startades 1997 temaforskningsprogrammet 
Fiberskog av SLU i samarbete med skogsnäringen.  
 
I programmet ingick tre olika försökstyper som benämns som intensiva basförsök, 
intervallförsök och bolagsförsök. De intensiva basförsöken omfattar äldre försök 
(Asa, Stråsan och Flakaliden) som gett faktaunderlag till etableringen av 
Fiberskogsprogrammets praktiskt tillämpade intervallförsök och bolagsförsök 
(Bergh 2004). Basförsöken gödslades varje år, vilket i praktiken är mindre 
tillämpbart och också bör ge en sämre ekonomi i åtgärden.  
 
För att studera hur gödselintervallet påverkar tillväxten, ekonomin och 
näringsläckage startades år 2002 intervallförsöken. De placerades ut på fem olika 
platser i Sverige under 2001-2002. Intervallförsöken behandlades fram till 2014, 
då bestånden slöt sig. Resultatet av dessa försök visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad i tillväxt mellan att gödsla varje år och vartannat år, dock gav 
gödsling vart tredje år en lägre tillväxt (Bergh 2008).  
 
För att studera hur detta i praktiken skulle kunna tillämpas startades våren 2003 
tolv storskaliga försök på bolagsskogar. Dessa benämns som bolagsförsök och är 
finansierade av markägarna Stora Enso, Skogssällskapet, Södra och Sveaskog 
(Bergh 2004). Försöken följer till stor del intervallförsöken och gödslades med 
individuella gödselgivor vartannat år. Bolagsförsöken ska ses som en länk mellan 
grundläggande forskning till praktisk tillämpning och ska utgöra en vetenskaplig 
grund för ett framtida intensivodlingsskogsbruk (Bergh 2004). 
 
I detta arbete har tillväxtseffekten av ungskogsgödsling i två av bolagsförsöken, 
Hällefors och Gullspång, studerats och jämförts med den naturgivna 
produktionsförmågan.   

 
1.2 Syfte och mål 

 
1.2.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie var att kvantifiera hur stor tillväxteffekten var vid 
ungskogsgödsling i granskog och jämföra med den naturgivna 
produktionsförmågan (ej gödslade kontrollytor). 
 
Ett annat syfte var att jämföra tillväxten med tidigare mer grundläggande försök 
för att få en uppfattning om produktionen minskar då ungskogsgödslingen sker i 
en mer operationell praktisk skala. 
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1.2.2 Mål 
 
Målet med att utvärdera dessa försök var att ta fram underlag och kunskap för att 
utvärdera tillväxteffekterna på olika platser i Sverige som kan användas för 
tillväxtprognoser och ekonomiska kalkyler. 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Denna studie avgränsas till att studera tillväxteffekten av ungskogsgödsling av 
gran. Regionala skillnader i klimat- och ståndortförhållanden och genetiskt 
material som även det kan påverkat tillväxtresponsen har inte tagits i beaktning 
för denna studie.  
 
Fältmätningarna har geografiskt avgränsats till två försök, ett i Gullspång och ett 
i Hällefors. Men statistik från två andra försök, ett i Toftaholm och ett i Tranemo, 
har också använts till den statistiska analysen. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Material 
 
De bolagsförsök där fältmätningar har utförts till detta arbete är belägna utanför 
Hällefors (Västmanland) och utanför Gullspång (Västergötland) (figur 2). 
Beståndet i Gullspång etablerades år 1993 och är beläget ca 90 m.ö.h. 
Huvudträdslaget är gran men både självsådd tall och björk har etablerats. Ägare 
till marken där beståndet är beläget är Skogssällskapet. Beståndet i Hällefors 
etablerades två år tidigare än det i Gullspång, år 1991, och är beläget ca 275 m.ö.h. 
Huvudträdslaget är även där gran med inslag av både självsådd tall och björk. 
Ägare till marken i Hällefors är Bergvik Skog Väst AB.  
 

 
Figur 2. Karta över bolagsförsöken. Svart pil Hällefors, röd pil Gullspång. Karta från Eniro 
 
Till arbetet har även mätdata från två andra bolagsförsök, belägna i Tranemo 
(Västergötland) och Toftaholm (Småland) använts (bilaga 2). De revisionerna har 
skett parallellt med denna revision. Detta för att få ett större statistiskt underlag 
gällande effekten av ungskogsgödsling och således få ett säkrare resultat.  
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2.1.2 Tidigare behandlingar, bolagsförsöken 
 
Försöken startade våren år 2003 då första gödsling utfördes och bestånden mättes 
in. Bestånden har gödslats vartannat år fram till 2013, där givan anpassades 
individuellt, baserat på barranalyser och vattenprover från lysimetrar för varje 
bestånd. Detta för att veta om kvävehalten var tillräckligt hög för optimal tillväxt 
och att inget annat näringsämne begränsade tillväxten, samtidigt som läckage av 
näringsämnen ska undvikas (främst kväve). Vid sidan av kväve har även andra 
makro- och mikronäringsämnen tillförts (se tabell 1 och 2).  
 
Gödslingsstråken lottades ut på bestånden och tio stycken provytor lades ut i de 
gödslade stråken respektive kontrollytorna. Provytorna var 10 m i radie (314 m3) 
och sex stycken lysimetrar placerades i fyra gödslade ytor och fyra kontrollytor. 
Gödsling utfördes från traktor med fläktspridare under perioden 2003–2007 och 
därefter (2009–2013) från helikopter. Utformningen av gödslingsstråken och 
provytorna för Gullspång och Hällefors illustreras i figur 3 och 4. Provyta nr 20 i 
Gullspång kunde inte hittas vid den varken den tredje eller fjärde revisionen och 
ingår därför inte i arbetet. 
 
 

 
Figur 3. Karta över gödslingsförsök och provytor i Gullspång. Streckade ytor gödslade, prickade gödselfria 
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Tabell 1. Tabell över gödslingens tidpunkt och mängd i Gullspång 

 N P K Ca Mg S Mn Zn B 

Gullspång 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

2003 150 27 52 15 9 21    

2005 125 34 34 5 3 23    

2007 125 34 34 5 3 23    

2009 150 28        

2011 150   28 13    1 

2013 150 28               

Totalt 850 151 120 53 28 67 0 0 1 

 

 
Figur 4. Karta över gödslingsförsök och provytor i Hällefors. Streckade ytor gödslade, prickade gödselfria 
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Tabell 2. Tabell över gödslingens tidpunkt och mängd i Hällefors 
 N P K Ca Mg S Mn Zn B 

Hällefors 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg 
per 
ha 

kg per 
ha 

2003 150 39 86  11 21 6      1 

2005 125 34 34 5 3 23    

2007 125 34 34 5 3 23    

2009 150 28        

2011 150   28 13        1 

2013 150 28               

Totalt 850 163 154 38 30 67 6 0 2 

 
Tidigare revisioner av försöken i Gullspång och Hällefors skedde år 2003, 2009 
och 2014. Från dessa revisioner hämtades data om samtliga provytors totala 
volym, medeldiameter, grundyta och stamantal.  
 
Den revision som detta arbete bygger på skedde vintern 2018 och följande 
utrustning användes för att utföra fältmätningarna:    
 

• klave 
• höjdmätare 
• brösthöjdskäpp 
• måttband 

 
2.2 Metod 
 
För att beräkna och uppskatta tillväxteffekten vid ungskogsgödsling jämfört med 
ogödslade kontrollytor har kvantitativa data samlats in för respektive behandling. 
Totalt skattades 19st provytor i Gullspång och 20st i Hällefors.  
 
I centrum på varje provyta fanns en centrumstolpe där mätningarna utgick ifrån. 
En radie på 10m mättes upp med måttband och på samtliga stammar inom 
provytan mättes diametern i brösthöjd med hjälp av klaven och brösthöjdskäppen. 
Diametern, stamantal samt trädslag antecknades. 
 
Därefter mättes trädhöjden på ett träd i varje diametersklass (ett träd för varje 
centimeters skillnad i diameter) med hjälp av höjdmätare.   
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För de träd där både diameter och höjd mätts räknades sedan en volym ut genom 
att använda Brandels (1994) volymfunktion. 

 
Brandels funktion (basfunktion) 

V = 10 -1.02039 * D 2,00128 * (D + 20,0) -0,47473 * H  2,87138 * (H – 1,3) -1,61803 

 

De uträknade volymerna och diametrarna för alla dessa träd användes för att ta 
fram en ”sekundär volymfunktion” (figur 5) med volym på y-axeln och diameter 
på x-axeln. Den sekundära volymfunktionen är en polynomfunktion som används 
för att tilldela övriga diametrar (för de träd som inte höjd har mätts) en volym. Den 
stående volymen för varje yta räknades fram och skalades upp till volym per hektar 
genom att multiplicera med 31,85 (10 000/314 = 31,85). Den stående volymen 
används för att beräkna den totala tillväxten under perioden 2014 till 2017 (tre 
växtsäsonger) för både de gödslade och ogödslade kontrollytorna. Den periodiskt 
löpande tillväxten beräknades i de gödslade och ogödslade bestånden från den 
senaste revisionen genom att dela med antalet växtsäsonger. 
 

Figur 5. Exempel på sekundär volymfunktion med volym på y-axel, diameter på x-axel och polynomfunktion 
 
Grundytan beräknades utifrån diametern för varje träd inom alla provytor med 
formeln: 
 
G= 3,14* (D/100)2/4  
 
 

y = 0,7312x2 - 3,4914x + 5,1432
R² = 0,9952
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För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i löpande tillväxt efter 
den senaste tillväxtperioden mellan ogödslade och gödslade ytor utfördes ett parat 
T-test. Data från de två parallella bolagsförsöken i Toftaholm och Tranemo utöver 
Gullspång och Hällefors togs med i beräkningarna för att få ett större statistiskt 
underlag. Den statistiska analysen, för bolagsförsöken, utfördes med en blandad 
modell av trädhöjd, ståndortsindex och volymproduktion med ett R-
statistikprogram (R Core Team, 2017).  
 
För att jämföra bolagsförsöken och basförsöken har den periodiskt löpande 
tillväxten jämförts vid den senaste revisionen för respektive försöksområde. De 
försöksytor från basförsöken som använts till detta har varit Asa (Småland) och 
Flakaliden (Västerbotten). De ytorna fastgödslades varje år och revisionerna 
skedde vid 14 respektive 15 år efter att gödslingen påbörjades (Bergh 2005). Till 
bolagsförsöken har data från Hällefors, Gullspång, Tranemo och Toftaholm 
använts. De senaste revisionerna skedde 15 år efter att gödsling påbörjades och 
dessa gödslades vartannat år. För att jämföra dessa beräknades ett medelvärde av 
den periodiskt löpande tillväxten ut för respektive försökstyp. 
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Diameterspridning  
 

 
Figur 6. Diagram över diameterspridningen i Gullspång 

 
Gullspång 
 
Diameterspridningen vid den fjärde revisionen visade en spridning mellan 1 cm 
och 33 cm i de tio ogödslade kontrollytorna samt ett stamantal på 2760 
stammar/ha. Flest antal stammar återfanns i diametersklassen 5 cm med 89st 
stammar. Den grundytevägda medeldiametern (Dgv) i kontrollytorna var 12,7 cm. 
Resultatet från de nio gödslade provytorna gav ett stamantal på 1920 stammar/ha. 
Diameterspridningen varierade mellan 1 cm och 38 cm med flest stammar i 
diametersklassen 12 cm. Dgv i de gödslade provytorna var 18,3 cm vilket var 5,6 
cm högre än i kontrollytorna (figur 6).  
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Figur 7.  Diagram över diameterspridningen i Hällefors 

 
Hällefors 
 
I Hällefors varierade diameterspridningen mellan 1 cm och 21 cm i 
kontrollytorna. Flest antal stammar fanns i diametersklassen 5 cm med 84st 
stammar. Dgv i kontrollytorna var 11 cm och stamantalet per hektar var 1974 st. 
I de gödslade provytorna var stamantalet 2168 stammar/ha och den 
grundytevägda medeldiametern låg på 16,2 cm, en skillnad på 5,2 cm mellan 
kontroll och gödslad. Diameterspridningen i de gödslade provytorna varierade 
mellan 1 cm och 28 cm med flest stammar i diametersklassen 13 cm (figur 7). 
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3.2 Grundyta 
 

Figur 8. Diagram över grundyta (m2/ha) i Gullspång och Hällefors 

 
Gullspång 
 
Grundytan i de gödslade provytorna var högre jämfört med grundytan i de 
ogödslade kontrollytorna. Vid den fjärde revisionen, vid 26 års ålder, var 
grundytan i de gödslade ytorna 30,1 m2/ha i medel och i kontrollytorna var 
grundytan i medel 19,2 m2/ha, en skillnad på 10,9 m2/ha. Grundytan i de gödslade 
provytorna varierade mellan 36,7 m2/ha som högst och 23,66 m2/ha som lägst, 
vilket gav en skillnad på 13,04m2/ha. I kontrollytorna varierade grundytan mellan 
24,5 m2/ha som högst och 12,1m2/ha som lägst, vilket gav en skillnad på 12,4 
m2/ha. Den årligt löpande grundytetillväxten mellan revision tre (22 år) och 
revision fyra (26 år) var 1,8 m2/ha och år i de gödslade och 1,6 m2/ha och år i 
kontrollytorna (figur 8).  

 
Hällefors 
 
Vid 28 års ålder var grundytan högre i de gödslade provytorna jämfört med 
kontroll. Grundytan var i de gödslade ytorna 32,9 m2/ha i medel och i 
kontrollytorna var grundytan i medel 13,9 m2/ha, en skillnad på 18,9 m2/ha. I de 
gödslade provytorna varierade grundytan mellan 39,9 m2/ha som högst och 27,2 
m2/ha som lägst, vilket gav en skillnad på 12,7 m2/ha. I kontrollytorna varierade 
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grundytan mellan 23,5 m2/ha som högst och 6,2 m2/ha som lägst, vilket gav en 
skillnad på 17,3 m2/ha. 
Mellan revision tre (24 år) och fyra (28 år) var den årligt löpande 
grundytetillväxten 2 m2/ha/år i de gödslade och 0,6 m2/ha/år i kontrollytorna (figur 
8). 

 
3.3 Volym 
 

 
Figur 9. Diagram över totalvolym (m3sk/ha) i Gullspång och Hällefors 

 
Gullspång 
 
Volymen i de gödslade provytorna var större jämfört med volymen i de ogödslade 
kontrollytorna. Vid den fjärde revisionen, vid 26 års ålder, var den totala volymen 
i de gödslade ytorna 220,9m3sk/ha och i kontrollytorna var volymen 109,2 
m3sk/ha, vilket gav en tillväxtökning på 102%. Volymerna i de gödslade 
provytorna varierade mellan 276,8 m3sk/ha som högst och 148,2 m3sk/ha som 
lägst och i kontrollytorna varierade volymen mellan 155,8 m3sk/ha och 56,2 
m3sk/ha (figur 9).  
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Hällefors 
 
Den totala volymen var i de gödslade ytorna 224,4 m3sk/ha och i kontrollytorna 
var volymen 72,4m3sk/ha vid den fjärde revisionen (28 år). Detta gav en ökad 
tillväxteffekt på 210% i de gödslade ytorna jämfört med kontrollytorna. I de 
gödslade provytorna varierade volymerna mellan 311,8 m3sk/ha som högst och 
171,3 m3sk/ha som lägst. I kontrollytorna varierade volymen mellan 151 m3sk/ha 
och 23,6m3sk/ha (figur 9). 

 
3.4 Periodisk löpande tillväxt 
 

 
Figur 10. Periodisk löpande tillväxt (m3sk/ha/år) i Gullspång 

 
Gullspång 
 
Den årligt löpande tillväxten har ökat i både kontroll och gödslade provytor vid 
varje revisionstidpunkt. Den löpande tillväxten, under de tre sista 
tillväxtsäsongerna, var 11,9 m3sk/ha/år i kontrollytorna och 19,6 m3sk/ha/år i de 
gödslade. Den årligt löpande tillväxten, under den senaste perioden, var 7,7 
m3sk/ha högre i de gödslade provytorna jämfört med kontrollytorna.  
I de gödslade ytorna har den årligt löpande tillväxten ökat från 17,8 till 
19,6m3sk/ha från den tredje revisonen (2014) till den fjärde (2018). Under samma 
period har den årligt löpande tillväxten i kontrollytorna ökat från 7,3 till 11,9 
m3sk/ha (figur 10).  
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Figur 11. Periodisk löpande tillväxt (m3sk/ha/år) i Hällefors 

 
Hällefors 
 
I Hällefors har den årligt löpande tillväxten ökat i både kontrollytorna och i de 
gödslade provytorna. Under de tre senaste tillväxtsäsongerna (2014-2018) är den 
löpande tillväxten i kontrollytorna 7,6 m3sk/ha/år och 22,8 m3sk/ha/år i de 
gödslade ytorna. Skillnaden i löpande tillväxt mellan de gödslade och 
kontrollytorna var 15,2 m3sk/ha/år. Sett över de senaste två revisionerna har den 
årligt löpande tillväxten i kontrollytorna ökat med 2,8 m3sk/ha. I de gödslade 
provytorna var den årligt löpande tillväxten ökat med 4,4 m3sk/ha (figur 11).   
 
Resultaten från analysen visar att den löpande tillväxten för de fyra gödslade 
försöken (Gullspång, Hällefors, Toftaholm och Tranemo) låg i medel på 22,8 
m3sk/ha/år. I de ogödslade kontrollytorna i försöken låg den årligt löpande 
tillväxten i medel på 11,9 m3sk/ha/år (bilaga 1).  
Den statistiska analysen visar att det är en signifikant skillnad på den löpande 
tillväxten i den senaste perioden mellan de ogödslade och gödslade provytorna. 
Signifikansen var P=0,008 (bilaga 1) vilket visar en stark tillväxteffekt av gödsling 
i de fyra bestånden.  
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3.5 Skillnader mellan basförsök och bolagsförsök 
 

 
Figur 12. Periodisk löpande tillväxt m3sk/ha/år Flakaliden, Asa, Hällefors, Gullspång, Tranemo, Toftaholm 
 
För de två basförsöken i Flakaliden och Asa låg den periodiskt löpande tillväxten 
på 17,2 och 29,7 m3sk/ha/år. Medelvärdet av den periodiskt löpande tillväxten i 
basförsöken låg på 23,4 m3sk/ha/år. I Gullspång låg den löpande tillväxten på 
19,6 och i Hällefors 22,8 m3sk/ha/år. I Tranemo och Toftaholm var den löpande 
tillväxten 23,9 respektive 24,9 m3sk/ha/år.  Medelvärdet för bolagsförsöken var 
likvärdigt med basförsöken och låg på 22,8 m3sk/ha/år.  
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Diskussion 
 
Resultaten visade att ungskogsgödsling i granskog ger en högre produktion i de 
gödslade provytorna vid jämförelse med kontrollytorna. Den lägsta 
tillväxteffekten av gödsling gick att se på medeldiametern. Resultaten av den 
genomsnittliga tillväxteffekten på medeldiametern visade en ökning på 44% i 
Gullspång och 47% ökning i Hällefors, i de gödslade vid jämförelse med 
kontrollytorna. Detta kan bero på det höga stamantalet, i en skog med lägre 
stamantal skulle troligtvis tillväxteffekten på medeldiametern vara ännu större. 
Men eftersom åtgärder såsom röjning och gallring inte utförts i dessa försök har 
inte en sådan utveckling kunnat ske. De höga stamantalen korrelerar med de höga 
grundytor som mätts upp på bestånden. I Gullspång var grundytan 30,1 m2/ha 
respektive 32,9 m2/ha i Hällefors. Resultaten av gödsling har gett en ökning i 
grundytetillväxt på 57% i Gullspång och hela 136% i Hällefors. Den höga 
grundytetillväxten innebär även en hög volymtillväxt på bägge försöken. I 
Gullspång mättes en ökning på 102% av den totala volymen mellan gödsling och 
kontroll och i Hällefors var ökningen 210%. 
 
Den totala volymtillväxten av gödsling i Gullspång och Hällefors visar ungefär 
samma resultat som tidigare visats i studier av basförsöken på ungskogsgödsling 
av gran (Bergh et al. 2005). Resultatet från denna studie visar att tillväxteffekten 
av gödsling uppgår till 300% i norra Sverige (Flakaliden) och 100% i södra 
Sverige (Asa).   
 
Resultatet av jämförelsen av periodiskt löpande tillväxt visade en skillnad på 0,6 
m3sk/ha/år mellan bolagsförsöken och basförsöken. Trots att gödslingsintervallet 
var tätare i basförsöken, varje år, och att intervallet i bolagsförsöken var vartannat 
år blev tillväxteffekten ungefär samma. Det stämmer även överens med 
intervallförsökens resultat (Bergh 2008). I det försöket jämfördes produktionen 
mellan gödsling varje, vartannat och vart tredje år. Resultatet visade ingen 
signifikant skillnad mellan ett gödselintervall på varje år och vartannat år, men att 
ett intervall på tre år gav en lägre tillväxt. Därmed kan det antas att gödsling på en 
större operationell skala bör ske med ett gödslingsintervall på vartannat år, då 
åtgärderna blir färre men tillväxten hög, vilket bör underlätta rent praktiskt och ge 
en bättre ekonomi.  
 
Den statistiska analysen visade en signifikant skillnad (P=0,008) mellan gödslade 
och ogödslade provytor. Skillnaden på den löpande tillväxten mellan de gödslade 
provytorna i Gullspång, Hällefors och de två andra bolagsförsöken i Toftaholm 
och Tranemo var inte anmärkningsvärd. Den löpande tillväxten låg i medel 22,8 
m3sk/ha och år i de fyra försöken. Det visar att tillväxteffekten av gödsling är 
nästintill oberoende av beståndets ursprungliga bonitet, utan det skulle kunna vara 
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andra faktorer som klimat och tillväxtsäsongens längd som begränsar tillväxten i 
de gödslade ytorna (Bergh 2018).  
 
Försöken har totalt gödslats med 850 kg N/ha fram till den senaste revisionen. Det 
har inneburit en total volymökning på 111,7 m3sk/ha i Gullspång och 152 m3sk/ha 
i Hällefors. För varje 10 kilo tillsatt kväve har volymen ökat med 1,3 m3sk/ha i 
Gullspång och 1,8 m3sk/ha i Hällefors. Traditionell gödsling ger en volymökning 
på 1 m3sk/ha per 10kg (Bergh 2018) vilket visar att ungskogsgödsling är en mer 
effektiv form av gödsling. 
 
Beträffande koldioxidinlagring, där 1 m3sk stamved lagrar in 700 kg koldioxid, 
har de gödslade provytorna lagrat in ca 106 ton extra koldioxid/ha i Hällefors och 
78 ton koldioxid/ha i Gullspång jämfört med kontrollytorna. Det visar att denna 
intensiva form av gödsling har potential att göra stor klimatnytta och bör vara ett 
alternativ för det svenska skogsbruket. Dessutom bör de negativa konsekvenserna 
av intensivgödsling på beståndsnivå, gällande biologisk mångfald, ställas i relation 
till de negativa konsekvenserna på global nivå. Vid en ökning av temperaturen, 
pga. klimatförändringar, kan levnadsförhållandena ändras för vissa arter och även 
nya invasiva arter kan etablera sig (Smith 2014).  
 
Vid en framräkning av beståndens utveckling på en 10årsperiod, om den löpande 
tillväxten är samma som idag, antas den totala volymen öka från dagens 
221m3sk/ha i Gullspång till ca 420m3sk/ha. Medeldiametern i ett sådant bestånd 
ligger på ca 34 cm och grundytan skulle då vara 48 m2/ha. Detta förutsätter dock 
att beståndet gödslas vart femte år (år 2019 och 2024) med 150 kg N och att ingen 
gallring har utförts. Vid samma scenario i Hällefors skulle den totala volymen öka 
från 224 m3sk/ha till 452 m3sk/ha. Grundytan skulle efter tio år ha ökat till ca 53 
m2/ha och medeldiametern ökat till ca 26 cm. Skulle bestånden gallras borde 
utvecklingen av medeldiametern troligtvis öka, medans den totala 
volymproduktionen skulle minska med ett färre antal stammar. Risken vid gallring 
är dock att beståndet blir mer stormkänsligt då de gödslade träden har en större 
barrmassa och mindre utvecklat rotsystem än ogödslade träd. Är målet att 
producera grovt timmer borde gallring ändock vara det bästa alternativet för dessa 
bestånd. Är målet däremot hög volymproduktion av timmer, massa eller bioenergi 
är alternativet med gallringsfritt att föredra. Men det finns en viss risk att beståndet 
självgallras vid en stigande ålder då grundytorna är så pass höga. Hur de gödslade 
bestånden reagerar på gallring skulle kunna vara ett lämpligt område för framtida 
studier.   
 
Huruvida bestånden är avverkningsmogna vid denna tidpunkt är svårt att bedöma. 
Rekommendationen för avverkningstidpunkt är när den löpande tillväxten ligger 
på samma nivå som medeltillväxten, vilket troligtvis inte skett vid denna tidpunkt 
då den löpande tillväxten är så pass hög. Men de totala volymerna i dessa bestånd 
är helt klart jämförbara med de genomsnittliga avverkningsvolymerna på liknande 
marker och skulle således kunna avverkas. För att få ut maximal tillväxt ur den 
sista givan kväve är rekommendationen att vänta minst 7 år innan avverkning, för 
att få högsta tillväxteffekt. Det skulle ge en omloppstid på 40 respektive 42 år för 
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de intensivodlade bestånden. Vilket förkortar omloppstiden ungefär 25 år för båda 
bestånden. 

 
4.2 Svagheter i studien 
 
Även då resultaten visade en signifikant skillnad i tillväxt, mellan gödslat och 
kontroll, fanns det vissa faktorer som kan ha påverkat resultatet. En faktor är att 
en viss gödslingseffekt kunde anas i kontrollytorna nr 3 och 4 i Gullspång. De 
provytorna stod i anslutning till de gödslade stråken, och det var en markant 
skillnad på de träd som stod närmast jämfört med de träd som stod längre ifrån 
stråket. Detta har troligen ökat tillväxten även i kontrollytorna och skillnaden 
skulle varit ännu större utan denna effekt. En annan faktor var att andelen tall var 
större i kontrollytorna i Hällefors (bilaga 2). Detta kan ha påverkat skillnaden i 
tillväxteffekt då tall har en snabbare tillväxthastighet i ungdomen jämfört med 
gran.  
 
En gödslad provyta i Gullspång gick inte att hitta vid revision tre och fyra. Vilket 
medför att det statistiska underlaget är något mindre i Gullspång jämfört med 
Hällefors.  
 
Denna revision är utförd på kvarvarande bestånd och är jämförd mot revisioner 
med data på de kvarvarande bestånden. Den totala produktionen är troligtvis högre 
än den produktion som har redovisats i detta arbete, då de självgallrade volymerna 
inte räknats med. I den tredje revisionen i Hällefors visade mätningarna att ca 14 
m3sk/ha virke självgallrats i de gödslade ytorna och ca 5 m3sk/ha virke i 
kontrollytorna under beståndets livslängd. I Gullspång fanns det inte några data 
över hur stor volym som självgallrats, men troligtvis är nivåerna ungefär 
jämförbara med Hällefors.  

 
4.3 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att kvantifiera tillväxteffekten av ungskogsgödsling i 
granskog och jämföra med den naturgivna produktionsförmågan på platsen. 
Resultatet av denna studie visar att tillväxteffekten av behovsanpassad gödsling 
gav en ökad volymtillväxt på 102% i Gullspång och 210% i Hällefors. 

Det andra syftet med detta arbete var att jämföra tillväxten med mer 
grundläggande försök för att få en uppfattning om produktion minskas då 
ungskogsgödslingen sker i en mer operationell praktisk skala. Resultatet visar att 
tillväxteffekten inte sänks när den sker i en mer praktisk skala. Ingen större 
skillnad går att påvisa, i tillväxteffekt, när bestånden gödslas vartannat år istället 
för varje år.  
 
Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att ungskogsgödsling är en effektiv 
åtgärd även när det utförs i praktisk operationell skala. För att öka tillväxten i 
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skogen bör ungskogsgödsling vara ett alternativ i det svenska skogsbruket i 
framtiden. Dock måste de ekonomiska faktorerna även tas i beaktning, vilket kan 
vara ett bra område för fortsatta studier. 
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