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Sammanfattning 
 

I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och 

konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid 

föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare 

planterar gran (Picea abies L.) på typiska tallmarker på grund av det höga betestrycket. 

Detta kan vara förödande för tillväxten och kvaliteten. Ett sätt att klara betestrycket är 

att ha en högstamtäthet för att få många alternativa stammar kvar till älgsäker höjd. Där 

kan föryngringsmetoden vara avgörande. Mellan 2013–2016 planterades och 

självföryngrades 92,2 % av tallföryngringsarealen i Sverige, de resterande 7,8 % såddes. 

Att så tall på lämpliga marker resulterar ofta i en hög stamtäthet och det finns möjlighet 

att välja förädlat material. Detta ger en trängseleffekt vilket bidrar till hög virkeskvalitet, 

samtidigt som det kan ge en tillväxtökning upp till 25 % gentemot beståndsfrön om 

förädlat material används. Detta är en kombination som bara är möjlig att åstadkomma 

med sådd. Studiens syfte har varit att undersöka vilken inställning skogsägare har haft 

till tallsådd och varför så få använt metoden. Dessutom har det kartlagts vilka som 

använt metoden och varför. Detta har gjorts med en enkätundersökning som skickades 

ut till 240 skogsägare jämt fördelat över Sverige, varav 103 svarade. Det har även gjorts 

intervjuer med skogsbolag med eget skogsinnehav från nord- och mellansverige. 

Resultatet visade att 15 % av respondenterna från enkätundersökningen någon gång sått 

tall. Det var vanligare att de som ägde en skogsfastighet på 100 hektar eller mer någon 

gång hade sått tall i jämförelse med de som ägde 49 hektar eller mindre. Av de som sått 

svarade 92 % att de var nöjda med resultatet och 73 % kunde tänka sig att så igen. Det 

var ingen skogsägare från Götaland som sått tall. Av de som inte hade sått tall svarade 

48 % att anledningen till de inte gjort de var för att de inte tänkt på det och 69 % svarade 

att de hade en varken positiv eller negativ inställning till metoden. Detta kan jämföras 

mot de som någon gång hade sått tall där 86 % svarade att de hade en positiv eller 

ganska positiv inställning. De skogsbolag som låtit sig intervjuas svarade samtliga att de 

har sått tall, dock i olika omfattning. Det bolag som sått mest var Sveaskog som svarade 

att de har sått 27 % av deras tallföryngringsareal. Detta kan jämföras med Holmen skog 

som sådde strax över 20 % och då är contortatall inkluderad. De främsta anledningarna 

till att de har sått var för att det bedömdes vara kostnadseffektivt och ger många 

stammar per hektar vilket har varit positivt i områden med högt betestryck. Alla 

intervjupersoner berättade att det är viktigt att välja rätt mark för ett positivt resultat. 

Resultatet från enkäten visade att de som svarat att de någonsin sått tall hade en 

positivare inställning till sådd, vilket tyder på positiva erfarenheter. Nära hälften av de 

som inte sått tall svarade att de hade varken en positiv eller negativ inställning. En 

möjlig orsak till det är att de inte hade någon erfarenhet av metoden och därför ingen 

åsikt. De som någon gång har sått var i regel större skogsägare. En möjlig orsak till det 

är att det är större sannolikhet att de har en lämplig mark tillgänglig och att de troligen 

föryngrar oftare än mindre skogsägare. En hög andel av de som inte sått svarade att de 

inte tänkt på det. Detta skulle kunna bero på ointresse eller okunskap. En stark orsak till 

detta är sannolikt på grund av tradition. Skulle de privata skogsägarna skaffa sig 

kunskap om detta och vilka marker som är lämpliga skulle det kunna finnas pengar att 

tjäna. Detta eftersom det är billigare, lättare, och skapar bättre kvalitet än de andra 

föryngringsmetoderna. Tallsådd går dessutom bra att kombinera med andra metoder och 

anpassa föryngringsåtgärden efter förutsättningarna. I områden där betesskador ställer 

till stora problem kan tallsådd vara ett outnyttjat verktyg i verktygslådan. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the attitudes of forest owners to direct 

sowing of pine (Pinus sylvestris L.) and also why so few have used the method. 

The study also aimed to identify reasons for forest owners to use or not to use the 

method. A questionnaire was sent to 240 non-industrial private forest owners 

(NIPFs) all over Sweden. As a complement, interviews were performed with forest 

companies from the north and middle parts of Sweden. The results showed that 15 

% of the NIPFs respond that they had used the method direct sowing of pine at 

some occasion in the past. No forest owner origination from Götaland had used the 

method though. It was more common among those who owned a forest property of 

100 hectares or more than among those who owned 49 hectares or less. Most of 

those who had used direct sowing in the past were satisfied with the outcome of the 

regeneration, 92 %, and 73 % were willing to use the method again. They also 

showed a more positive attitude to direct sowing, 86 %, compared to those who had 

not tried the method, where 23 % were positive and 69 % were neither positive nor 

negative. The main reason for not have used the method showed to be that the 

NIPFs answering this questionnaire had not thought about it. Of the companies 

interviewed in this study, Sveaskog and Holmen were the ones that have used direct 

sowing the most: Sveaskog sow 27 % of the yearly pine regeneration area and 

Holmen just over 20 % of the yearly pine regeneration area, including lodge pole 

pine (Pinus contorta Douglas ex Loudon). The main reason to why the companies 

have used direct sowing was that they consider the method cost effective. The also 

appreciate that the method results in a lot of stems per hectare which has been 

positive in areas where browsing is a problem. The results from the questionnaire 

showed that those had sown pine in the past tended to have a more positive attitude 

to the method than the forest owner that had not sown. This indicates that they have 

had a positive experience of the method. Nearly half of those who had not sown 

had neither a positive nor a negative attitude to it. One possible reason for it is that 

they had no experience of the method and therefore no opinion. Direct sowing 

works well to combine with other methods and can be adapted to different 

conditions. In a time when damage from browsing can cause big problems to 

regenerations of pine, sowing could be an important tool in the toolbox. 
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Förord 

Idén till detta arbete uppkom genom nyfikenhet och intresse. Jag var tidigt inne på 

att jag ville skriva om sådd. Orsaken var att jag inte visste så mycket om det. Efter 

att ha läst in mig på området insåg jag hur mycket fördelar det fanns med metoden 

och tyckte det var märkligt att inte fler använde den. Efter att ha bollat tankar och 

idéer med min handledare växte idén och finslipades. Efter arbetets gång har också 

insikten om metodens fördel gentemot betestrycket tagit större plats vilket har känts 

aktuellt med tanke på den rådande debatten. Kanske har en och en annan 

skogsägare fått en tankeställare bara av att fått min enkät om att detta alternativ 

finns tillgängligt. Mot slutet av arbetet besökte jag skogspoddens exkursion i 

Gusselborg i Bergslagen. Där bekräftades och förstärktes mina tankar om att 

tallsådden är något som är underskattat. Med detta examensarbete är min 

förhoppning att jag får någon att tänka tallsådden som ett tänkbart 

föryngringsalternativ till sin skogsmark. Bara genom att ha tanken som ett 

alternativ kan han eller hon göra sig själv och det svenska samhället en tjänst.  

Avslutningsvis vill jag först och främst tacka min handledare Cecilia Malmqvist 

som är lektor på institutionen för skog och träteknik i Växjö. En idéspruta som med 

uppmuntrande ord har varit en viktig kugge i detta arbete. Jag vill också tacka 

Skogsstyrelsens medarbetare Lis Boje som gett synpunkter på rapporten samt 

ordnade adresslistor till skogsägarna. Sedan vill jag tacka alla medverkande som 

låtit sig intervjuas och svarat på enkäter och gjort denna studie möjligt. Dessutom 

vill jag tacka SNS Nordic Forest Research som bidragit till arbetet ekonomiskt 

genom ett stipendium. Sist men inte minst vill jag tacka min sambo som stått ut 

med mina humörsvängningar efter att suttit i åtskilliga dagar inomhus och skrivit, 

samtidigt som jag tittat ut på en hägrande solig trädgård. 

Jonas Andersson 

Katrineholm juni 2018 
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Definitioner 

Bestånd- Är mindre indelningar av skogen på en skogsfastighet, oftast baserat på ålder, 

marktyp eller trädslag. 

Dygnsgrader- 50 dygnsgrader= 5° C medeltemperatur per dygn * 10 dygn. Detta gäller 

när dygnsmedeltemperaturen nått över 5° C.  

Föryngring- Återbeskogningen som sker efter avverkning. 

Förädlat material- I denna studie syftas det på förädlade tallfrön som kommer ifrån 

tallplantager med önskvärda genetiska egenskaper. Ett annat ord är plantagefrö. 

Huvudstammar- Träd som är tänkta att stå i beståndet under hela omloppstiden fram 

till slutavverkning. 

 

Nollytor- Med hänvisning till 2 kap. 13§ Skogsstyrelsen (SKSFS 2011:7) föreskrift 

defineras nollytor enligt följande:  

 

”Plantorna ska anses vara i huvudsak jämnt 

fördelade över arealen om andelen nollytor är högst 

10 procent för ståndortsindex T14 respektive G22 

och högre samt högst 20 procent för lägre 

ståndortsindex. Med nollyta avses en provyta med 3 

meters radie som saknar huvudplantor.”  

Omloppstid- Tiden mellan föryngring och slutavverkning 

Produktiv skogsmark- ”Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan 

producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år” (Skogsvårdslag, 

1979:429). 

Ståndortsanpassa- Trädslagsvalet anpassas efter markens förutsättningar och 

produktionsförmåga. 

Ståndortsindex- Är den övre höjden på ett bestånd vid en referensålder, i tallens fall 

100 år. Exempelvis på ett bestånd som är T24 blir de mest dominanta tallarna 24 meter 

höga vid 100 års ålder. Detta är ett mått på markens produktionsförmåga. 
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1. Introduktion 
 

Tallen (Pinus sylvestris L.) konkurrerar bäst mot andra trädslag på marker med låg 

bonitet som exempelvis torra rullstensåsar med grövre textur, och mycket blöta marker. 

I det avseendet skiljer den sig från granen (Picea abies L.) som konkurrerar bäst på 

friska till fuktiga marker. Därför är det viktigt att välja rätt trädslag till rätt ståndort för 

att få ut bästa möjliga tillväxt. Det finns också en högre risk för olika typer av 

svampangrepp på gran som står på en mer utsatt marktyp. En annan betydande skillnad 

mellan arterna är att granen är ett sekundär trädslag, vilket innebär att den är skuggtålig 

och är tämligen långsam i ungdomsfasen. Tallen däremot är ett pionjär trädslag och är 

därmed mer ljuskrävande med en snabbväxande ungdomsfas. De svenska skogarna 

består till 39,2 % av tall vilket är det näst vanligaste trädslaget efter granen (SLU, 2017). 

Trenden de senaste 30 åren har varit att andelen tall i Sverige har ökat och närmat sig 

granen. Enligt Skogsstyrelsen (1994) skiljde det 4,6 % andelar mellan trädslagen 1990 

jämfört med 1,8 % idag (SLU, 2017).  

 

1.1. Bakgrund 
 

I det svenska skogsbruket används tre olika metoder att föryngra tallskog, varav två 

metoder är dominerande. Den ena är självföryngring och den andra är plantering. Mellan 

2013–2016 planterades och självföryngrades 92,2 % av tallföryngringsarealen i Sverige, 

de resterande 7,8 % såddes. Dessa metoder har båda sina för- och nackdelar. En faktor 

vid valet av föryngringsmetod är hur stort betestryck det är i området. Där kan en hög 

stamtäthet kan vara helt avgörande för beståndets överlevnad. Debatten har i hög grad 

handlat om balansen mellan antal hjortdjur (främst älg) och den tillgängliga födan. 

Skogforsk (2016) skriver att Sverige har världens tätaste älgstam. Detta har medfört att 

det är många skogsägare som fått sina tallplanteringar ödelagda av betande älgar. 

Viltbetningen har medfört att skogsägare i många fall har planterat gran istället för tall 

på typiska tallmarker vilket Karlsson (2017) menar är olyckligt ur både produktions- och 

skadehänseende. Eftersom färre och färre, främst i södra Sverige föryngrat med tall har 

det fått konsekvensen att betestrycket blivit hårdare på de tallföryngringar som funnits 

tillgängliga. Andelen beteskadade tallar är högst i Götaland (SLU 2017). Den senaste 

älgbetesinventeringen (Äbin) från 2018 visade att Västra Götaland var hårdast drabbat i 

Götaland med 20 % färska betesskador (Skogsstyrelsen 2018). Som svar på detta 

startade Skogsstyrelsen ett projekt som heter ”Mera tall” där målet har varit att få 

skogsägare och jägare att samarbeta för att skapa en mer hållbar balans mellan antal 

hjortdjur och föda. Här kan tallsådden ha viktig roll eftersom det då är möjligt att 

kombinera en hög stamtäthet med förädlat material. Denna kombination kan inte 

plantering eller självföryngring åstadkomma. För att möjliggöra en bättre 

ståndortsanpassning är det viktigt att skogsägarna har kunskap om vilka tillgängliga 

verktyg som finns tillgängliga. 

 

1.1.1 Självföryngring 

 

Vid självföryngring lämnas frötallar kvar efter slutavverkning. Urvalet bör göras utifrån 

vilka träd som har bäst genetiska egenskaper för att få god kvalitet på nästa generation. 

Även träd med välutvecklad krona bör väljas eftersom de träden med största sannolikhet 

har stått tämligen fritt och därmed är mer stormfast. Dessutom bildas det mer kottar på 

ett träd med en stor krona. Lämpligt antal fröträd är 50–75 per hektar i norra Sverige och 

ca 150 per hektar i södra Sverige menar Skogskunskaps (2016) generella 
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rekomendationer. Antalet beror på vad det är för bonitet. En mark med sämre bonitet 

behöver färre fröträd (Skogskunskap, 2016). Den främsta anledningen till det är att 

plantorna inte behöver konkurrera i samma utsträckning med annan vegetation på sämre 

boniteter (Karlsson & Örlander, 2004). En lämplig mark att tillämpa metoden på är torra 

och friska marker med blåbärstyp eller sämre (Karlsson, et al., 2017). Dock behövs i 

regel någon form av markberedning på friska marker för ett lyckat resultat (Karlsson & 

Örlander, 2004). På platser som understiger 1000 dygnsgrader rekommenderar inte 

Karlsson, et al. (2017) metoden eftersom det kärva klimatet påverkar mängden frön och 

grobarheten försämras vilket kan leda till en misslyckad föryngring.  Vid 

självföryngring kommer det ofta upp tätt med plantor. En lyckad föryngring kan ge 

10 000–100 000 st/ha (Karlsson, et al., 2017). Den höga stamtätheten medför att 

plantorna konkurrerar med varandra i ett tidigt stadium vilket leder till en sämre tillväxt, 

men ger bättre kvalitet. Detta eftersom andelen vårved och juvenilved blir lägre vilket 

leder till högre densitet. Även kvistrensningen blir bättre och det finns ett större urval 

vid röjning vilket leder till att de bästa stammarna väljs ut. Mellan 2013–2016 

självföryngrades 21,2 % av alla tallföryngringar i Sverige vilket gör det till Sveriges näst 

vanligaste föryngringsmetod (Skogsstyrelsen, 2017). Denna föryngringsmetod var 

vanligare hos enskilda företag än privata aktiebolag på produktiv skogsmark 2012–2016 

(SLU, 2017). 

 

1.1.2. Plantering 

 

Tallplantan inleder i regel sin existens på plantskolor där de oftast är av förädlad 

härkomst. Det är vanligt att de gror i växthus där västförhållandena styrs till de sätts ut 

på friland och växer ytterligare. De vanligaste planttyperna är täckrotsplanta, 

barrotsplanta och pluggplanta. Täckrotsplantorna är de minsta och rötterna omger sig 

med en klump torv, vilket skyddar plantan från uttorkning. Pluggplantan är något större 

och har omskolats efter växthusvistelsen och är något äldre än täckrotsplantan. 

Barrotsplantan är störst och äldst med bara rötter vilket gör dom känsliga för torka, men 

vid etablering ger detta alternativ mer utvecklade plantor. Denna planttyp kan vara 

lämplig vid hjälpplantering eftersom de nya plantorna blir mer i samma ålder som de 

redan etablerade plantorna. Vid planteringen i skogen bör det ha varit markberett för 

bästa resultat. Plantering fungerar väl på de flesta marker. Det är dock viktigt att 

markberedningsmetod, trädslagsval och årstid är noga utvald och anpassade efter 

marktypen (Karlsson, Lars, 2017). Barrot- och pluggplanta planteras lämpligen med 

borr eller hacka. Rötterna bör inte rullas eller vikas ned i hålet menar Skogskunskap 

(2016) och det är viktigt att plantan står rakt. Täckrotsplantorna planteras med hjälp av 

planteringsrör och går fortare att plantera än barrotsplantorna. Plantering var den 

vanligaste föryngringsmetoden i Sverige mellan 2013–2016 enligt Skogsstyrelsen 

(2017) och stod för 69,9 % av alla tallföryngringar. 

 

1.1.3. Sådd 

 

Vid sådd kommer det upp många stammar per hektar vid en lyckad föryngring. Det är 

dessutom möjligt att använda ett förädlat material. För ett fullgott föryngringsresultat 

krävs det att sådden utförs på rätt typ av mark. Skogskunskap (2016) rekommenderar 

frisk mark med blåbärstyp eller sämre. Eftersom gräset riskerar hämma plantornas 

utveckling på bättre ståndorter. När naturlig föryngring och sådd kombineras kan detta 

problem minskas eftersom fröträställningen beskuggar marken och håller tillbaka 

gräsvegetationen en aning (Bergsten & Sahlén, 2013). Markens textur är även en viktig 

faktor. Plantan bör ha god tillgång till vatten och syre vilket innebär att jordarten inte får 
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ha grövre textur än grov sand eftersom det då riskerar att bli för torrt (Bergsten & 

Sahlén, 2013). På marker med lera och mjäla finns det oftast god tillgång till vatten, men 

å andra sidan är risken då större att det blir en syrefri miljö (Bergsten & Sahlén, 2013).  

Detsutom är risken för uppfrysning större på marker med mo och mjäla (Skogskunskap, 

2016). Den bästa marken för sådd är mellangrov textur som grov mo eller finare sand. 

Sådd som föryngringsmetod ökade stadigt i Sverige 2000-2014, för att sedan minska 

något (Skogsstyrelsen, 2017). Mellan 2013-2016 användes sådd som föryngringsmetod i 

7,8 % av alla tallföryngringar i Sverige (Skogsstyrelsen, 2017). Detta kan jämförs med 

Norrland under samma tidsperiod där 13 % sådde, 0% i Götaland (Skogsstyrelsen, 

2017).  

 

1.1.4. Markberedning och mikropreparering 

 

Med markberedning menas att det organiska materialet avlägsnas och blottlägger 

mineraljorden, vilket är nödvändigt vid sådd. När detta görs avlägsnas också 

konkurrerande vegetation som tar solljus, vatten och näring från plantan. Åtminstone 

några år innan vegetationen återvänder. En annan fördel är att marktemperaturen blir 

något högre vilket är viktigt för att fröna ska kunna gro. Det finns i huvudsak två 

markbearbetningsprinciper som används i det svenska skogsbruket. Det ena är fläckvis 

markberedning och den andra är kontinuerlig markberedning. Fläckvis markberedning 

kan åstadkommas genom att sätta ett aggregat baktill på en skotare eller använda en 

riktad markberedning. Detta innebär att en kran använts, ofta på grävmaskin eller 

skördare. På marker som är torrare och där sådd är lämpligt använts oftast kontinuerlig 

markberedning i form av harvning (Strömberg & Aronsson, 2001). Harvningsaggregatet 

sitter oftast bak på en skotare där två tandformade hjul eller tallrikar med tänder roterar 

och gör spår i marken. För en lyckad sådd krävs att markberedningsaggregatet har rätt 

tryck i podsolmarker och endast tar bort humuslagtret så att blekjorden blottläggs 

(Skogskunskap, 2016). En fröbädd med en blandning av humus och mineraljord kan 

dock ha en positiv inverkan på groningsandelen i jämförelse med enbart mineraljord 

(Erefur, et al., 2008). En för djup markberedning som når rostjorden ger inte en bra 

förutsättning för en bra såddbädd eftersom det ger en ökad risk för uppfrysning 

(Skogskunskap, 2016). När fröet får kontakt med mineraljorden finns det större tillgång 

på vatten tack vare kapillärkraften (Bergsten & Sahlén, 2013). Därför bör inte 

inversmarkberedning användas i sambamd med sådd eftersom kapillärkraften då bryts 

och det blir torrare. Detta sker eftersom metoden innebär att jorden vänds upp och ned 

med mineraljorden upptill och humus nedtill. Ett sätt att istället förhöja vattentillgången 

med hjälpa av kapillärkraften är att mikropreparera marken (Bergsten & Sahlén, 2013). 

Då görs någon form av mindre fördjupning, ofta pyramidformade som fröet läggs i. 

Efter en tid utsätts fördjupningens kanter för erosion och ett tunt lager mull täcker sedan 

fröet. En annan fördel med mikropreparering är att avdusntningen minskar (Bergsten & 

Sahlén, 2013). Metoden kan göras både maskinellt och manuellt. När det sker maskinellt 

kombineras ofta markberedning, mikropreparering och sådd (Bergsten & Sahlén, 2013). 

I ett försök med mekaniserad mikropreparering i norra Sverige ökade groningsandelen 

med 47 % två år efter sådd i jämförelse med plantor på opreparerad mark (Wennström, 

et al., 1999). I en annan äldre liknande studie, även den i norra Sverige visade att 

groningsandelen ökade med 48 respektive 62 % på två olika platser efter två år, detta i 

jämförelse med groningsandelen på enbart markberedd mark  (Winsa & Bergsten, 

1994). I försöket användes tre olika frökvalitéer.  
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1.1.5. Förädling 

 

Avel och växtförädling är något som människor gjort sedan urminnes tider och med 

tiden skapat helt nya arter. Detta har inte skett med de svenska barrträden gran och tall 

eftersom trädförädling är en tämligen ny företeelse på dessa arter. Det startade på 50-

talet genom att plusträd valdes ut baserat på hög tillväxt, kvalitét och sundhet som sedan 

ympades till fröplantager (Rosvall, et al., 2016). Drygt tio år senare under 60-talet 

plockades kott i plantagerna, vilket gav plantor med ca 10 % högre tillväxt under en hel 

omloppstid  (Rosvall, et al., 2016). Korsningar skedde dock med omgivande bestånds 

pollen vilket hämmade tillväxtökningen något (Rosvall, et al., 2016). 

 

Den andra generationen förädlade barrträd kom på 80-talet genom 350 nya plantager där 

plusträd hade valts från unga bestånd samt de bästa exemplaren från den första 

generationens barrplantager (Rosvall, et al., 2016). Fokus lades på kvalitét, tillväxt och 

överlevnad vid urvalet och resulterade i 10–20 % högre tillväxt på en omloppstid i 

jämförelse med naturliga beståndsfrön (Rosvall, et al., 2016). Även i detta skede blev 

det korsningar med den omgivande beståndspollen vilket hämmade förädlingen något 

(Rosvall, et al., 2016).  

 

Den tredje generationen barrträd härstammar från den första och andra generationens 

plantager genom korsning och ympning (Rosvall, et al., 2016). 

Urvalet baserades på vitalitet, produktion, anpassningsbarhet och kvalitét och ger en 

tillväxtökning på mellan 20–25 % i jämförelse med naturliga beståndsfrön. År 2025 

förväntas dessa plantager täcka hela Sveriges behov av tallfrön. Det finns däremot ett 

överskott av frön från första och andras generationens plantager (Wennström, et al., 

2016). Den fjärde omgången fröplantage har anlagts och dess frö förväntas kunna ge 

upp till 35 % mer tillväxt. De första fröna kommer att kunna produceras omkring 2030 

(Sveaskog, 2018). 

 

I en studie med skogsådd av tall var tillväxtökningen särskilt stor de första åren. Efter 

två år var plantorna 30 % högre från plantagesådden i jämförelse med plantorna från 

högkvalitativa beståndsfrön (Winsa & Bergsten, 1994). I ett annat försök visade 

Wennström, et al. (1999) att förädlade tallplantor efter fyra år var 25 % högre. 

Eftersom biomassan är större med mer grönkrona ger det också en större tillväxtmotor. 

Detta gör att dessa plantor utökar försprånget ytterligare mot beståndsfröplantor. Enligt 

Rosvall, et al. (2016) så sänker de förädlade tallplantorna omloppstiden mellan 5–10 år.   

 

1.1.6. Skogsägarna i Sverige 

 

Den ägarform som är vanligast vid drift av skogsfastigheter i Sverige är enskild 

näringsverksamhet. De enskilda skogsägarna står för hälften av den produktiva 

skogsarealen (figur 1) och det är också dessa som har varit i fokus i denna studie.  
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Figur 1. Ägarklassfördelning på produktiv skogsmark i Sverige 2012 (Skogsstyrelsen, 2014) 

 

Den genomsnittliga åldern under 2017 var enligt Skogsstyrelsen (2018) 60 år. 

Antal skogsägare (fysiska personer) 2012 var 329 541 varav 38 % var kvinnor och 61 % 

var män (Skogsstyrelsen, 2014). Av dessa var enligt LRF (2014) ca 1/3 medlemmar i 

någon av de fyra skogsägarföreningarna. Andelen brukningsenheter där skogsägaren var 

närboägare under 2012 var 65 % (Skogsstyrelsen, 2014). Den resterande andelen av 

brukningsenheterna var utboägd eller delvis utboägd.  

 

1.1.7. Val av föryngringsmetod 

 

Självföryngring ger en god kvistrensning, mindre andel juvenilved, högre densitet, samt 

ger mycket alternativa huvudstammar vilket minskar beståndets känslighet för betande 

djur. Det är dessutom en billig föryngringsmetod eftersom skogsägaren endast behöver 

lämna kvar fröträd och möjligen markbereda. Nackdelen med metoden är att det tar 

längre tid att få upp ett nytt bestånd och att förädlat plantmaterial inte används. Det finns 

inte heller några garantier för ett lyckat resultat eftersom kottproduktionen varierar från 

år till år. Kottproduktionen är dessutom i hög grad styrd av klimatet enligt Karlsson, et 

al. (2017) och pekar på att kottproduktionen är ungefär dubbelt så stor i södra Sverige i 

jämförelse med de norra delarna. Därför kan ibland föryngringen bli otillräcklig i norra 

Sverige och mer höglänta partier när självföryngring använts (Karlsson, et al., 2017).  

 

Vid plantering används oftast förädlat material vilket kan ge en tillväxtökning på upp till 

25 % i jämförelse mot naturlig föryngring (Rosvall, et al., 2016). En annan fördel med 

metoden är att beståndet snabbt kommer in i en ny omloppstid och får ett försprång på 

några år eftersom plantorna inte börjar på år 0 i totalålder vid planteringstillfället. 

Nackdelen med att plantera är att det är dyrare än att självföryngra, det ger en sämre 

kvistrensning eftersom stammarna inte står lika tätt, samt att betesskador kan vara 

förödande eftersom det finns färre alternativa huvudstammar. 
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Den föryngringsmetod som används mer sällan är sådd, detta trots att det finns 

uppenbara fördelar. Den är billigare än plantering och det finns möjlighet att välja ett 

förädlat material. Samtidigt som trängningseffekten ger god kvistrensning och hög 

densitet. Dessutom är risken mindre att den nya skogen bli ödelagd av betande djur 

eftersom det finns många alternativa stammar. Det är ett tämligen säkert sätt att föryngra 

som inte är beroende av bra fröår. Sammanfattningsvis har sådden planteringens fördel 

med förädlat material men till ett lägre pris, samtidigt som den har självföryngringens 

fördelar med god trängningseffekt. Det finns generellt större fördelar med att använda 

metoden i mellersta- och norra Sverige. Detta beror på att kottproduktionen och 

boniteten är lägre än i södra Sverige vilket medför att det inte finns samma problem med 

gräsuppslag (Skogskunskap, 2016). Enligt Bergsten & Sahlén (2013) har användningen 

av sådd ökat i norra Sverige bland större skogsbolag. I en tid då debatten har kretsat 

kring viltbetade tallplantor torde en billig föryngringsmetod med tät stamuppslag vara 

ett intressant alternativ. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Studiens syfte var att undersöka vilken inställning skogsägare har till sådd av tall och 

varför så få har använt metoden, samt vilka hinder som finns. Dessutom avses att 

kartlägga vilka som använder metoden och varför de gör det.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

På grund av tidsmässiga begränsningar har fokus legat på de svenska förhållandena. En 

annan avgränsning som har gjorts är de intervjuer som har genomförts med svenska 

skogsbolagen. Där intervjuades enbart skogsbolag med eget skogsinnehav i mellersta 

och norra Sverige. Återigen berodde det på tidsmässiga begränsningar samt att bolagen i 

Norrland och norra Svealand bedömdes ha större erfarenhet av tallsådd. 

 

2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 
För att besvara studiens frågeställningar gjordes en surveyundersökning då både 

kvantitativa- och kvalitativa empiriska data samlades in med hjälp av enkät och 

intervjuer. Enkätundersökningen riktade sig till enskilda skogsägare runt om i Sverige. 

Anledningen till att metoden valdes var för att många personer skulle kunna tillfrågas 

utan att det krävs för mycket resurser i anspråk. Nackdelen med denna metod var att 

följdfrågor inte kunde ställas och att svaren inte blev så djupgående. En annan nackdel 

med enkäter enligt Björklund & Paulsson (2012) är att det är lättare att misstolka svaren 

eftersom det inte går att be respondenten förtydliga sitt svar med lätthet. Alternativet 

skulle kunna ha varit att intervjuat skogsägare. Det hade dock resulterat i att betydligt 

färre personer hade deltagit i studien eftersom det kräver betydligt mer resurser att 

sammanställa och analysera. Dessutom bedömdes att allt för få skogsägare hade fått tala 

för alla svenska skogsägare vilket hade kunnat ge en alltför snäv bild av verkligheten. 

Därför var många olika perspektiv viktigare än en djupare förståelse för några få 

skogsägare. Kvantitativa data har dessutom den fördelen att det är möjligt att analysera 

statistiskt. 
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Intervjuerna riktade sig till skogsbolag i Svealand och Norrland. Telefonintervjuerna 

spelades in och var av en semistrukturerad karaktär eftersom frågorna var förberedda 

sedan tidigare utan att det uteslöt följdfrågor och spontana frågor. I vissa fall ville inte 

representanterna från bolagen bli intervjuade vilket ledde till enbart mejlkonversation. 

Anledningen till att intervju valdes som metod på skogsbolag var för att dessa aktörer 

var relativt få och djupare frågor bedömdes nödvändigt och viktigt för att få en djupare 

inblick i deras verklighet. En enkät riskerade att få för låg svarsfrekvens eftersom 

aktörerna var få till antal. Det skulle heller inte gå att veta med säkerhet att enkäten 

skickades till rätt person som ansvarade för dessa frågor. Intervjuerna analyserades i 

huvudsak genom kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att det mest relevanta som var 

kopplat till studien plockades fram och meningsbärande enheter skapades för att enkelt 

kunna jämföra datan. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1. Skapandet av enkäter 

 

När enkäten gjordes lades ett stort fokus på att de som öppnade genast skulle få ett 

intryck av att det inte var från något företag. Risken skulle kunna ha varit att 

vederbörande genast skulle slänga enkäten i tron att det var reklam. Därför var etiketten 

med Linnéuniversitet viktig och att det handlade om en studie som en student 

genomförde. Vid skapandet av enkäten skrevs ett förord som informerade om att 

skogsägaren var anonym och hur undersökningen var upplagd (bilaga 1). Enkäten 

skickades ut till 240 skogsägare, slumpmässigt utvalda från Skogsstyrelsens databas. 

Skogsägarna var lika fördelade på fyra landsdelar (figur 2). Således skickades enkäterna 

ut till 60 personer per landsdel. Anledningen till uppdelningen var att klimatet skiljer sig 

påtagligt mellan landsdelarna samt att samma uppdelning vanligen använts av SLU och 

Skogsstyrelsen. Uppdelningen var också praktisk eftersom paralleller kunde dras mellan 

det kommande resultatet och andra undersökningar samt Riksskogstaxeringens data. 

 

 
Figur 2. Den geografiska fördelningen mellan olika landsdelar som använts i studien 
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Efter förordet skrevs bakgrundsfrågor. När åldern skulle grupperas användes de 5 

generationerna som varit en vanlig kategorisering vid marknadsundersökningar. 

Eftersom det inte fanns någon fastslagen definition när en generation slutar och börjar 

har ett grovt medelvärde baserats på flera olika källor (Grönholm, 2009, 

Nationalencyklopedin, 2018). Frågan om kön bedömdes som känsligt för enskilda 

individer. Av den anledningen efterfrågades deras juridiska kön och inte den upplevda 

könstillhörigheten. Därefter efterfrågades hur många hektar skogsmark de ägde, detta 

för att kunna urskilja beteendemönster mellan skogsägare med större och mindre 

fastigheter. Detsamma gällde frågan om hur länge vederbörande ägt sin fastighet, 

eftersom det antogs möjligt att det fanns skillnader även där. Resterande frågor skrevs 

för att få svar på skogsägarens inställning och vanor kring sådd och föryngring av tall. 

Enkäterna skickades ut den 8 mars 2018. I enkäterna skrevs det att svaren förväntades 

vara tillbaka den 30 mars. 

 

Även en digital enkät konstruerades där det eftersträvades att den skulle likna 

pappersenkäten så mycket som möjligt. Anledningen till att den gjordes var för att skapa 

ett alternativ för de skogsägarna som kände sig mer trygga i att använda datorn istället 

för brevlådan. En länk till enkäten fanns med i pappersenkäten som skogsägaren kunde 

använda för att få tillgång till den digitala enkäten. Den första frågan i den digitala 

enkäten skiljde sig från pappersenkäten eftersom skogsägarens ID-nummer 

efterfrågades. Detta för att samma markägare inte skulle registreras två gånger. Den 

digitala enkäten skapades via Google formulär. 

 

2.2.2. Analys av enkäterna 

 

Det första momentet i analyseringsprocessen var att digitalisera pappersenkäterna. 

Adresslistan från Skogsstyrelsen var en excelfil som kunde användas för att koppla ihop 

svaren till respektive skogsägares ID-nummer. Eftersom svaren i enkäten inte bestod av 

siffror kunde inte excels verktyg användas på ett enkelt sätt för att beräkna antal svar 

från skogsägaren utan det gjordes manuellt. Dock användes formeln =antal(x;y;z) där 

skogsägarens ID-nummer användes för att beräkna antal svarande. Sedan gjordes 

diagram och tabeller för att kunna urskilja trender och mönster i svaren. För att se om 

det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan olika grupper användes chi-två test 

genom Microsoft excel med signifikantnivån p=0,05. 

 

2.2.3. Beskrivning av enkätens respondenter 

 

Av de 240 enkäter som skickades ut svarade 105 personer, d.v.s. en svarsfrekvens på 44 

%. Svarsfrekvensen hos kvinnor var 46 % och bland män 42 %. Detta innebär att 

kvinnor hade något högre svarsfrekvens än män. Respondenterna var 38 % kvinnor och 

62 % män vilket ligger nära skogsägarnas könsfördelning på nationell nivå. En majoritet 

av de svarande var i åldern 58–73 år (figur 3). Ingen skogsägare som svarade var under 

20 år och endast en person var över 94 år.  
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Figur 3. Skogsägarnas ålder uppdelat i sex olika ålderskategorier 

 

Av de svarande skogsägarna uppgav 60 % att de hade ägt sin fastighet i mer än 20. Det 

var 2 % av respondenterna som hade en skogsfastighet som var 19 ha eller mindre och 

21 % ägde fastigheter mellan 20–49 ha. Fastigheter med storleken 50–99 ha ägdes av 37 

% av respondenterna och nästa storlekskategori, 100–499 ha, av 36 %. De resterande 5 

% ägde 500 hektar eller mer. På grund av att de var få skogsägare som ägde 19 hektar 

eller mindre kommer de fortsättningsvis i studien paras ihop med de som äger 49 hektar 

eller mindre, likadant som figur 4. Även de få som svarade att de ägde 500 ha eller har 

parats ihop med de som äger 100 hektar eller mer. Detta för att få enklare och mer 

jämförbara data. I figur 4 tenderade skogsfastigheterna i Norrland vara större än i 

Götaland och Svealand. 

 

 
Figur 4. Storleken på respondenternas fastigheter uppdelat per landsdel 
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2.2.4. Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av mejlkonversation och inspelade samtal via 

mobiltelefon. För att kunna spela in intervjuerna användes appen ”call recorder” till en 

android smartphone. Frågorna skickades i förväg till skogsbolagens representanter för 

att de skulle ha en möjlighet att förbereda sina svar till den kommande intervjun (bilaga 

6). De personer och skogsbolag som valde att medverka var: 

 

Tabell 1. De intervjuade representanterna från de olika skogsbolagen och deras position i bolaget 

 

Holmen skog AB AB Karl Hedin SCA Skog AB Sveaskog AB 
Peter Christoffersson Björn Pettersson Leif Johansson Stefan Mattsson 

Verksamhetsutvecklare 

skogsvård och vilt 

Skogvaktare Skogsvårdsspecialist Skogsskötselexpert 

 

2.2.5. Analys av intervjuer 

 

När intervjun var genomförd skrevs intervjun ned i textform där de framkom i detalj vad 

som sades. Sedan analyserades intervjuerna där nyckelord togs fram som kunde förklara 

svaren mer kortfattat och de olika intervjupersonernas svar kunde ställas mot varandra.  

 

3. Resultat 
 

3.1. Enkätundersökning till privata skogsägare 

 
3.1.1. Den vanligaste föryngringsmetoden 

 

På frågan om vilken föryngringsmetod av tall som skogsägarna använder mest på sin 

mark svarade 51 % att de planterar. Den näst vanligaste metoden var självföryngring där 

andelen respondenter var 30 %. De skogsägare som uppgav att de använde tallsådd mest 

var 5 % och det tenderar att vara vanligare i Norrland än i resten av Sverige (figur 5). En 

annan tendens som kan urskiljas är att färre skogsägare i Götaland planterar tall i 

jämförelse med de andra landsdelarna, utan självföryngrar istället i hög grad eller helt 

undviker tall. Plantering är mer ovanligt i Götaland i jämförelse med resten av Sverige 

(P=0,023).  
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Figur 5. Den föryngringsmetoden skogsägarna använder mest på sin skogsfastighet uppdelat i 

landsdelar 

 
Äldre skogsägare (≥58 år) använde plantering som huvudsaklig föryngringsmetod i 

högre utsträckning än yngre skogsägare (<58 år) (P=0,035), figur 6. De yngre å andra 

sidan verkar i högre grad ha använt självföryngring. Skillnaden mellan åldersgrupperna 

är dock inte signifikant i det fallet (P=0,061). Inte heller när det gäller sådd kunde någon 

signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper bestämmas, även om diagrammet antyder 

att den föryngringsmetoden skulle vara vanligare bland äldre jämfört med yngre. De 

som var 57 år eller yngre uppgav 18 % av de svarande att de aldrig föryngrat med tall 

vilket kan jämföras med den äldre ålderskategorin som var 74 år eller äldre där andelen 

låg på 7 %.  

 

 
Figur 6. Den vanligaste föryngringsmetoden av tall bland skogsägare i olika åldersgrupper 

 

Inga signifikanta skillnader kunde urskiljas mellan kvinnor och män i valet av 

föryngringsmetod även om det fanns tecken på att kvinnor i högre grad än män hade 

provat sådd.  
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Av de skogsägare som ägde 49 hektar eller mindre var det ingen som svarade att de 

använde sådd mest (figur 7). Det tenderade dock att bli vanligare ju större 

skogsinnehavet var. Andelen som svarade sådd som ägde en fastighet mellan 50–99 

hektar var 3 %, vilket kan jämföras med de som ägde fastigheter på över 100 hektar där 

andelen var 10 %.  Det var vanligare att skogsägare med 49 hektar eller mindre svarade 

att de använde självföryngring som sin vanligaste metod i jämförelse med de med större 

skogsinnehav (P=0,015). Plantering visade sig vara vanligare bland skogsägare som 

hade ett större skogsinnehav än 49 hektar (P=0,043). Av de som ägde mindre än 49 

hektar svarade 33 % att de planterade mest på sina tallföryngringar. De med störst 

fastighet svarade 61 % att de planterade. Det var också de största skogsägarna som hade 

en lägst andel som svarade att de aldrig har föryngrat med tall. 

 

 
Figur 7. Den vanligaste föryngringsmetod bland skogsägarna fördelat på olika 

skogsfastighetsstorlekar 

 

3.1.2. Skogsägarens inställning till sådd som föryngringsmetod 

 

På frågan om vilken inställning skogsägaren hade till sådd som föryngringsmetod av tall 

svarade 61 % att de hade en varken positiv eller negativ inställning. I övrigt svarade 32 

% att de var antingen positiva eller ganska positiva till metoden, detta kan jämföras mot 

7 % som svarade att de var negativa eller ganska negativa. Ålder visade sig inte ha 

någon större inverkan på skogsägarens inställning till sådd, utan alla åldersgrupper 

uppvisade likartad inställning. Jämförelser gjordes för att se om det var några skillnader 

i inställningen till tallsådd mellan olika landsdelar. Det visade sig dock inte ha några 

betydande skillnader med undantaget att respondenterna från Götaland svarade i högre 

utsträckning att de hade varken en positiv eller negativ inställning till tallsådd. Det var 

77 % från Götaland som svarade att de hade en varken positiv eller negativ inställning, 

vilket kan jämföras med genomsnittet på alla landsdelar på 61 %. Inställningen skiljde 

sig också åt mellan de skogsägare som någon gång hade sått tall, och de som inte hade 

gjort det (figur 8). De som någon gång hade sått tall var mer positivare till metoden än 

de som inte sått någon gång (P=0,0000005) Av de som sått svarade 86 % att de hade en 

positiv eller ganska positiv inställning till tallsådd, vilket kan jämföras med 23 % av de 

som inte sått som svarade samma sak.  
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Figur 8. Skillnaden i inställning till tallsådd mellan de som någon gång har sått och de som inte gjort 

det 

 

Inställningen till tallsådd mellan könen var förhållandevis lika. Den största skillnaden 

var att 18% av kvinnorna svarade att de var positiva till metoden, medans 9 % av 

männen svarade detsamma (P=0,1754).  Det var alltså en dubbelt så stor andel av 

kvinnorna som var positiva. Däremot svarade 23 % av männen att de var ganska 

positiva och 13 % av kvinnorna (P=0,2195). I övrigt var det förhållandevis små 

skillnader mellan hur de bägge könen svarade.  

 

Små skillnader kan även uppvisas mellan skogsägare med olika fastighetsstorlekar (figur 

9). Skogsägare med fastigheter på över 100 ha tenderade att ha en mer positiv 

inställning än de som hade mindre fastigheter (P=0,058). Skogsägare med större 

fastigheter tenderade också att ha en mer negativ inställning till tallsådd, även om det 

gällde ett fåtal personer. Ett annat mönster i figuren är att skogsägare med små 

fastigheter hade i högre utsträckning svarat att de varken hade en positiv eller negativ 

inställning till tallsådd. 

 

 
Figur 9. Skillnaden i inställning till tallsådd hos skogsägare med olika fastighetsstorlek 
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3.1.3. Skogsägare som använt sådd 

 

I denna studie var det ingen av de 26 skogsägarna från Götaland som hade sått. I 

Svealand och norra Norrland svarade 18 % att de någon gång hade sått. Den landsdel 

som störst andel svarade att de hade sått var södra Norrland där 23 % svarade att de 

hade sått tall. Sett till hela landet svarade 15 % att de någon gång sått tall, varav 62 % 

uppgav att det var förädlade frön, 23 % att det har varit både förädlade och beståndsfrön 

och de resterande 15 % svarade att de använt sig av enbart beståndsfrön.  

 

Av de som någon gång sått tall svarade 33 % att de någon gång fått rådet att föryngra 

tall med sådd av en inköpare, inspektor eller skogskonsulent. Detta kan jämföras med de 

som aldrig sått tall där 2 % någon gång fått rådet att så tall av en inköpare, inspektor 

eller skogskonsulent. Totalt var det 7 % som någon gång fått rådet att så tall och 2 % 

som uppgav att de någon gång blivit avrådda att så tall av en inköpare, inspektor eller 

skogskonsulent. 

 

Av de som var 57 år eller yngre hade 9 % någon gång föryngrat med tallsådd. De 

skogsägare som var mellan 58–73 år var andelen dubbelt så hög, där svarade 18 % att de 

sått tall. Den äldsta åldersgruppen som var 74 år eller mer svarade 13 % att de sått tall.  

 

Det finns inte någon statistisk skillnad mellan män och kvinnor när det gäller sådd 

(P=0,3860), även om andelen kvinnor som svarade att de någon gång hade använt sådd 

var 18 %, vilket kan jämföras mot männen där 12 % svarade ja.  

 

Av de skogsägarna med en fastighet på 49 hektar eller mindre hade ingen använt 

tallsådd (figur 10). Det visade sig vanligare att de skogsägare som ägde mer än 100 

hektar någon gång hade sått i jämförelse med de som hade ett mindre skogsinnehav 

(P=0,020) De skogsägare som äger mellan 50–99 ha uppgav 13 % att de hade sått tall 

någon gång, och av de som äger mer än 100 hektar skogsmark uppgav 24 % att de 

använt metoden.  

 

 
Figur 10. Andel skogsägare som använt tallsådd någon gång per storleksklass på skogsfastighet 

 

Av de respondentersom svarade på följdfrågan i enkäten om de var nöjda med resultatet 

av sådden svarade 92 % ja. Skogsägarna fick också möjlighet att lämna kommentarer 
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efter att de svarat på om de var nöjd eller missnöjd med sin sådd. Tre kommentarer 

nämndes oftast: 1) det blir fler plantor eller tätare förband, 2) det går snabbare att få upp 

någonting ur jorden i jämförelse med självföryngring, 3) det var flera skogsägare som 

tämligen nyligen hade sått och att föryngringen var under utvärdering. Det var en person 

som var missnöjd med sin tallsådd och den skogsägaren kommenterade det med att det 

blev luckor i förbandet. I den näst sista frågan i enkäten efterfrågades anledningen till att 

skogsägaren sått tall. Där framkom det många olika förklaringar men den enda 

förklaringen som återkom var för att klara viltbetningen bättre.  

 

3.1.5. Skogsägare som inte använt sådd 

 

På frågan som riktade sig till skogsägare som aldrig tidigare hade sått tall om vad som 

hindrat dem från att använda föryngringsmetoden svarade 48 % att de inte tänkt på det 

(figur 11). I övrigt visade resultatet inga faktorer som sticker ut nämnvärt. 

Svarsalternativen ”marken är inte lämplig för det” och ”betestrycket är för hårt” fanns 

inte med i enkätundersökningen utan togs med i figuren eftersom skogsägare skrivit i 

det själv i svarsbrevet och det bedömdes som relevant att ta med.  

 

 
Figur 11. Skogsägare som inte har sått tall har svarat på vilka faktorer som hindrat dem från att 

använda föryngringsmetoden  

 

3.1.6. Skogsägarna som kan tänka sig att så i framtiden 

 

På frågan ifall skogsägaren skulle kunna tänka sig att så tall i framtiden svarade 39 % ja, 

21 % nej och resterande 40 % svarade kanske. Detta var något som skiljde sig åt mellan 

de som hade sått någon gång och de som inte hade gjort det (figur 12). Av de 

skogsägaren som har sått tall svarade 73 % att de skulle kunna tänka sig att så igen, och 

resterande andel svarade kanske. Ingen av de som sått tall svarade nej på denna fråga.  
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Figur 12. Andel skogsägare som skulle kunna tänka sig att så tall i framtiden 

 

Det var vanligare att de som var 57 år eller yngre svarade att de kunde tänka sig att så i 

framtiden i jämförelse med de som var äldre än 74 år (P=0,003). De som var 57 år eller 

yngre svarade 48 % ja vilket kan jämföras med respondenterna som var äldre än 74 år 

där 27 % svarade ja (figur 13). Det var 6 % av de som var 57 år eller yngre som svarade 

nej på frågan, motsvarande andel bland de som var 74 år eller äldre var 47%.  

 

 
Figur 13. Olika åldersgruppers inställning till att så tall i framtiden 

 

Män och kvinnors tankar kring att så tall i framtiden är tämligen likartad och skiljde sig 

enbart genom några få procentenheter. Det var 41 % av kvinnorna som svarade ja och 

38 % av männen. Kvinnorna som svarade nej var 18 % vilket kan jämföras mot 23 % av 

männen.  

 

De som ägde mindre än 49 hektar tenderade att svara i högre utsträckning att de inte 

kunde tänka sig att så tall i framtiden (tabell 2). 

Det var vanligare att skogsägare som hade ett skogsinnehav på mer än 50 hektar svarade 

i större utsträckning att de kunde tänka sig att så tall i framtiden i jämförelse med de 

som ägde en mindre areal skog (P=0,042).  
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Tabell 2. Andel skogsägare som skulle kunna tänka sig att så tall i framtiden fördelat på 

skogsägarnas fastighetsstorlek (%) 

Antal ha Ja Nej Kanske 

≤49  25 33 42 

50–99  42 11 47 

≥100  44 24 32 

 

3.1.6. Övriga tillägg och kommentarer 

 

Den sista frågan i enkäten var ”något du vill tillägga” vilket somliga gjorde. De 

vanligaste kommentarerna handlade om problem med viltbetning och att de åt upp 

tallplantorna, men även att deras mark var bättre lämpade för andra trädslag och/eller att 

de tyckte att andra föryngringsmetoder var bättre eller att de passade bättre på deras 

mark. 

 

3.2. Intervjuer med skogsbolag 

 
3.2.1. Tallsåddens omfattning 

 

Alla de skogsbolag som ställde upp på intervjuer använde tallsådd i varierande 

omfattning. Det bolag som sådde mest tall var Sveaskog (tabell 3). De har sått ungefär 

27 % av tallföryngringsarealen på sina marker vilket motsvarar 4400 hektar under 2017, 

detta var främst i Norrland. Holmens representant uppskattade att de sådde på strax över 

20 % av tallföryngringarna på deras marker, och då är contortatall inkluderad. Även i 

detta fall har det förekommit mest i Norrland. Karl Hedin och SCA har också sått tall 

men i väldigt liten skala. Karl Hedin sådde en del åt privata markägare som fick sin skog 

ödelagd av skogsbranden i Västmanland 2014. Detta var ett undantag eftersom de 

normalt inte sår åt privata markägare. Historiskt har de bara sått enstaka små objekt. 

SCA uppgav att de sådde ungefär 1 % av deras tallföryngringar vilket motsvarar ett 

antal 100 hektar varje år. Detta skedde mestadels i norra Västerbotten. De har även sått 

åt privata skogsägare då det ingår i deras produktutbud. Detta rörde sig om 140 hektar 

2017. Även Bergvik skog AB kontaktades men meddelade via mejlkonversation att de 

inte sådde på sina marker och att de inte ville medverka i någon intervju.  

 

3.2.2. Orsaken till att de sår 

 

På frågan om vilka de främsta orsakerna var till att de sådde med tall svarade samtliga 

att de har gett en stamtät och kostnadseffektiv tallföryngring i jämförelse mot plantering. 

Holmen och Karl Hedin påpekade att bestånden blir mindre känsligt för 

snytbaggeangrepp. SCA, Sveaskog och Holmen nämnde att bestånden blir mindre 

känslig för betesskador eftersom det blir mer stammar per hektar. SCA berättade att den 

främsta orsaken till att de sådde med tall var att hålla igång sådden och att bevara 

kunskapen. Sveaskogs representant berättade att ekonomin var den främsta orsaken till 

att de sådde med tall. Det var dock några år sedan de gjorde en ekonomisk kalkyl på 

detta och berättade att priserna på plantagefrö gått upp ganska mycket sedan dess och att 

det kommit mindre och billigare plantor ut på marknaden. Detta bidrog till att de 

bedömde att kalkylen inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten i dagsläget. 

Holmen och SCA nämnde också att den höga stamtätheten möjliggjorde 

kvalitetsdanande effekter på virket.  
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3.2.3. Markval 

 

Karl Hedin svarade endast att de sådde på tallmarker upp till T24. De övriga svarade 

mer utförligt på frågan och var överens om att jordarten bör vara av medelgrov textur på 

moränmark, friska marker av lingon eller blåbärstyp med ett tunt humustäcke. Vid 

markberedningen menar SCA att det är viktigt att vara försiktig vid markberedningen så 

att endast blekjorden blottläggs. Holmen och SCA sa också att det inte bör vara en för 

hög bonitet med för tjockt humustäcke, eftersom såddbädden inte blir bra då. Detta är ett 

större problem i Götaland vilket har gjort att Holmen och Sveaskog sår väldigt lite där.  

Holmens representant berättade också att marker med ljung bör undvikas eftersom det är 

giftigt och hämmar grobarheten. 

 

3.2.6. Frön 

 

De olika bolagen har olika strategier beträffande förädlingsgraden på tallfröna (tabell 3). 

Holmen och SCA får fröna från sina egna fröplantage och plantskolor. Därför har dom 

prioriterat att använde sina förädlade frön på plantskolor eftersom frötillgången är 

begränsad. Holmen talade också om att planteringen av contorta hade minskat vilket 

hade lett till ett stort överskott på förädlade frön. Där skulle inte frötillgången vara en 

begränsande faktor. Karl Hedin köper sina frön från Svenska skogsplantor. 
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Tabell 3. Intervjusvar i korthet från skogsbolagens representanter i mellersta och norra 

Sverige. Intervjuerna som helhet finns i bilagor 2–5 

Bolag Holmen skog AB AB Karl Hedin SCA Skog AB Sveaskog AB 

Intervjuperson Peter Christoffersson Björn Pettersson Leif Johansson Stefan Mattsson 

Befattning Verksamhetsutvecklare 

skogsvård och vilt 

Skogvaktare Skogsvårdsspecialist Skogsskötselexpert 

Andel 

tallföryngringar med 

tallsådd? 

Över 20 % inklusive 
contorta. 

I normalfallet kör vi 
med självföryngring. 

Det är en väldigt liten 
andel, det rör sig om  

ca 1 %. 

Ungefär 27 % 

Varför sår ni tall? Det är en bra 
skogsodlingsmetod och är 

billigt. 

Det är effektivt/ billigt 
om man jämför mot 

plantering.  

För att hålla kunskapen 
vid liv, ger högt 

stamantal som är bra 

mot älgbetning. 

Av ekonomiska skäl. Ska se 
över den ekonomiska kalkylen. 

På vilka typer av 

marker sår ni tall? 

Mark med blåbärstyp 
eller sämre. Friska och 

medelgrova moränmarker 

utan ljung i fältskiktet. 

Inte för tjockt 

humuslager. 

Tallmarker upp till 
T24. 

Snällare marker med 
medelgrov textur. 

Medelgrova jordarter på 
medelboniteter. Sandig-moig 

morän med blåbär eller 

lingontyp letas av. 

Vilka metoder 

använder ni? 

Harvsådd Manuell och maskinell 
sådd. 

Det som använts är ju 
Bracke 35 (Harvsådd). 

Harvsådd 

Vilka är de främsta 

fördelarna med 

tallsådd? 

Kostnadseffektivt. Billig 

och bra föryngring i 
jämförelse med plantering 

på rätt marker.  

Om det går bra är det 

en billig föryngring 
med många st/ha. 

Mindre risk för 

snytbaggeangrepp än 
plantering. 

Mycket stam. Möjlighet 

till en bra 
kvalitetsdaning. 

Kostnadseffektiv i 

områden med högt 
betestryck i jämförelse 

med plantering 

Ekonomin. Många st/ha gör att 

det finns mycket att välja på och 
det tål älgbetning. 

Vad fungerar dåligt 

med tallsådd? 

Kräver god 

traktplanering. Sår man 
på fel mark blir det sämre 

resultat än plantering. 

En viss oförklarlig 

bortgång. Sådd är 
känslig för väder under 

groperioden. 

Begränsande faktor är 

tillgången på 
entreprenörer som utför 

sådd. Kräver mer frön 

vid sådd än plantering. 

Dåligt markval ger dåligt 

resultat. Viktigt med bra 
såddutrustning. 

Vilken tid på året sår 

ni? 

I mitten av maj till slutet 

av juni. 

Sådde på april-maj. Vårsådd. Maj och juni. Har även testat 

höstsådd i liten skala. 

Hur stor andel är 

plantagefrö 

respektive 

beståndsfrö? 

1/3 plantagefrön 

2/3 beståndsfrön 

Allt är förädlat. Varierar mellan åren. I 

år högre andel 
plantagefrö. 

100 % plantagefrö, men 

diskuterar en inblandning av 
beståndsfrö p.g.a. plantagefröets 

prisutveckling. 

Varför tror ni att inte 

fler sår i Sverige? 

Tillgången till förädlat frö 
begränsar och omständligt 

med flera metoder, 

avskräckt av dåliga 
resultat, 

Både tradition, 
plantering är väl 

injobbat och fungerar 

så pass bra. 

Marker lämpliga för 
sådd är ju lite 

begränsande. Fönstret 

för sådden är smalare 
tidsmässigt, det gör ju 

att metoden inte funkar 

överallt och inte över 
hela säsongen heller. Är 

mer skötselintensivt. 

Tror på en resursbegränsning 
och kunskapsbrist. För få 

fröharvar på en för kort lämplig 

tidsperiod. Få lämpliga marker 
och otrygghet. 

Hur ser ni på 

tillgången på 

plantage frö? 

Brist på bra plantagefrö, 
prioriterar frön till 

plantering 

Vi hade inget problem 
med att få tag på frö 

direkt. Importeras även 

en del från Finland. 

Tycker man att det är en 
intressant metod så får 

man ju sörja för en 

bättre tillgång till 
förädlat material. 

Fick ej den frågan 

 

3.2.5. Tidpunkt 

 

Samtliga intervjuade bolag sådde på våren (tabell 3). Anledningen till det enligt Karl 

Hedin och Holmens representanter var det då var en lämplig markfukt. Holmen menade 

också att fröna hinner komma igång och gro och etablera sig innan vintern. Karl Hedin 

påpekade att de bör sås innan annan vegetation kommer igång. Sveaskog hade även 

provat att så sent på hösten i liten skala men har inte utvärderat resultatet. Holmen 

tillfoga även att contortatall kan sås större delen av året. 
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3.2.6. Nackdelar med tallsådd 

 

Samtliga bolag nämner att markval är viktigt och att det kräver engagemang och 

kunskap för att hitta rätt marker. Holmens representant menade att de som utför 

traktplanering måste vara duktiga på skogsvård för att hitta rätt marker, eftersom sådd på 

fel mark ger sämre resultat än plantering. Vidare trodde han att sådd ger lägre andel 

nollytor än plantering på rätt mark. SCA pekade istället på att den låga efterfrågan på 

sådd har gjort att entreprenörer som utför sådd är begränsande. Även tillgången på 

förädlat frömaterial menade han på är begränsande samt att det går åt mer frön vid sådd 

än plantering. En annan nackdel menar han är att röjningsfasen blir mer skötselintensiv 

samt att några år går förlorade i tillväxt i jämförelse med plantering. Sveaskog nämnde 

att det är viktigt med bra såddutrustning som ger ut en lagom med frön och ser till att de 

hamnar på rätt plats.  

 

3.6.7. Bolagens framtid med sådd 

 

Holmens mål är att öka något eftersom de vill så på 20 % av föryngringsarealen, i det 

ingår alla trädslag. SCA trodde att de skulle se över sin såddstrategi eftersom det kunde 

vara intressant att öka användningen för att möta älgbetningen. Vidare trodde han att 

mekaniseringen vid föryngringen skulle öka eftersom det skulle kunna bli problem i 

framtiden med att få tag i arbetskraft. Där skulle olika såddpuckar kunna vara en lösning 

eftersom det går att använda på flera olika typer av marker och under en längre 

tidsperiod med ökad grobarhet. Representanten från Sveaskog nämnde att de diskuterar 

en ökad inblandning av beståndsfrö för att få ner kostnaderna. Istället för dagens nivå 

med 100 % plantagefrö istället gå ned till 25 % och resten beståndsfrö.  

 

4. Diskussion 
 

De flesta skogsägare som svarade på enkäten hade varken en positiv eller negativ 

inställning till sådd. Ett mönster som har kunnat urskiljas är att de var fler i Götaland 

som hade den inställningen i jämförelse med resten av Sverige. Samtidigt var det ingen 

från Götaland som hade använt sådd. Det kan därför vara möjligt att anledningen till att 

fler svarade att de varken hade en positiv eller negativ inställning till sådd berodde på att 

de inte hade någon relation till föryngringsmetoden, och att de därför inte hade någon 

åsikt. Liknande mönster kan urskiljas i figur 9. Det var en lägre andel av de med störst 

skogsinnehav som svarade att de hade en varken positiv eller negativ inställning. 

Anledningen var troligen även där att fler hade provat och de därför hade en åsikt. De 

skogsägare som hade sått någon gång svarade 13 av 15 att de hade en positiv eller 

ganska positiv inställning till sådd. Endast 1 av 15 svarade att de varken hade en positiv 

eller negativ inställning. Detta tyder på att de som någon gång hade sått tall för det 

första hade en åsikt eftersom de hade en relation till föryngringsmetoden. För det andra 

att de med stor sannolikhet hade positiva erfarenheter av tallsådd. Att de hade relativt 

positiva erfarenheter bekräftas i figur 12 där alla skogsägare som sått svarade ja eller 

kanske på frågan om de kunde tänka sig att så i framtiden. Även de facto att 92 % 

svarade att de var nöjda med resultatet efter att de sått tall bekräftar att de flesta hade 

positiva erfarenheter.  
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Denna studie har också kunnat påvisa att skogsägare som var yngre än 57 år i högre 

utsträckning kunde tänka sig att så tall i framtiden än skogsägare som var äldre än 74 år 

(figur 13). Kanske är förklaringen på detta är att yngre människor har högre benägenhet 

att prova nya saker än äldre.  

 

Den största orsaken till att inte fler privata skogsägare har sått tall har varit för att de inte 

tänkt på det (figur 11). Detta kan tyda på ett ointresse och/eller okunskap. Detta kan 

även peka på att det i dagsläget inte finns någon tradition att använda sådd.  

Det kan också vara en faktor till att det skiljer sig mellan Götaland och den resterande 

delen av Sverige (figur 5). Det faktum att endast 7 % någon gång fått rådet att så av 

någon inköpare, inspektor eller skogskonsulent kan också vara en bidragande orsak till 

att inte fler har sått tall. Detta skulle återigen kunna bero på okunskap och tradition. 

Denna undersökning har dock inte kunnat statistiskt säkerställa ett samband att de som 

fått rådet att så gör det i högre uträckning än de som inte fått rådet. För att detta skulle 

ha varit möjligt hade en större enkätundersökning behövts göras med fler respondenter.  

 

Det var mer vanligt att självföryngra sina tallföryngringar i södra Sverige (Götaland och 

Svealand) än i norra Sverige (Norrland), det har också konstaterats mer ovanligt att 

plantera tall i Götaland än i resten i Sverige. Det är rimligt att anta att det beror på att 

klimatet är mer gynnsamt i södra Sverige och att det därmed bildas mer kottar och att 

det därför är lättare än i norra Sverige. Sannolikt har också betestrycket i Götaland en 

viss inverkan på resultatet. Det var ingen privat skogsägare ifrån Götaland som svarade 

att de sått tall någon gång. Där finns det färre marker som är lämpliga för tallsådd enligt 

Christoffersson (2018) och pekade på att det är alltför tjockt humustäcke i Götaland 

p.g.a. att det generellt är högre boniteter, vilket gör att det är svårare att få till en bra 

såddbädd. Detta behöver inte vara ett hinder enligt Jonasson & Jonasson (2018) som 

haft en god erfarenhet av att manuellså tall på relativt bördiga marker i Bergslagen och 

centrala Småland. De menar att det är en fördel att vara med när marken ska 

markberedas eftersom det är viktigt att trycket är rätt inställt så att de översta humulagret 

avlägsnas men inte så djupt att rostjorden blottläggs. Vidare anser de att manuell sådd 

ger en fördel eftersom det då är lättare att välja var fröna ska placeras och därför får en 

hög andel frön som gror i jämförelse med maskinell sådd. De berättade även att de haft 

lyckade tallföryngringar i områden med högt betestryck tack vare sådd.  

 

I denna studie har det konstaterats att det råder en okunskap om sådd eftersom det är så 

hög andel som svarat att de inte tänkt på det. För att sprida mer kunskap om sådd kan 

olika e-tjänster behöva utvecklas och synliggöras mer. I Davidsson & Thoressons (2017) 

rapport använde 76 % av svenskarna internet i sin mobil dagligen. Det är oftast där 

svenskarna söker kunskap först (Davidsson & Thoresson, 2017). Även hos äldre 

människor har internetanvändandet blivit allt vanligare. De som var äldre än 76 år 

använde 56 % internet (Davidsson & Thoresson, 2017). I en enkät med 327 privata 

skogsägare i södra Sverige svarade 40 % att de använde internet varje dag och 29 % 

ansåg att det var en viktig kanal för att kunskapsbyggande (Hannerz, et al., 2010). Detta 

tyder på att digitala verktyg blir allt viktigare för att nå ut med information. Exempelvis 

med lättanvända föryngringsappar till smartphones där använandaren kan läsa på och få 

beslutsstöd. Även ”Mina sidor” och skogskunskap skulle kunna utvecklas för att vägleda 

skogsägaren om vilka föryngringsmetoder som är lämpliga på deras mark. 
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Det var ingen skogsägare i Götaland som svarade i enkäten att de någon gång hade sått. 

Eftersom tallssådd är en billigare föryngringsmetod i jämförelse med plantering och att 

det är möjligt att kombinera trängningseffekt och förädlat material samt att det är 

lämpligt i områden med högt betestryck gör att metoden bör ha en stor potential. 

Metoden torde rimligtvis också passa den självverksamma eftersom det är lättare att 

bära tallfrön än tallplantor. Manuell sådd är heller inte lika tungt arbete som plantering 

menar Jonasson & Jonasson (2018).  

 

De är vanligare att de skogsägare som äger mer än 100 hektar har sått tall än de som 

äger en mindre skogsfastighet (figur 10). Detta kan bero på flera faktorer. Det ökar 

sannolikheten att det finns en lämplig mark för tallsådd om fastigheten är större, likaså 

antal föryngringar. Det är också generellt större fastigheter i Norrland och de flest som 

sått som är ifrån Norrland. Det tenderade också vara en lägre andel av de största 

skogsägarna som svarade att de aldrig föryngrat med tall. Detta kan återigen bero på att 

det har varit större sannolikhet att de har lämplig mark att föryngra tall på.  

 

Det är många skogsägare som kommenterat i enkäten att de tyckt att älgbetning har varit 

ett problem och att de därför inte har gått att föryngra med tall. Här kan tallsådden vara 

en del av lösningen där det dessutom finns möjlighet att välja förädlat material. Detta 

har också flera representanter för de stora skogsbolagen nämnt, att sådden är ett bra 

alternativ i områden med högt betestryck (tabell 3). Eftersom det kommer upp fler 

stammar än plantering till en lägre kostnad. Detta gör också ungskogen mer 

skötselintensivt vilket kan vara negativt för en skogsägare som inte bor nära fastigheten 

vilket är relativt vanligt.  

 

Flera av representanterna från skogsbolagen har pekat på att tillgången på plantagefrö 

kan vara en begränsande faktor. Skulle därför tallsåddens användning öka skulle det 

också troligen bli nödvändigt att anlägga fler plantager eftersom det går åt mer frön vid 

sådd än plantering.  

 
En brist i denna studie har varit intervjufrågorna till skogsbolagen. Alla har inte fått 

samma frågor vilket gör att alla frågeställningar inte gått att jämföras mot varandra. En 

mer genomtänkt intervjuguide på förhand hade kunnat göras för att förhindra detta. 

En annan svaghet med studien har varit att antal skogsägare som svarat att de har sått 

har varit för få i förhållande till de som inte sått. Det hade behövts fler respondenter för 

att det skulle ha varit möjligt att säkerställa statistiskt ifall någon särskild grupp sått mer 

än någon annan, vilket har varit ett av studiens syften. Detta kan vara viktigt att ha i 

åtanke när diagrammen avläses i denna studie eftersom ett fåtal personers svar från de 

som någon gång sått får en stor inverkan på resultatet. Vid fortsatta studier av detta bör 

fler enkäter skickas ut för att inte begå samma misstag. Ett vidare led till denna studie 

skulle förslagsvis kunna vara att kartlägga hur mycket lämplig såddmark som finns 

tillgänglig i varje landsdel genom GIS och därefter beräkna vilket potentiellt värde som 

går förlorat på nationell basis. Syftet med detta hade varit att ge ett underlag till 

Skogsstyrelsen för att vidta åtgärder för att få fler att så och därmed öka lönsamheten 

och virkeskvaliteten i de svenska skogarna.   
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5. Slutsatser 
 
Bland de privata skogsägarna som någon gång hade sått hade 86 % en positiv eller 

ganska positiv inställning till tallsådd. De som inte hade sått svarade 69 % att de varken 

hade en positiv eller negativ inställning till metoden och 48 % svarade att det som 

hindrat dem var att de inte hade tänkt på att använda tallsådd. Detta kan tyda på 

ointresse, okunskap och tradition är anledningen till att så få använt metoden. Bland 

skogsbolagen i nord och mellansverige har brist på förädlat material och lämpliga 

marker vara de största orsakerna till att det inte används mer. Sveaskog och Holmen 

skog har dock använt föryngringsmetoden i tämligen hög grad, främst i Norrland. Även 

bland privata skogsägare tenderar metoden att vara vanligare i Norrland och bland 

skogsägare med större innehav. Orsaken till att de använt tallsådd är för att det varit 

billigt, ansetts ge ett högt stamantal vilket ger kvalitetsdanande virke och har varit ett 

verktyg mot älgbetningen. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Enkätens utformning 

 

Bästa skogsägare 

Detta är en enkät som kommer att användas i studiesyfte och är riktad 
till er skogsägare. Studien kommer att handla om tallsådd och enkätens 
syfte är att ta reda på vilken inställning skogsägare har till 
föryngringsmetoden. Enkäten sker i samverkan med Skogsstyrelsen där 
deras databas slumpmässigt har valt ut 240 adresser i Sverige som är 
jämt fördelat på Götaland, Svealand, södra Norrland, och norra 
Norrland. Du är alltså en av de 60 skogsägare i din landsdel som valts 
ut. Därför är ditt svar viktigt och du som svarar är anonym. Orsaken till 
att varje enkät är markerad med ett id-nummer är för att jag ska kunna 
se att inte samma person av misstag har svarat två gånger (eftersom 
det går att svara både digitalt och på papper). Dessutom kommer jag 
att skicka ut en påminnelse till de som inte har svarat om jag inte får 
tillräckligt många svar. Enkäten tar 5-10 minuter att genomföra. 
 

Vill ni vara med och bidra till kunskap och förståelse till mitt 
examensarbete blir jag mycket tacksam. Svaret vill jag ha in senast 
2018-03-14. Har du några frågor eller vill ta del av ett exemplar av 
examensarbetet när det är klart i juni så hör av dig till 
ja223ip@student.lnu.se. 
 
Svarsbrevet är frankerat och klart, så du behöver bara lägga det på 
lådan. Föredrar du att svara elektroniskt så använder du webadressen 
nedan och behöver då inte svara via brev. 
https://goo.gl/forms/2KjIUWcOfIvFeet83 
 
Vänlig hälsning 
Jonas Andersson 
 
Definitioner: 
 
Förädlade frön- utvalda träd med god tillväxt, vitalitet, motståndskraft 
mot sjukdomar, kvalitet etc. väljs ut och korsbefruktas eller ympas, 
vilket ger frön med bättre genetiska egenskaper än oförädlade frön. 
Ofta kommer förädlade frön från särskilda plantager. 
Beståndsfrön- frön från naturliga bestånd 

Institutionen för skog och träteknik  

2TS10E Examensarbete 15 hp 50%  

Student: Jonas Andersson 

 

 
 

 
 
 

2009-12-11 

 

https://goo.gl/forms/2KjIUWcOfIvFeet83
https://www.student.ladok.se/student/#/kurs?&kursvy=resultat&kl=aHR0cHM6Ly9hcGkubGFkb2suc2U6NDQzL3N0dWRpZWRlbHRhZ2FuZGUvdGlsbGZhbGxlc2RlbHRhZ2FuZGUvdGlsbGZhbGxlc2FudGFnbmluZy9kMjlhOGQ2OS1lYjA0LTExZTctYWU1MS01ZjkzZWQzMDRhYTI=
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Enkätundersökning  

1. Hur gammal är du? 

o <20 år 

o 21-35 år 

o 36-57 år 

o 58-73 år 

o 74-93 år 

o 94> år 

 
2. Vilket är ditt juridiska kön? 

o Man 

o Kvinna 

 
3. Hur många hektar skogsmark äger du? 

o <19 

o 20–49  

o 50–99 

o 100–499 

o 500–999 

o 1000> 

o Jag äger ingen skog 

 
4. Var i landet finns din fastighet? 

o Norra Norrland 

o Södra Norrland 

o Svealand 

o Götaland 
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5. Hur länge har du ägt din fastighet? 

o <4 år 

o 5–9 år 

o 10–14 år 

o 15–19 år 

o 20> år 

6. Vilken föryngringsmetod av tall använder du mest på din mark? 

o Självföryngring 

o Sådd 

o Plantering 

o Annan __________________________________________________ 

7. Har du använt sådd som föryngringsmetod av tall någon gång? 

o Ja, de senaste 10 åren 

o Ja, för mer än 10 år sedan 

o Nej 

o Har aldrig föryngrat med tall 

 
8. Vilken är din inställning till sådd som föryngringsmetod av tall? 

o Positiv  

o Ganska positiv 

o Varken positiv eller negativ 

o Ganska negativ 

o Negativ 

 

9. Har någon skogskonsulent, virkesinköpare, eller skogsinspektor 

föreslagit sådd av tall som föryngringsmetod? 

o Ja 

o Nej 

o Har aldrig föryngrat med tall 
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10. Har någon skogskonsulent, virkesinköpare, eller skogsinspektor 

avrått dig från att använda sådd som föryngringsmetod av tall? 

o Ja 

o Nej 

11. Vilken organisation avrådde eller föreslog sådd som 
föryngringsmetod av tall? 

 
______________________________________________________________ 
 
12. Skulle du kunna tänka dig att så tall i framtiden? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

13. Om du INTE använt sådd som föryngringsmetod av tall, vad har 
hindrat dig ifrån att använda metoden?  
(om du har sått tall, hoppa över denna fråga) 
o Det är för dyrt att så 

o För osäkert 

o Den tjänsten finns inte här omkring 

o Jag har inte tänkt på det 

o Annat hinder. Nämligen____________________________________ 

 
14. Om du har använt sådd som föryngringsmetod av tall, var det 

förädlade frön? (om du inte sått tall, hoppa till den sista frågan) 
o Ja 

o Både förädlat och beståndsfrön 

o Nej 
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15. Om du har använt sådd som föryngringsmetod av tall, blev du 

nöjd med resultatet?  
o Ja, för att 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

o Nej, för att 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

16. Om du använt sådd av tall som föryngringsmetod, vad var 
anledningen? 
 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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17. Något mer du vill tillägga? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Tack för att du har medverkat!  

Bilaga 2: Intervju med Leif Johansson, SCA Skog AB 

Intervju Leif Johansson 

Skogsvårdsspecialist på SCA Skog AB 
 

Utförd 2018-04-19 klockan 15:05-15:26 via telefon samt kompletterande uppgifter via 

mejlkonversation har lagts till i efterhand 

Hur stor andel av tallföryngringarna sår ni? 

Det är en väldigt liten andel, det rör sig om ca 1% procent. Och den tallsådd vi har är 

endast i norra Västerbotten, men väldigt begränsat. Det rör sig om ett antal 100-tals 

hektar varje år. Men i förhållande till plantering så rör det sig om en väldigt liten andel.  

Varför sår ni tall? 

Det är väl att vi vill ju hålla kunskapen och sådden igång, och sen är det ju så att på 

vissa marker så kan ju sådden vara väldigt bra, du får upp en bra och tät föryngring. 

Speciellt i de områden där du kan förvänta dig ett väldigt högt betestryck av älg, så har 

du ju möjlighet att ha lite fler stammar och hätcha lite grann. 

Hur ser du på den ekonomiska biten? Är det billigare att så om det är rätt mark? 

Jaa…. Man kan säga… det är två olika sidor nu. Generellt sätt så är ju sådden kanske 

billigare per hektar än vad plantering är, men oftast kanske det är lite mer 

skötselintensivt och du tappar ju några år i tillväxt. Men sammantaget så är väl 

kanske…. Nu har jag inte gjort någon djupare analys här men det kanske är en break-

even. Men relaterar man då med områden med för mycket älg och för högt betestryck så 

är det ju förmodligen väldigt god ekonomi. Sen en flaskhals…. Tillgången till förädlat 

frömaterial. Vi har inte lika…. Tillgången till förädlat frömaterial är begränsat och där 

tappar vi lite grann i den potential som förädlade material har.  

 



 

33 

Jonas Andersson 

Hur mycket av fröna ni sår är förädlat? 

Det varierar från år till år. I år högre andel plantagefrö. Vi har förädlat material men 

även beståndsfrö. Så jag törs inte svara på vilken andel av det som är förädlat. Däremot 

vet jag att våran contorta-användning har minskat en hel del, så när det gäller contorta så 

där har vi nog en god försörjningssituation om man jämför med svensk tall.  

Hur länge har ni hållt på med tallsådd på SCA? 

Ja, vi har ju hållt på väldigt länge. Om jag går tillbaks och tittar lite grann i statistiken så 

har det ju varit i väldigt begränsad omfattning. (lång tystnad) Men jag kan inte tala om 

precis när vi började med sådd. Jag gissar att sådden var nog vanligare, om vi går 

tillbaka historiskt sett på 60, 50 och 40-talet och så vidare, vårt skogsbruk började ju 

någon gång i början på 1900. 

Det ni har sått nu, är ni nöjda med resultatet? 

Ja, men det kan vi väl säga, en lyckad sådd blir det ju ett bra resultat av. Det är ju också 

så att det är en lite instabilare metod. Så vi har väl även föryngringar som inte har 

lyckats så bra.  

Har du någon statistik över hur stor andel som varit lyckad och inte lyckad? 

Vi har jobbat sen 74 på ett antal fasta försök som vi lägger ut, där har vi några 

såddobjekt…. Men det måste jag titta närmare på. Jag har ju dina frågeställningar här så 

att det jag inte kan svara på nu så har jag möjlighet att dyka ned i våran databas och syna 

lite mer, så återkoppla gärna dom frågetecken du har så kan jag besvara dom frågorna 

tydligare.  

Okej, ja det ska jag komma ihåg. På vilka typer av marker sår ni? 

Ja, om man nu säger traditionella såddmarker. Det är ju enklare tallmarker, mer av 

hedkaraktär… ja där det är lite lättare. Det gäller ju att det är en försiktig markberedning 

för att få fram den här blekjorden och så vidare, och är det väldigt tuffa marker så får du 

inte en bra fröbädd helt enkelt. Så att…. Ja snälla marker med medelgrov textur. 

Vilka metoder används? 

Ja, det är sån liten omfattning och det som använts är ju Bracke 35.  

Är det harvsådd eller vad är det för någonting? 

Ja, precis.  

Vilka är de främsta fördelarna med tallsådd enligt dig? 

Ja, fördelarna det är ju det att du får upp rätt så mycket stam. 6, 7, 8000 stammar. Om du 

lyckas med en föryngring så har du ju möjlighet till en bra kvalitetsdaning, och sen är 

det ju också det här att hätcha lite grann mot älgarna här, att du kan ha fler stammar att 

börja med, och då blir det ju väldigt kostnadseffektivt jämfört med plantering. För ska 
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du plantera motsvarande 4,5,6000 stammar i områden där du kan förvänta dig väldigt 

stora avgångar av älg, så är det ju betydligt mer kostnadseffektivt. Nu är det ju så att 

älgstammen ska vi ju inte hantera med hjälp av skötselåtgärder utan det måste vi ju 

hantera via kloka avskjutningsnivåer, men trots allt har vi ju områden där, efter 

vandringsstråk och så vidare där det är svårt att få upp tall. Där ha vi ju i skogsbruket 

genom SCA… vår strategi är ju att ståndortsanpassa vårt skogsbruk så är det marker där 

man ska föryngra med tall, då planterar vi tall. Även om det är ett förväntat hårt 

betestryck. För att producera gran på en tallmark… det händer för lite utan vi måste utgå 

från produktion och att vi kan hantera betesskadorna på rätt sätt. 

Vad tycker du fungerar dåligt med sådd? 

Sådd är ju lite begränsad metod… och det kan ju vara så att så länge inte efterfrågan är 

större så… en begränsande faktor är tillgången till entreprenörer som utför sådd. Så det 

är ju en liten flaskhals. Sen är det ju tillgången till förädlat material, det krävs ju lite mer 

frön vid sådden än plantering. Du tappar ju också den här starten…. Du har ju några år 

borta när du ser på en hel omloppstid. Vi har ju också väldigt högkvalitativplantor, 

förädlat material… och mer skötselintensivt. Men sådd på rätt marker vid rätt tillfälle, 

det är inte en metod som är dålig men… det gäller att välja det klokt helt enkelt.  

Vilken tid på året sår ni? 

Ja, vårsådd är väl det vanligaste, före midsommar.  

Hur ser du på tallsåddens framtid i Sverige? 

Sådd har ju sin roll i svenskt skogsbruk, helt klart. Jag tycker att dom lyckade sådderna 

man har besökt har fantastiska resultat. Sådden, den ska vi inte släppa inte men för vår 

del som har tillgång till väldigt mycket bra plant så har det ju varit så att sådden har varit 

en marginal i stort. 

Var får ni fröna ifrån, är det egna eller? 

Från våran egen plantskola. 

Varför tror du att inte fler sår i Sverige? 

Ja, det är väl flera olika aspekter, det är väl så att plantering är en stabil metod och det 

finns ett bra utbud på diverse olika storlekar på plantor. Marker lämpliga för sådd är ju 

lite begränsande också. Om man ser på klimatförändringar och så vidare, 

vegetationskonkurrens… det har blivit lite tuffare att föryngra idag. Fönstret för sådden 

är också smalare tidsmässigt, det gör ju också att metoden inte funkar överallt och inte 

över hela säsongen heller. Det gör ju att det blir lite begränsande. Det är mer 

skötselintensivt. Det är ju några aktörer som sår betydligt mer än oss. Holmen, Sveaskog 

till exempel… men trots allt om man jämför med dom arealinnehaven vi har och sett 

över tid så är det ju plantering som är huvudmetoden.  
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Hur ser det ut i framtiden, tänker ni öka såddandelen något eller ska det ligga 

något på den här nivån? 

För vår del så ligger vi ju en väldigt liten andel. Visst vore det intressant att kunna… vi 

vill ju behålla sådden som metod och fortfarande till liten andel men… däremot så 

kommer vi nog att se över vår såddstrategi lite grann… i huvudsak med tanke på att vi 

inte lyckats hantera älgfrågan på ett bra sätt… så tror jag sådden kan ha en viktig roll. 

Men för våran del, vi har ju Europas största plantskola och med högkvalitativ plant, så 

utifrån den aspekten så kommer det inte bli en metod som kommer att utgöra någon 

större andel framåt. Men man vet inte heller och det är väl markernas beskaffenhet som 

styr också litegrann. Stabila sådder kräver en speciell typ av mark. Däremot utvärderar 

ju skogsbruket olika typer av såddpuckar och använda på objekt som är lite tuffare, och 

det är väl ett led att se över mekaniseringen av föryngringsarbetet. Det kan komma 

politiska beslut som gör att det är svårt med arbetskraft till plantering, till exempel. Så 

mekaniseringsfrågorna är ju någonting som är väldigt viktigt för svenskt skogsbruk, och 

då gäller det ju att utvärdera dom metoder som finns, och sådden är ju en metod. Men 

som sagt, den har sina begränsningar, men det är inget negativt utan sådd på rätt mark 

och på rätt plats det är ju en bra metod helt enkelt.  

Men om man kör med puck, kan man köra under en längre tidsperiod då? 

Ja, du kan nog göra det och vi håller på att utvärderar lite försök, och det finns nått 

exjobb också på det här. Och där har man ju också möjligheten att reducera frömängden. 

Får man upp en grobarheten till en bra nivå så är det ju en potential att kunna utforska 

det här vidare för att kunna få eventuellt en mekanisering. Idag finns det ju två olika 

system av puckar, dels den här landpucken, och sen har du ”fiber” (?), så det är ju två 

olika koncept. Det är en manuell sådd, så den är ju inte maskinell i det här läget. 

Brukar ni så åt privata markägare någonting? 

Ja, det gör vi. Det ingår i vårt produktutbud. Det varierar mellan åren, 2018 endast 17 

ha. 2017, 140 ha.  

Vad tycker du om sådd som föryngringsmetod av tall i Sverige? 

Ja, men som jag sa tidigare här att på rätt mark och vid rätt förutsättningar så är det en 

metod som är intressant. Men med sina begränsningar. 

Ni har ingen skog i södra Sverige, utan bara i norra Sverige va? 

Ja, det är bara norra Sverige.  

Hur ser du på tillgången till plantagefrö, säg att det skulle öka, skulle det räcka 

med frön om fler gjorde det? 

Ja, det är ju ett strategibeslut i så fall att man måste se över tillgången, det är ju en längre 

process. Är det så att man tycker att det här är en intressant metod så får man ju sörja för 

en bättre tillgång av förädlat material.  
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Bilaga 3: Intervju med Peter Christoffersson, Holmen 

skog AB 

 

Intervju Peter Christoffersson  

Verksamhetsutvecklare skogsvård och vilt på Holmen 

skog 
 

Utförd 2018-04-04 klockan 11:00-11:22 via telefon 

 
Hur stor andel av tallföryngringarna sår ni? 

Vi har som mål att så 20 % av vår totala föryngringsareal. Om vi säger såhär. 70 % av 

våran areal vill vi föryngra med tall och 20 % har vi som mål att så på den totala 

föryngringsarealen, så det är över 20 % av tallföryngringarna som sås. Och det vi sår är 

ju både tall och contorta.  

Varför har ni 20 % som mål? 

Det är ju egentligen ganska enkelt. Det är ju utifrån våran analys och bedömning av hur 

stor del av våra marker som är lämpliga för sådd.  

Varför sår ni tall? 

Ja, det är två skäl till det. Det ena är ju det att vi tycker det är en bra skogsodlingsmetod 

på rätt marker, och den är ju billigare än att plantera.  

Varför är det en bra skogsodlingsmetod? 

Det ger ju helt enkelt rätt erfordligt antal plantor till en lägre kostnad än plantering på 

rätt marker. Och så kan man se andra fördelar som att det blir mindre känsligt för 

snytbaggeangrepp, du får ju lite mer stammar per hektar, du får mer kvalitetsdanande 

eftersom det troligen blir bättre kvalitet på talltimret än plantering eftersom det blir 

tätare förband. 

På vilka typer av marker sår ni? 

På blåbärstyp eller sämre. Och för att vara ännu mer specifik så ska man väl säga att det 

ska vara friska marker, inte torra eller fuktiga. Mellangrova moränmarker. Man ska 

undvika att ha ljung i fältskiktet, det ska inte vara för tjock humus, inte tjockare än en 

dm.  

Varför är inte ljung bra? 

Det har allopatiska effekter, ljung är ju liksom lite giftigt. Det kan du slå upp i någon 

skogsskötselhandbok någonstans.  

Vilka metoder använder ni? 

Ja, det är ju dragen harv med sådd. Det är princip bara det som använts. Förr användes 

manuell sådd med ett sådant här såddhjul, men det förekommer i princip ingenting nu 

för tiden. Så det är ju i samband med markberedning så sår man ju samtidigt. 

Vilka är de främsta fördelarna med tallsådd enligt dig? 

Ja, kostnadseffektivitet. Billig och bra föryngring i jämförelse med plantering på rätt 

marker.  

Vad fungerar mindre bra? 

Ja, det som inte funkar bra, eller som är svårt, det är vid traktplaneringen, dom som 

planerar avverkningen, dom som gör traktplaneringen. Dom måste ju vara duktig på 

skogsvård och kunna fatta beslut att det här är en lämplig såddmark eller inte en lämplig 

såddmark. För tar man fel såddmark så får du ju sämre resultat än plantering, men är det 

rätt marker så får du ju samma resultat eller bättre. Och då menar jag att du får lika 

många plantor per hektar och du får kanske lägre andel nollytor. Plantering fungerar ju 
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alltid kan man säga, men har du lite för bördig mark eller lite för fet jord eller för grov 

jord eller lite för tjock humus så blir det ju svårare för så blir det ju svårare.  

Varför är det inte bra med tjock humus om det harvas?  

Det är liksom svårt att få till en bra såddbädd helt enkelt.  

Men harvas inte humusen bort så att mineraljorden blottläggs? 

Det bästa är om man kan blanda blekjord och humusblandad mineraljord, det är det 

bästa. Men också ett jättetunt humuslager, det är också bra. Men om du har rostjord eller 

opåverkad humus så är ju det sämre och mycket svårare för fröna att kunna etablera sig. 

Det blir svårt att få till tillräckligt bra såddbädd.  

Vilken tid på året sår ni? 

Om det är tall så är det mitten av maj till slutet av juni. Är det contorta så kan man även 

så det på hösten. Det har ju att göra med hur fröna utvecklas och contorta behöver ju 

egentligen en kall vårtbehandling för att kunna gro bra då. Contorta kan man så över 

större delen av året. Och är man i södra Sverige så kan man börja ännu tidigare och 

börja i april.  

Varför sår ni vid den årstiden? 

Tar man en vanlig svensk tall så kan man ju ha lite naturligt fröfall att ta vara på, du har 

lämplig markfukt och så hinner ju fröna gro bra och komma igång innan det blir vinter. 

Sår man när det är för torrt eller på hösten så hinner dom inte etablera sig innan vintern 

kommer.  

Sår ni någonting i Götaland? 

Ja, lite grann. Om vi säger såhär, om vi på totalen vill ha 20 % på Holmens innehav…. I 

norra Sverige… och då pratar jag egentligen om Jämtland och Ångermanland och 

Västerbotten så är det ungefär 25% av arealen som är lämplig för sådd, och pratar vi 

mellansverige…. Alltså Gävleborg så är det ungefär 10%. Och sen södra Sverige, söder 

om Mälaren… så tror jag det bara är 5%. Boniteten är ju mer och bättre söderut och 

risken för att göra fel och hamna på en för bra bonitet blir ju större helt enkelt söderut.  

Vad är riskerna med en för bra bonitet? 

Det har med konkurrens och få till en bra såddbädd helt enkelt.  

Hur stor andel av det ni sår är beståndsfrön och hur stor andel är plantagefrön? 

Ungefär 1/3 kommer från plantage och 2/3 är beståndsfrön. 

Vart köper ni fröna ifrån? 

Vi har egna fröplantager och egna plantskolor. 

Hur är tillgången på frön, finns det ett överskott eller hur ser det ut? 

Det är brist på bra plantagefrön, och vi prioriterar dom fröna till plantskolor, alltså 

vanlig plantering. Därför blandar vi en del plantagefrön i sådden men merparten är ju 

beståndsfrö.  

Kan man inte lika gärna köra naturlig föryngring om merparten är beståndsfrön? 

Nja, man skulle ju kunna tänka sig att det kunde vara så men du har ju det att du kan inte 

garantera samma fröfall på samma vis med fröträden, att det liksom tajmar. För när du 

sår maskinellt så får du en bra markberedning för fröet och så ser det till att det 

verkligen hamnar ett bra frö där också, och sen är det ju också det att merparten av vårt 

innehav är i norra Sverige, du har ju bättre förutsättningar för naturlig föryngring 

söderut, och en stor andel som är lämpliga för sådd har vi ju norrut där det är osäkrare 

fröfall. Därför är sådd ett bra alternativ, plus när du har fröträd så får du ju en fördyrad 

avverkning, du måste avveckla det här någon gång också, och i viss mån förstör du ju 

också ungskogen när du avvecklar fröträden.  

Hur ser planen ut framöver, finns det planer på att öka andelen plantagefrön och 

öka användandet av sådd eller hur ser det ut? 

Vi har ju legat på Holmen och sått totalt på mellan 30–10% av våran totala areal, och vi 

vill ligga på 20% och vi har ju i perioder haft lite mer och ibland lite mindre, men nu ska 
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vi alltså öka till 20% på totalen. Så vi har ju målsättningen att öka men vi har ju tidigare 

legat på en högre såddandel än vad vi gör idag, men vi tror att 20%, att det är lagom för 

oss.  

Varför tror du att inte fler sår tall i Sverige? 

Jag tror såhär, att det ena är ju det här med plantagefrö eller beståndsfrö, att man vill ha 

förädlat frö i sina plantor för att få ut den här tillväxtökningen, så man får ut det. Sen 

tror jag att en del kanske tycker att det blir omständligt att ha fler metoder. Plantering 

funkar ju överallt, då har du ett system och det funkar överallt och det är praktiskt och 

kostnadseffektivt, ju fler metoder du har att hålla reda på desto krångligare blir det helt 

enkelt. Det tror jag kan vara en anledning till att vissa inte använder sådd. Sen tror jag 

och att vissa, när man har sått med dåligt resultat, då blir man ju avskräckt. Och då vill 

man ju naturligtvis inte så. Om man inte haft en bra avverkningsplanering och fattat rätt 

beslut och sett till att genomfört sådden på ett bra sätt. Men vi ser ju i våran 

återväxtuppföljning att vi har ju faktiskt samma resultat…. Vi har ju fler stammar per 

hektar i sådden och vi har samma nivå på nollytor. Så att vi får ju ett bra resultat i 

sådden, när man gör det på rätt mark, gör man det på fel mark så är ju risken stor att det 

inte blir så bra.  

Jag tänker på de privata markägarna ni köper in hos, är det någon av dom som sår 

någonting eller är det bara på era egna marker? 

Ärligt talat så tror jag att det där är lite lokal tradition. Jag tror att i vissa geografier, där 

finns det en del markägare som vill ha sådd, annars tror jag det är plantering som är det 

övervägande vanligaste på privata markägare.  

Vad tycker du om sådd som föryngringsmetod av tall i Sverige? 

Ja bra! (lång tystnad och sen skratt) Jag vet inte om jag kan utveckla mer…. 

Ja, men du har ju sagt rätt mycket innan där. 

Ja men jag tror du kan finna motiven i de andra svaren jag hade. Bra och 

kostnadseffektivt som ger ett bra resultat på rätt mark. Så då är det ju svårt att inte gilla 

det.  

Bilaga 4: Intervju Stefan Mattsson, Sveaskog AB 

 

Intervju Stefan Mattsson, skogsskötselexpert på 

Sveaskog  
 

Utförd 2018-04-04 klockan 10:00-10:10 via telefon 

 
Hur stor andel av tallföryngringarna sår ni? 

Ja, jag kolla… jag har inte lagt ned jättemycket tid, men jag titta lite grann och… och vi 

sår…. 2017 sådde vi 4400 hektar… tallsådd… vi har inte fördelat gran och 

tallmarker…. Inte jätteenkelt. Det har jag inte gjort, utan det får bli en uppskattning. Och 

våran totala föryngringsareal är 26 000 hektar ungefär och vi antar att 60 % är av de är 

tall, vi har ju mer norrlandsmark än…. Så skulle det innebära 27 %... av tallmarker.  

Varför sår ni? 

Ja, det handlar om ekonomi egentligen, det är ju det vi håller på med. Skogsskötsel är ju 

i mångt och mycket ekonomi. Det är ju en ekonomisk analys som vi har gjort, för ett 

antal år sen då. Nu har vi faktiskt diskuterat om att vi behöver göra om den där analysen 

eftersom fröpriserna har gått upp ganska mycket, på senare år. Och vi tror det kommer 

bli ännu dyrare i framtiden. Samtidigt har det också kommit nya planttyper, mindre och 
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billigare planttyper som har kommit in på marknaden, så spelreglerna har förändrats kan 

man säga.  

På vilka typer av marker sår ni? 

Ja, medelgrova jordarter kan man säga… vi undviker torra marker och fuktiga marker. 

Sandig-moig morän är väl det man försöker leta av. Sen är det ju medelboniteter, lingon- 

och blåbärsmarker. Sandig-moig morän är den dominerande jordarten i Sverige, så det 

finns ganska mycket. Sen har man ju andra begränsningar ibland också om det är väldigt 

stenigt och sådär, men det brukar ändå funka ganska bra. 

Vilka metoder används när ni sår? 

Harvsådd är det som vi använder absolut de mesta. 

Vilka är de främsta fördelarna med tallsådd enligt dig? 

Det är väl ekonomin igen egentligen som driver... att vi sår egentligen, sen finns det 

andra fördelar också, att vi får många stammar att välja på i kommande röjningar och så. 

Det tål ju lite mer älgbete. Det blir fler oskadade stammar i slutändan då, ja vet inte om 

det är bevisat men…vi tror väl att det är en fördel att det finns mycket att välja på. 

Vad fungerar mindre bra med tallsådd? 

Ja, våran erfarenhet är väl att det fungerar bra så länge man är på rätt marker…. Markval 

är ju viktigt. Det är ju mycket erfarenhet också… Dom som jobbar lokalt vet hur det 

funkar på deras områden. Så det är jätteviktigt, sen är det ju naturligtvis viktigt med bra 

såddutrustning, att den kollas och fungerar bra… frögiva och sånt här. Så det kommer ut 

frön så mycket som man har tänkt sig, och fröhanteringen runt omkring. För oss har det 

ju funkat ganska bra, kan man säga. Ibland har det ju misslyckats, och då har det visat 

sig att det har varit fel marker. 

Vilken tid på året sår ni? 

Vi kör enbart vårsådd kan man säga, sen har vi testat lite höstsådd i liten skala. Det har 

ju visat sig i en del studier att höstsådd kan också funka om man gör det väldigt sent på 

säsongen, så att det blir en övervintring för fröet. Men det är bara i försöksskala. Det är 

egentligen maj och juni som vi sår.  

Har ni sett några resultat från höstsådden? 

Nej, inte från våran egen. Det måste gå några år för att se, då får man krypa på knä och 

titta.  

Hur ser du på tallsåddens framtid i Sverige? 

Ja, det är ju svårt att säga. Jag vet inte hur det blir för våran egen del framöver, det är ju 

ekonomin det bottnar i till slut egentligen då. Vi kommer ju behöva göra om våran 

analys och så se hur det dyrare fröet slår i kalkylen och sen ska vi jämföra mot en 

billigare plantering än vad vi har haft förut. Det vi diskuterar nu är om vi ska ha en 

inblandning av beståndsfrön istället, för vi har ju 100 % plantagefrön, vi har ju gått om 

plantagefrön. Ganska billiga priser också, så vi har ju sått uteslutande med plantagefrön 

och att vi istället ska övergå till en inblandning. Man kan ha 25 % plantagefrö, och 

resten beståndsfrön som är mycket billigare. Det kan ju också vara ett alternativ för att 

få ekonomin mer fördelaktig.  

Varför tror du fröpriserna har gått upp så mycket? 

Vad jag fattat det som så har de tidigare plantagen anlagda med en hel del statsbidrag. 

Nu har ju skogsbruket själv fått finansiera det här. Det har blivit dyrare helt enkelt.  

Varför tror du att inte fler sår tall i Sverige? 

Ja, det är svårt att svara på för min del, ja vet ju inte ens hur dom sår. En sak som vi har 

känt också är ju att ibland är det ju en resursbegränsning. Det är ju egentligen bara 6 

veckor i norra Sverige som man ska hinna med allting. Det finns mu begränsat med 

harvar som ska hinna med mycket areal på kort tid. Det kan ju vara en del. Sen ska man 

ju ha tillgång till lämpliga marker och kunskap också om sådd som metod, jag tänker 

mer på privata markägare, att man inte känner sig så trygg, men jag vet inte.  
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Sår ni någonting i Götaland? 

Vi sår väldigt lite i Götaland. Det är för bördiga marker där och vegetationen blir ofta ett 

problem för de små tallplantorna. I de fall vi sår där så är det under en tallskärm för att 

dämpa vegetationsuppslaget. Men som sagt, nästan ingen sådd i Götaland. 

Bilaga 5: Intervju Robert Pettersson, AB Karl Hedin  

 

Intervju Robert Pettersson,  

skogvaktare på AB Karl Hedin 

 

Utförd 2018-04-24 via mejlkonversation 

 
Hur stor andel av tallföryngringarna sår ni? 

I normalfallet kör vi självföryngring. 

Varför sår ni tall om ni gör det? 

För att vi hade stora arealer att jobba med och detta var ett effektivt / billigt alternativ till 

plantering, även för att sprida risker. 

Var sår ni? Geografi, var finns erat innehav? 

Norra Västmanland. 

Hur länge har ni sått, hur har det sett ut bakåt i tiden? 

Historiskt endast några små objekt. De stora såddarealerna har varit i brandområdet. 

Är ni nöjda med resultaten? 

Lite tidigt att säga det, men känslan är att det kommer gå bra på i det stora hela. 

Någon statistik ni vill dela med er av? 

Ingen i dagsläget. 

Om ni sår tall, på vilka typer av marker? 

Tallmarker upp till T24, de bördigaste planterades. 

Om ni sår tall, vilka metoder används? 

Manuell sådd, maskinell sådd. 

Vilka är de främsta fördelarna med tallsådd enligt dig? 

Om det går bra så är det en billig föryngring som ger mycket stammar/ha. Mindre risk 

för snytbaggeangrepp än plantering. 

Om ni sår tall, vad har fungerat dåligt? 

Viss oförklarlig bortgång. Sådd är väldigt känsligt för väder under groperioden. 

Om ni sår tall, vilken utrustning används? 

Vi sådde både manuellt och maskinellt. Manuellt så användes en hacka med ett sårör 

(finns på skogma). Och maskinellt så satt det såddaggregat på harven. 

Om ni sår tall, vilken tid på året sår ni? 

Sådde på våren april-maj. 

Varför sår ni vid den årstiden? 

För att hinna få ner frön innan annan vegetation får fart. Och innan det blir för torrt. 

Hur ser du på tallsåddens framtid i Sverige? 

Ingen större förändring mot idag. 

Om ni använder sådd till tall, hur stor andel är beståndsfrön och hur stor andel 

kommer från plantage? 

Allt är förädlat. 

Var får ni fröna ifrån? 

Svenska skogsplantor. 
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Varför tror du att inte fler sår tall i Sverige? 

Både tradition, plantering är väl injobbat och fungerar så pass bra. 

Brukar ni så åt privata markägare? 

Nej, (blev dock ett undantag efter storbranden då vi sådde lite åt privata markägare.) 

Vad tycker du om sådd som föryngringsmetod av tall i Sverige? 

På rätt objekt är det bra, men blir mer risker än att plantera. Kräver mer engagemang av 

skogsägaren tex, uppföljning och ta fram rätt objekt. 

Hur ser du på tillgången på plantagefröer? 

Vi hade inget problem med att få tag på frö direkt. 

Bilaga 6: Förfrågan och intervjuguide som skickades till 

skogsbolagen i förväg 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Jonas Andersson och studerar på skogskandidatprogrammet genom 

Linnéuniversitetet, Växjö. Jag arbetar nu med ett examensarbete om tallsådd och det 

verkar som att det används mer i norra och mellersta Sverige än i södra Sverige. Jag ska 

försöka kartlägga vilka som använder metoden och varför. För att göra det skulle jag 

vilja ta del lite av er data (om jag får), och så skulle jag vilja göra en kortare inspelad 

telefonintervju (10–15 min) med någon från er organisation.  

 

Det är dessa frågor jag främst vill ha svar på, följdfrågor och spontana frågor kan också 

tillkomma: 

 

1. Hur stor andel av tallföryngringarna sår ni? 

2. Varför sår ni tall om ni gör det? 

3. Varför sår ni inte tall, om ni inte gör det? 

4. Var sår ni? Geografi, var finns erat innehav? 

5. Hur länge har ni sått, hur har det sett ut bakåt i tiden? 

6. Är ni nöjda med resultaten?  

7. Någon statistik ni vill dela med er av? 

8. Om ni sår tall, på vilka typer av marker? 

9. Om ni sår tall, vilka metoder används? 

10. Vilka är de främsta fördelarna med tallsådd enligt dig? 

11. Om ni sår tall, vad har fungerat dåligt? 

12. Om ni sår tall, vilken utrustning används? 

13. Om ni sår tall, vilken tid på året sår ni? 

14. Varför sår ni vid den årstiden? 

15. Hur ser du på tallsåddens framtid i Sverige? 

16. Om ni använder sådd till tall, hur stor andel är beståndsfrön och hur stor andel 

kommer från plantage? 

17. Var får ni fröna ifrån? 

18. Varför tror du att inte fler sår tall i Sverige? 

19. Brukar ni så åt privata markägare? 

20. Vad tycker du om sådd som föryngringsmetod av tall i Sverige? 

21. Om ni sår, skillnad mellan norra och södra Sverige. (om frågan är relevant) 

22. Hur ser du på tillgången på plantagefröer? 
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