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Sammanfattning 

Den svenska skogen tar upp och lagrar 60 miljoner ton CO2 varje år, vilket är en stor 

klimatnytta. Gödsling av skog ger en tillväxteffekt tack vare den extra 

näringstillgången som tillförs träden vilket resulterar i en ökad mängd barrmassa, 

som i sin tur leder till höjd fotosyntesproduktion.  

Syftet med den här rapporten var att undersöka möjligheten till ökad tillväxt som 

upprepad gödsling i ungskog av gran (Picea abies) kan ge, då det tidigare har visat 

sig vara ett mycket effektivt sätt att öka volymproduktionen. Studien är skriven 

utifrån hypotesen: Tillväxten i gödslade granbestånd ger en ökad årlig tillväxt med 

mer än 10 m3 per hektar och år, jämfört med ogödslade bestånd.  

Studiens material är framställt genom egen mätning av försöken i Tranemo (Västra 

Götalands län) och Toftaholm (Kronobergs län). Resultaten har jämförts med data 

från tidigare mätningar i bestånden. Försöken är anlagda i Fiberskogsprojektet år 

2003. Bestånden är gödslade sex gånger med start 2003 och gödselgivan är anpassad 

efter utförda barranalyser.  

Resultaten visar att stående volym, diameter, grundyta och medelstammens volym är 

högre för de gödslade ytorna i relation till kontrollytorna, både i Toftaholm och 

Tranemo. Den löpande volymtillväxten på de gödslade ytorna har ökat markant 

jämfört med kontrollytorna. Tillväxten för de gödslade ytorna är 24–25 m3sk per 

hektar och år jämfört med cirka 15 m3sk per hektar och år i kontrollytorna.  

Gödsling av ungskog ger en hög tillväxtökning och kan förkorta omloppstiden 

avsevärt genom att träden når större dimensioner på kortare tid. Denna studie 

indikerar att stamantalet har en påverkan på volymtillväxten i gödslade bestånd, och 

att ett stamantal mellan 1900–2500 per hektar ger högre produktion.  
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Abstract 

Swedish forest takes up and stores 60 million tons of CO2 every year. Which is a 

great climate benefit. Fertilization of forest results in a growth increase beacuse of 

the added nutrients supplied to the trees. This leads to an increased amount of needles 

that can produce a higher photosynthesis.  

The purpose of this report has been to examine the possibility of growth increase of 

norway spruce (Picea abies) with frequency fertilization in young stands. Earlier 

studies have shown that this is an efficient way to increase the stemwood production. 

The study has one hypothes, the growth increase in frequency fertilized young stands 

results in a yearly growth increase of 10 m3 per hectare compared to unfertilized 

stands.  

The material of this study is prepared from assessments from trials in Tranemo and 

Toftaholm in southern Sweden. The results have been compared to data from earlier 

assessments in the trial stands. Tranemo and Toftaholm is fertilized six times since 

2003. The fertilizer dose is optimized after a needle analysis before every fertilizing 

occasion.  

The results show that the volume, diameter, basal area and individual stem volume is 

higher in the fertilized areas than in the unfertilized areas for both Toftaholm and 

Tranemo. The growth increase at the fertilized areas has increased significant 

compared with the unfertilized areas. The growth increase at the fertilized areas is 

24-25m3 per hectare and year. The growth increase at the unfertilized areas is about 

15m3 per hectare and year.  

Fertilization of young stands results in a high growth and shortens the rotation period 

considerably, the trees reach higher dimensions in shorter time. This study indicates 

that the number of stems per hectare has an impact on the growth increase in 

fertilized stands.  

Key words: Frequent fertilizing in young stands, Nitrogen fertilization, Forest 

production, Picea abies 
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1. Introduktion 
Den svenska skogen har en mycket stor klimatnytta och tar upp och lagrar 

trädbiomassa som motsvarar 60 miljoner ton CO2 varje år (Lundmark, et al., 

2014). För varje kubikmeter skogsråvara som produceras i svensk skog 

binds 470 kg koldioxid (Bergh, 2016). I Sverige är det möjligt att genom 

olika skogsskötselmetoder öka tillväxten avsevärt och i en studie av 

Lundmark m fl (2014) motsvarar denna tillväxtökning en ökad klimatnytta 

på över 40 miljoner ton CO2. Genom att använda koldioxidneutral 

skogsråvara för att ersätta fossila energikällor samt CO2- och energiintensiva 

material i exempelvis byggnader erhålls en ersättningseffekt, eftersom 

utsläpp av CO2 förhindras. Detta kallas för substitutionseffekter. Dessutom 

kan användandet av trä i byggnader ses som en långsiktig lagring av CO2 

som i slutändan kan användas för energiändamål (Bergh, 2016). Ett av 

Sveriges miljömål ”begränsad klimatpåverkan”, ställer krav på att minska 

användningen av fossila bränslen (Boberg, 2017). För att minska behovet av 

fossila bränslen måste användningen av energi minskas och fossila bränslen 

ersättas med förnyelsebara energikällor, såsom bioenergi från skogen. En 

kraftigt ökad efterfrågan på skogsråvara i kombination med en ökad 

avsättning av skogsmark för naturvärden etc., kräver en ökad 

skogsproduktion på den tillgängliga arealen (Bergh, et al., 2008). Sveriges 

skogars totala tillväxt är 120 miljoner m3sk, medans det totala uttaget 

inklusive slutavverkningar, gallringar, samt naturliga avgångar är strax 

under 100 miljoner m3sk (Riksskogstaxeringen, 2017). Skogsindustrin i 

Sverige förbrukar 70 miljoner m3fub (Skogsindustrierna, 2017) vilket 

motsvarar 84 miljoner m3sk (70 / omräkningstal 0,83 = 84). En oro för 

bristande skogsråvara är ingen ny företeelse. Under slutet av 1800-talet var 

avverkningstakten högre än tillväxten, vilket drev fram den svenska 

skogslagen år 1903 (Skogshistoriska Sällskapet, Anon). Sverige har under 

industriell tid varit beroende av olika skogsprodukter både för inhemskt bruk 

och för export. För att bibehålla en hög och långsiktigt hållbar 

avverkningsnivå som kan försörja den svenska skogsindustrin med råvara 

har olika idéer, program och skogsskötselåtgärder prövats genom tiderna. 

Exempel på detta är föryngringskrav efter avverkning, olika skötselmetoder 

och åtgärder, användning av högproduktiva exotiska trädslag, genetiskt 

förädlat material samt gödsling.  

 

Skogliga skötselåtgärder kan delas in i långsiktiga åtgärder som ger resultat i 

tidsspannet 25 till 75 år, hit räknas bland annat ett lyckat föryngringsresultat 

och genetiskt förädlat material. Kortsiktiga åtgärder som ger ett resultat 

inom 10 år, kan vara exempelvis dikesrensning eller gödsling (Ståhl & 

Bergh, 2013).  

 

Gödsling av skog ger en tillväxteffekt tack vare den extra näringstillgången 

som tillförs träden vilket resulterar i en ökad mängd barrmassa som i sin tur 

leder till höjd fotosyntesproduktion (Bergh, 2004). Fotosyntesproduktionen 

ökar trädets biomassa genom ökad produktion av grenar, barr/blad, rötter 
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och stam. Det har visat sig att vid ungskogsgödsling så ger gran den största 

tillväxtresponsen. Detta beror sannolikt på att barren har en längre livslängd 

gentemot jämfört med inhemsk tall (Pinus sylvestris) (Bergh, 2018). En 

annan orsak till tillväxtreaktionen vid gödsling är att träden inte utvecklar 

sina finrötter i lika stor utsträckning, utan lägger en större del av 

fotosyntesproduktionen på ovanjordsdelarna av trädet som exempelvis 

stammen, barr och grenar (Bergh, 2004). Kväve är det näringsämne som är 

mest tillväxtbegränsande i skogsmark (Bennett, et al., 2003). Gödselmedlet 

kan även innehålla till exempel kalium, fosfor och magnesium. 

 

Idén med att gödsla skogen för bättre tillväxt härstammar från 1840-talet då 

konstgödningens fader den tyske kemisten Justus von Liebig, kom med 

teorin om grödors behov av olika mineraler. Den tyske jägmästaren Carl 

Ludwig Obbarius tog med sig idéerna till Sverige då han var föreståndare för 

ett privat skogsinstitut på Ramnäs bruk i Bergslagen vid mitten på 1800-

talet. Det var dock inte förrän på 1960-talet som skogsgödsling tog fart i 

Sverige då de stora skogsbolagen med SCA i spetsen hade byggt ut sina 

industrier till den grad att råvaruförsörjningen började bli ett problem. Då 

sågs skogsgödslingen som en del av lösningen. Skogsgödslingen nådde sin 

kulmen på 1970-talet då den årliga gödslade arealen var nästan 200 000 

hektar. Nedgången efter kulmen berodde främst på skogsindustrins stora 

lönsamhetsproblem. Miljörörelsen hade även under perioden blivit starkare 

och under 1960-talet fanns en oro för att skogsgödslingen bidrog till 

övergödning av vattendrag. Dessa faktorer samt att lämpliga bestånd att 

gödsla blivit färre gjorde att skogsgödslingen avtog. På 1980-talet ökade 

motståndet från miljörörelsen allt mer, med skogsdöden som härjade i 

Centraleuropa, vilket användes som ett argument mot skogsgödsling. Det 

fanns nämligen en osäkerhet om hur trädens hälsa påverkades av 

skogsgödsling.  

Under 1990-talet satte lågkonjunkturen i början av decenniet även sina spår i 

den svenska skogsindustrin, och skogsgödsling blev bortprioriterat till 

förmån för billigt importvirke. Trycket från miljörörelsen var också 

fortfarande stort, vilket ledde till att skogsnäringen tillsammans med 

miljörörelsen slöt ett avtal med FSC om skogsgödsling år 1998. 

I slutet på 1990-talet blev det åter aktuellt med skogsgödsling, dock långt 

ifrån 1970-talets nivåer. Motiveringen då som nu är en ökad efterfrågan på 

skogsråvara, då även energisektorn fått upp ögonen för skogen som 

råvarukälla.  

I mitten på 1990-talet startade Fiberskog, vars syfte var att undersöka 

möjligheten till intensivgödsling av yngre granbestånd. Fiberskog var ett 

temaforskningsprogram och ett gemensamt projekt mellan SLU och 

skogsnäringen (Yara, Korsnäs, Mellanskog, Skogssällskapet, Stora Enso, 

Sveaskog och Södra). Programmet pågick mellan 1997 och 2005. Där togs 

underlag fram till hur intensivodling kan bedrivas i praktiken. År 2001 

anlades intervallgödslingsförsök i Ebbegärde, Mölnbacka, Grängshammar, 

Valbo och Bräcke. I dessa försök testades följande gödslingsintervall.  

F1-ledet: gödsling varje år, 50–100 kg kväve + andra näringsämnen 
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F2-ledet: gödsling vartannat år, 100–150 kg kväve + andra näringsämnen 

F3-ledet: gödsling vart tredje år, 150–200 kg kväve + andra näringsämnen 

A/NP-ledet: träaska kombinerat med kväve och fosfor, träaska vart femte år 

och kväve och fosfor vartannat år  

S/N-ledet: gödsling med slampellets i kombination med kväve. 

Slamtillförsel vart femte år och kväve vartannat år.  

 

F1- och F2-ledet gav bäst tillväxt de första fem åren. Det gödslingsled som 

visade sig mest effektivt ur både ekonomisk och operationell synpunkt var 

F2-ledet (Bergh, et al., 2008). I tidigare forskning har gjorts beräkningar på 

att ungskogsgödsling med ett gödslingsintervall på vartannat år ger det bästa 

ekonomiska utfallet i förhållande till produktion (Bergh, et al., 2004). 

Ungskogsgödsling har tidigare visat sig kunna ge 16–24 m3sk per hektar och 

år i södra Sverige, jämfört med den ogödslade tillväxten om 7–10 m3sk per 

hektar och år (Bergh, et al., 2005). När beståndet sluter sig ökar förnafallet 

av döda barr och grenar som bryts ner och mineraliseras. Detta gör att mer 

näring frigörs och risken för läckage ökar. Det är vid denna tidpunkt 

lämpligt att övergå till ett glesare gödselintervall på fem år. Den sista 

gödslingen utförs fem till tio år före planerad slutavverkning för att på så sätt 

förhindra onödigt kväveläckage i största möjliga mån (Bergh, et al., 2004).  

 

År 2003 startade bolagsförsöken med tolv nya försök på fem olika lokaler 

spridda över den södra halvan av landet. Dessa försök är mer storskaliga och 

har en mer tillämpad prägel som ska efterlikna praktisk drift mer än vad som 

tidigare gjorts. Försöken är upplagda med gödsling vartannat år, med 

spridningsteknik som är tillgänglig för skogsbruket. Gödsling sker till dess 

att beståndet sluter sig. Därefter sker behandling vart femte år, med en sista 

gödsling fem till tio år före planerad avverkning.  

 

Skogsgödsling -certifiering och skogsvårdslagen 

Skogsvårdslagen föreskriver att när skogsgödsling utförs skall det ske på ett 

sådant sätt att skador förhindras eller begränsas. I övrigt ges endast 

rekommendationer vart det är möjligt att gödsla, hur ofta samt vilken mängd 

kväve som bör användas (Skogsstyrelsen, 2017). I skogsvårdslagens 

allmänna råd §7:26 nämns endast konventionell gödsling, vilken definieras 

som ”det gödslade beståndet utgörs av frisk, välsluten, gallringsskog, äldre 

skog (ännu inte slutavverkningsmogen) eller slutavverkningsmogen skog.”. 

Skogsstyrelsens allmänna råd under §7:26 rekommenderar under 

konventionell gödsling ett intervall om minst 8 år till att omgödsling sker, 

alternativt 10 år innan slutavverkning. Dessa rekommendationer följer 

tämligen väl hur det atmosfäriska kvävenedfallet varierar över landet 

(Naturvårdsverket, 2017). Skogsgödsling är alltid samrådspliktigt mot 

Skogsstyrelsen, men om inte åtgärden möter några hinder i form av 

skyddsvärda biotoper eller på annat sätt strider mot skogsvårdslagen eller 

miljöbalken så ser inte skogsstyrelsen något skäl till att neka gödsling. 

Storleken på gödselgivan och tidpunkt för spridning är något som beaktas 
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vid samråd (Johansson, 2018). Gödslingen rekommenderas av 

Skogsstyrelsen (2013) att ske med olika givor i olika delar av landet, se figur 

1. I område 1 rekommenderas att gödsling inte bör ske, i område 2 

rekommenderas max 150 kilo kväve per hektar och omloppstid, på marker 

där GROT-sortiment planeras att tas ut. I område 3 och 4 rekommenderas en 

maximal giva på 300 kilo respektive 450 kilo per hektar och omloppstid.  

 
Figur 1: Karta över Skogsstyrelsens rekommendationer kring kvävegödsling. Källa: 

Skogsskötselserien -Produktionshöjande åtgärder, Andra upplagan, mars 2013.  

 

Skogscertifieringsorganet Forest Stewardship Council (FSC) nämner 

kvävegödsling på skogsmark i sitt regelverk Svensk Skogsbruksstandard 

enligt FSC. FSC:s certifieringsregler föreskriver att Skogsstyrelsens 

rekommendationer skall följas (Forest Stewardship Council, 2010). 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) som är det 

andra stora skogscertifieringsorganet i Sverige, nämner skogsgödsling i sitt 

regelverk Svenska PEFC:s Skogsstandard. Skogsgödsling tas upp i 

regelverket genom att gödsling på lavrika marker kräver tillstånd. I övrigt 

nämns det som en lämplig åtgärd på vissa marker för att upprätthålla 

produktionsförmågan (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification, 2017).  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med den här rapporten är att undersöka tillväxten vid operationell 

gödsling i ungskog jämfört med kontrollytor. Gödslingsförsöken i den här 

rapporten är, till skillnad från tidigare försök, mer praktiskt (operationellt) 

tillämpade. Med det menas att de metoder som använts vid 

gödslingstillfällena är sådana metoder som direkt går att applicera inom det 

konventionella skogsbruket. Syftet är även att urskilja vilka faktorer som 

kan påverka gödslingseffekten.  

Målet med att utvärdera dessa försök är att ta fram underlag och kunskap för 

att utvärdera tillväxteffekterna på olika platser i Sverige som kan användas 

för tillväxtprognoser och ekonomiska kalkyler. 

 

Hypotes 

Följande hypotes avses att utvärderas i detta examensarbete: 

Tillväxten i gödslade granbestånd ger en ökad årlig tillväxt på mer än 10 

m3sk per hektar och år, jämfört med ogödslade bestånd. 

 

Frågeställning  

Hur hög tillväxtökning kan ungskogsgödsling ge på granmarker i södra 

Sverige? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka volymtillväxten av operationell gödsling 

av ungskog vartannat år på fastmark. Miljömässiga eller ekonomiska 

effekter av gödslingen kommer inte behandlas. Undersökningen omfattar 

endast två försökslokaler i granungskog (Picea abies) belägna i Götaland. 
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2. Material och metod 
Studiens material är framställt genom egen mätning av försöken i Tranemo 

och Toftaholm. Resultaten har jämförts med data från tidigare mätningar i 

bestånden. En statistisk analys har gjorts genom ett parat T-test, via R Core 

Team 2017, som är ett verktyg för statistisk databehandling. T-testet 

utfördes för att jämföra de gödslade ytorna med kontrollytorna. Data från 

Toftaholm och Tranemo samt data från försök i samma försöksserie belägna 

i Gullspång och Hällefors. Försöken i Gullspång och Hällefors mäts i en 

annan studie under motsvarande period.   

 

Gödslingsförsöken på Toftaholm och Tranemo är belägna i södra Götaland, 

se figur 2. Båda lokalerna har ett ståndortsindex på G32 enligt den 

grangeneration som stod där tidigare. Försöken etablerades 2003 i 

Fiberskogsprojektet och sköts nu av Sveriges Lantbruksuniversitet, 

tillsammans med Johan Bergh vid Linnéuniversitetet. Försöken är 

finansierade av respektive skogsägare, där Södra Skogsägarna driver 

Toftaholmsförsöket och Sveaskog driver försöket i Tranemo. Yara har 

delfinansierat de två första gödslingarna i försöket genom rabatterade priser 

på gödning (Bergh, 2004). 

 

Figur 2, Karta över gödselförsökens belägenhet 
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Försökslokalen i Toftaholm ligger på Södras mark i Kronobergs län nära 

gränsen till Jönköpings län intill sjön Flåren på 154 meter över havet och 

med en årsmedelnederbörd på 687mm (SMHI, 2018). Terrängen är flack 

men stenig och jordarten är morän. Beståndet är planterat 1993 och efter det 

är två lövröjningar gjorda. I figur 3 syns hur försöket är planerat i terrängen. 

 

 

Figur 3, karta över försökslokalen i Toftaholm med de gödselfria stråken i grönt samt de 

fasta provytorna som cirklar. 

Försökslokalen i Tranemo ligger på Sveaskogs mark i byn Bullsäng mellan 

Tranemo och Svenljunga. Tranemoförsöket har en höjd över havet på 185 

meter och årsmedelnederbörden är 813mm (SMHI, 2018). Beståndet är 

planterat 1995 med Silvanova, en planteringsmaskin som var i drift från 

cirka 1980 till slutet på 1990-talet (Klang, 2018). Försöket är anlagt i en 

sydvästsluttning med en annars ganska jämn ytstruktur och är även det 

lövröjt två gånger. I figur 4 syns hur försöket är planerat i terrängen. 
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Figur 4, karta över försökslokalen i Tranemo med de gödslingsfria stråken i det prickiga 

området samt de fasta provytorna som cirklar. 

Gödselgivan har anpassats utifrån barranalyser gjorda på respektive 

försökslokal. Gödselgivans sammansättning har bestått av olika 

växtnäringsämnen och i olika proportioner vid de olika gödslingstillfällena 

(se tabell 1). Gödslingen har i början av försöken skett med traktor och 

senare med helikopter på grund av att trädens kronor påverkar 

spridningsjämnheten. Bestånden är gödslade 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 

och 2013. Bestånden kommer även att gödslas under våren 2018. 

Tabell 1, Näringstillförsel Tranemo/Toftaholm 

  
N 
(Kväve) 

P 
(Fosfor) 

K  
(Kalium) 

Ca 
(Kalcium) 

Mg 
(Magnesium) 

S   
(Svavel) 

Mn 
(Mangan) 

Zn   
 (Sink) 

B     
(Bor) 

Tranemo/ 
Toftaholm 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 63 240 31 22 130 4 0,40 0,40 

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 850 187 308 69 41 176 4 0,4 1,4 
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2.1 Metodik 

Mätningen genomfördes under februari månad 2018, efter växtsäsongen 

2017. Mätningar skedde på ytor i både gödslade och ogödslade områden, 

benämns vidare som kontrollytor. Fasta provytor finns utlagda i försöken, 10 

provytor per behandling och försök.  

Brösthöjdsdiameter mättes för alla träd inom provytan. På varje yta mättes 

trädhöjden på minst 15st träd, med mål att fördela höjderna i 

centimeterintervall på de olika diametrarna. En höjd mättes på ett träd med 

BHD (brösthöjdsdiameter) i intervallet 10,0 cm och 10,9 cm, en höjd på ett 

träd med BHD i intervallet 11,0 cm och 11,9 cm och så vidare. De första 

träden inom varje diameterklass som klavades mättes höjd, i den mån det lät 

sig göras utan yttre förutsättningar som hindrade sikten för höjdmätningen. 

Efter varje mätt träd märktes trädet med färg, för att undvika att träd 

missades eller taxerades två gånger. Fältarbetet utfördes av rapportens 

författare, och för att mätningarna mellan de gödslade ytorna och 

kontrollytorna skulle bli så exakt som möjligt gjordes en arbetsfördelning.  

Provytorna på försökslokalerna hade en centrumstolpe, i vilken linor om 10 

meter fästes för att säkerställa att samtliga träd inom ytan taxerades. Vid 

förekomst av gränsträd (där avståndet från trädet till centrumstolpen var 

osäkert) mättes avståndet mellan trädet och centrumstolpen gemensamt av 

fältarbetarna. Träd som missats i tidigare mätning märktes med snitselband 

samt noterades diameter och avstånd till centrumstolpen.  

Utrustning för fältarbete:  

Diametermätning: Dataklave Haglöf, med programvaran Estimate kraft 

Höjdmätning: Haglöf Sweden EC II-D  

Diametermätning av provyta: Måttband modell Stihl (15M)  

Mätning av brösthöjd: Brösthöjdskäpp 1300 millimeter. 

Märkning av taxerade träd: Märkfärg på sprayburk. 

För databearbetning: Haglöf Management System.   

Sammanställningen av de inmätta cirkelprovytorna gjordes i Haglöf 

Swedens mjukvara, Haglof Management System. Sammanställningen 

gjordes med hjälp av Magnus Ekström på Hushållningssällskapet i 

Jönköping. Höjdfunktionen som användes var Söderbergs funktion för södra 

Sverige. Volymsfunktionen var Brandels mindre funktion för träd i södra 

Sverige. Samtliga framtagna volymer är presenterade i skogskubikmeter (m3 

sk).  
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För de provträd där både diameter och höjd mätts räknades en volym ut. 

Med dessa provträd togs ett samband fram (polynom) mellan diameter och 

trädvolym. Polynomet har gjorts i Haglöf Swedens programvara Haglöfs 

management system. Genom att använda polynomfunktionen tilldelas alla 

diametrar en trädvolym. Diagrammet nedan illustrerar detta samband för 

Tranemo gödslade (figur 5) och ogödslade (figur 6) provträd.  

 

Figur 5, De enskilda trädens volym i förhållande till brösthöjdsdiameter, i de gödslade 

ytorna. 

 

Figur 6 De enskilda trädens volym i förhållande till brösthöjdsdiameter, i kontrollytorna. 
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3. Resultat och analys 

Resultaten av studien visar att både volym, diameter, grundyta och 

medelstammens volym är högre för de gödslade ytorna i relation till 

kontrollytorna både i Toftaholm och Tranemo. T-testet visade att det finns 

en signifikant skillnad i tillväxt mellan de gödslade ytorna och 

kontrollytorna, signifikansen är enligt analysen 0,008.  

Gödslingen har påverkat diameterfördelningen i Toftaholm som har ett 

större spann och betydligt fler antal träd i grövre diameterklasser jämfört 

med kontrollytorna (se figur 7).  

Figur 7. Staplarna visar antal träd i respektive diameterklass (cm) för samtliga träd i 

Toftaholm.  
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Diameterspridningen i Tranemo för de gödslade ytorna har en jämnare 

fördelning än för kontrollytorna, där det finns flest antal träd i 

diameterklasserna 13 – 18cm. Gödslingen har på samma sätt som i 

Toftaholm ökat antalet träd i de grövre diameterklasserna jämfört med 

kontrollytorna se figur 8. I Tranemo är skillnaden i diameter större där det 

finns ett flertal träd i grövre diameterklasserna 22cm och uppåt.  

Figur 8. Staplarna visar antal träd i respektive diameterklass(cm) för samtliga träd i 

Tranemo. 

Grundytan är i genomsnitt 13,6 m2 högre för de gödslade ytorna i Toftaholm 

jämfört med kontrollytorna. I Tranemo är skillnaden inte lika stor, grundytan 

är 11,3 m2 högre i de gödslade ytorna jämfört med kontrollytorna. I tabell 2 

presenteras medelvärden av mätresultaten från de två försökslokalerna. 

Tabell 2. Medelvärden av inmätta parametrar. 

  
  

Volym/ha 
m3sk 

Da, 
cm 

Dgv, 
cm 

Medelstam 
m3sk 

Grundyta  
m2/hektar 

Stamantal/ 
hektar 

Toftaholm Gödslad, total   216,7 13,9 16,4 0,111 32,2 1980 

Toftaholm Kontroll, total   112,8 11,5 13,2 0,065 18,6 1763 

    

Tranemo Gödslad, total  237,8 15,6 17,7 0,145 32,9 1661 

Tranemo Kontroll, total  135,3 12,7 14,2 0,085 21,6 1690 
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Den löpande volymtillväxten på de gödslade ytorna har ökat markant 

jämfört med kontrollytorna, där tillväxten för de gödslade ytorna är 24 - 25 

m3sk per hektar och år, jämfört med cirka 15 m3sk på kontrollytorna. 

Resultaten i Toftaholm bekräftar studiens hypotes. Den totalt tillförda 

kvävemängden uppgår till 850 kg per hektar ger detta en tillväxtökning om 

0,12 m3sk per kilo tillfört kväve. I de gödslade ytorna i Toftaholm är den 

årliga volymtillväxten högst på ca 25 m3sk per hektar och år (se figur 9). 

 

Figur 9. Periodiskt löpande tillväxt per år i m3sk under perioden 2014–2017 med 

max/minvärden. 

Den periodiskt löpande tillväxten har under perioden 2003 - 2017 ökat för 

både gödslade ytor och kontrollytorna, se figur 10. De gödslade ytorna har 

en betydligt högre tillväxt än kontrollytorna. Tillväxten har ökat sedan 2003 

men tog fart först under perioden 2008 - 2017.  
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Figur10, Utveckling av periodiskt löpande tillväxt. 

Gödslingen har i Tranemo gett en total tillväxtökning på ca 102 m3sk per 

hektar under perioden 2003 - 2017, vilket motsvarar en relativ tillväxtökning 

på 75% jämfört med kontrollytorna. I Toftaholm är den totala 

tillväxtökningen ca 104 m3sk per hektar under samma period medan den 

relativa tillväxtökningen är lite högre med 92%. Skillnader mellan de 

gödslade ytorna och kontrollytorna för Tranemo och Toftaholm visas i figur 

11. 
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Figur 11, Utveckling av den stående medelvolymen per hektar för kontroll- och gödslade 

provytor under perioden 2003–2017. 
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När ett samband ställs upp mellan volym per hektar och stamantal per hektar 

för varje individuell yta (se figur 12), visar det sig att i de gödslade ytorna 

ökar volymen trots högre stamtäthet. Kontrollytornas volym ökar inte i 

samma utsträckning med högre stamtäthet som de gödslade ytorna.  

 

Figur 12, Volymens relation till stamtätheten. 

Stamantalet i Tranemo skiljer sig rejält mellan ytorna. Därför har resultatet 

presenterats med medelvärden för ytor under 1500 stammar per hektar och 

över 1500 stammar per hektar för Tranemo. I de gödslade ytorna skiljer inte 

medelstammen nämnvärt, medan i kontrollytorna minskar medelstammen 

med ett högre stamantal (se tabell 3). Grundytan ökar rejält i de gödslade 

ytorna med stamantal över 1500 per hektar. Framförallt är det volymen i de 

gödslade ytorna som skiljer sig med 101 m3sk per hektar. 

Tabell 3. Medelvärden av inmätta parametrar fördelat på stamantal.  

 
Volym/ha 
m3sk 

Da, 
CM 

Dgv, 
CM 

Medelsta
m m3sk 

Grundyta  
M2/hekta
r 

Stamanta
l/ 
Hektar 

Tranemo G <1500 stam 187,1 16 18,3 0,148 27,1 1273 

Tranemo G >1500stam 288,4 15,1 17 0,142 38,2 2049 

Tranemo K <1500 stam 122,5 14,8 17 0,115 18,9 1034 

Tranemo K >1500 stam 138 12,1 13,7 0,076 22,2 1853 
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I tabell 4 återges provytorna i Tranemo hur de ligger i förhållande till 

varandra i verkligheten. När tabellen studeras går det att antyda det krön i 

terrängen som fungerar som vattendelare och löper tvärs igenom 

försökslokalen. I tabell 5 finns information om ytorna som även kan vara 

anledningar till den låga tillväxten. 

Tabell 4. Årlig medeltillväxt i Tranemo resultaten är presenterade efter hur ytorna förhåller 

sig till varandra. Celler med ljusblå botten markerar vilka ytor som kommenteras i tabell 5. 

Medeltillväxten anges i m3sk per hektar. 

 Kontroll  Gödslade  Kontroll  Gödslade 

Yta Medel-

tillväxt 

Yta Medel-

tillväxt 

Yta Medel-

tillväxt 

Yta Medel-

tillväxt 

5 6,8 6 13,6 15 6,4 16 20,7 

4 7,2 7 12,4 14 6,2 17 10,4 

3 10,2 8 18,1 13 11,1 18 18,6 

2 10,4 9 13,0 12 11,6 19 22,7 

1 9,9 10 16,8 11 14,2 20 21,0 

Tabell:5. Kommentarer om påfallande iakttagelser som gjort intryck på 

förrättningsmannen. 

Yta Kommentar 

5 (Kontroll) Väldigt gles 

6 (Gödslad) Luckig 

7 (Gödslad) Stickväg går igenom ytan, i övrigt gles 

14 (Kontroll) Väldigt gles, de flesta träd växer solitärt 

17 (Gödslad) Stor lucka i halva ytan 
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4. Diskussion och slutsatser 

Gödsling av ungskog ger en hög tillväxtökning och kan förkorta 

omloppstiden avsevärt genom att träden når större dimensioner på kortare 

tid. Medeltillväxten i perioden 2014 - 2017 för de gödslade ytorna i 

Toftaholm är 25 m3sk per ha och år, medan kontrollytorna har en 

medeltillväxt på 14 m3sk per ha och år. I Tranemo är resultaten lite 

annorlunda, för de gödslade ytorna är medeltillväxten för perioden 2014-

2017 24 m3sk per ha och år medan kontrollytornas värde är 15 m3sk per ha 

och år. Detta gör att hypotes 1 bekräftas av resultaten i Toftaholm, men inte i 

Tranemo. Resultaten visar även en högre tillväxt än resultaten från Potential 

production of Norway spruce in Sweden (Bergh 2005).  

Stamantalet skulle kunna vara en faktor till att tillväxten i Tranemo inte 

skiljer sig lika mycket mot kontrollytorna som i Toftaholm. Vår studie 

indikerar på att det är möjligt att hålla en hög stamtäthet utan att 

diametertillväxten hämmas. De stamtäta gödslade ytorna där självgallring 

inte inträffat håller hög volym och hög medelstam. Resultaten visar att 

gödslade ytor med ett stamantal på över 1500 stammar per hektar producerar 

högst volymtillväxt per enskilt träd. En möjlig felkälla till detta påstående 

skulle kunna bero på stora luckor i ytorna med under 1500 stammar per 

hektar. Skulle den årliga tillväxten beräknas för perioden 2014 - 2017 på de 

ytor med ett stamantal över 1500 stammar per hektar, bekräftar resultatet 

hypotes 1. En indikation som ges är att ett stamantal mellan 1900 och 2500 

per hektar är optimalt i gödslade ytor med rätt abiotiska förutsättningar. För 

att uppnå önskvärda stamantal krävs en väl utförd föryngring. Där rätt antal 

plantor sätts, återväxtkontroll utförs i god tid, och endast lövröjningar 

genomförs. Beståndsskötseln bör vara gallringsfri då gödslade träd utvecklar 

större grönmassa på bekostnad av rotsystemet, vilket resulterar i ett mer 

stormkänsligt bestånd. Vår studie visar även på att gödslade bestånd klarar 

en hög volymproduktion med en hög medelstam, att gallra dessa bestånd 

skulle förmodligen minska gödslingseffekten. Om ett ungskogsgödslat 

bestånd drabbas av allvarliga skador så som stormfällning, snöbrott eller 

insekter bör gödslingen avbrytas. Ett gallringsfritt skogsbruk har även 

fördelen att risken för att beståndet angrips av rotröta minskar (Rönnberg, et 

al., 2013).  

I Tranemo är det mycket tydligt att tillväxten är betydligt lägre uppe på 

krönet av sluttningen jämfört med sluttningens lägre partier. Orsaken till 

detta kan vara jorddjup och sämre möjligheter för rötter att breda ut sig i 

markprofilen. Detta kan påverka trädens förmåga att ta upp vatten och 

näring, och den potentiella gödslingseffekten kan inte uppnås fullt ut. 

Resultaten pekar på att sämre marker kan vara mindre lämpliga att gödsla. 
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Framtiden för bestånden är att gödslas en gång till under våren 2018. För att 

näringsläckage skall undvikas bör inte beståndet avverkas förrän 10 år efter 

sista gödslingen. Medeltillväxten för de gödslade ytorna i både Toftaholm 

och Tranemo är 24,5 m3sk per hektar och år. En teori är att 

gödslingseffekten håller i sig i 5 år och beståndet kan producera 24,5 m3sk 

per hektar och år i 5 år till. Om de sista 5 åren innan slutavverkning beräknas 

med en medeltillväxt på 16,6 m3sk per hektar och år, vilket är boniteten för 

ståndortsindex G40 i Småland, blir den stående medelvolymen totalt 431,5 

m3sk per hektar. Enligt detta scenario skulle en omloppstid under 40 år vara 

möjlig.   

Studien omfattar endast två lokaler, vilket ger ett för litet underlag för att få 

resultat som är tillförlitliga för hela södra Sverige. En annan svaghet är 

kontrollytornas grad av opåverkan av gödslingen, vilket inte kunnat 

kontrolleras i studien. 

Vår teori kring stamantalets påverkan vid ungskogsgödsling skulle kunnat få 

högre generaliseringsgrad genom att slå ihop resultaten med data från 

försöken i Gullspång och Hällefors. 

Ur en praktisk relevans är det möjligt att producera högre volymer på mindre 

yta och kortare omloppstid. Kraven på avsättningar för naturvård har ökat 

under de sista decennierna. Kanske kan ungskogsgödsling vara en väg att gå 

för att kunna bibehålla en hög produktion av förnybar råvara och samtidigt 

bevara den biologiska mångfalden, vilket är viktigt ur ett samhälleligt 

perspektiv. Ungskogsgödsling är ett effektivt sätt att öka skogsproduktionen. 

En viktig aspekt är det ökade upptaget av koldioxid som gödslingen ger. 

Den ökade tillväxten under perioden 2003–2017 på strax över 100 m3sk per 

hektar, ger ett ökat koldioxidupptag på 47 000 kg per hektar, jämfört med 

kontrollytorna. För att säkerställa produktionen av råvara på ett nationellt 

plan vid ett ökat behov, kan det räcka med ett mer skötselintensivt 

skogsbruk. Att plantering, röjning, gallring och slutavverkning sker vid rätt 

tidpunkt på all skogsmark i Sverige är av stor vikt. Detta skulle troligtvis 

höja produktionen mer än om all gödslingsbar mark gödslades (Rosvall, 

2007). Ägarstrukturen i södra Sverige med olika typer av skogsägare med 

olika mål och olika stora fastigheter gör att skogsbruket ser lite annorlunda 

ut på varje skogsägares fastighet. Detta gör att skogen får olika värden 

beroende på ägarens inriktning.  

Något som vore intressant för vidare studier är att undersöka 

volymtillväxten vid ungskogsgödslingen med olika stamantal. För att få en 

bättre reliabilitet bör fler försök i praktisk tillämpning anläggas där även 

stamantalet beaktas.  
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