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Sammanfattning 

Ädellöv står för en förhållandevis liten del av det svenska virkesförrådet. 

Skötseln av de svenska ädellövskogarna är reglerade i ädellövsskogslagen. 

En skogsägare som har eller planerar nya ädellövsbestånd kan få 

ädellövsbidrag från Skogsstyrelsen som ersätter en del av 

föryngringskostnaderna. Mot slutet av 1980-talet så började fågelbär 

planteras som virkesproduktionsträd i Sverige. Tidigare studier kring 

fågelbärsplanteringar i Sverige har visat att trädslaget har en förhållandevis 

kort omloppstid, stor fenotypisk variation mellan plantorna, samt att 

konkurrerande vegetation har stor påverkan på plantöverlevnad. 

Gödslingsförsök för andra trädslag än fågelbär har visat på att 

näringstillgångarna i marken begränsar den årliga tillväxten. Studier kring 

röjnings effekt av andra lövträdslag har visat på att röjning ger ökad 

diameter- och krontillväxt. Röjningsförsöken har inte visat på någon ökning 

i höjdtillväxt som effekt av röjningsåtgärden. Aktuell rapport bygger på en 

studie kring vilken effekt gödsling och röjning har på fågelbärs 

höjdutveckling, diametertillväxt, antal kvist och kvistgrovleken. 

Mätresultaten är insamlade från ett fågelbärsförsök i Nybro kommun, 

Småland. År 2004 planterades 2500 fågelbärsplantor (Prunus avium L.) per 

hektar på försöksytan. Plantorna var vid utplantering ett år gamla, runt 40 

cm höga med proveniens Billingen och Snogeholm. Beståndet delades 2009 

in i 16 parceller av storleken 10x10m. Åtta av parcellerna har gödslats och 

åtta är ogödslade. Hälften av de gödslade och ogödslade parcellerna har även 

röjts, medan den andra hälften består av oröjda parceller. Mätningar aktuella 

för rapporten genomfördes mars-april 2018. Vid analys av mätresultaten så 

gick det inte finna någon signifikant effekt av gödslingen på fågelbären. När 

effekten av röjningsåtgärderna studerades så gick det att finna en tydlig 

effekt på fågelbärens höjdtillväxt, diametertillväxt och högre antal kvist på 

stammen upp till två meter. Någon signifikant effekt på grövsta kvist upp till 

två meter på stammen gick dock inte att finna. Slutsatser som drogs av 

resultaten var att det inte gick finna stöd för att den genomförda gödslings 

åtgärden har någon effekt på volymproduktionen för fågelbär. Däremot gick 

det att finna stöd för att röjningsåtgärder har en betydande effekt på både 

höjd- och diametertillväxten för fågelbär. Ett viktigt råd utifrån aktuell 

kunskap är därmed att utföra röjningar i tid. Dock är det rimligt att anta att 

det finns behov av ytterligare röjningar. Naturligt föryngrad björk och asp 

växte dock snabbare än fågelbär. 
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Summary 

Noble broad leaves accounts for a relatively small part of the Swedish 

standing volume. The management of the Swedish noble broad leaves 

forests is regulated by the Forestry Act. A forest owner who has or plans for 

establishing noble broad leaved forest can receive contribution from the 

Swedish Forest Agency, which compensates for some of the regeneration 

costs. Towards the end of the 1980s, wild cherry began to be planted as 

wood production trees in Sweden. Previous studies on wild cherry in 

Sweden have shown that the species has relatively short rotation time, large 

phenotypic variations between plants, and that competing vegetation has a 

major impact on plant survival. Fertilization trials for species other than wild 

cherry have shown that nutrient assets in the field limit annual growth. 

Studies on the pre-commercial thinning (PCT) of other leafy trees have 

shown that clearance gives increased diameter and crown growth. The PCT 

tests have not shown any increase in height growth as a result of PCT. This 

report is based on a study about what effect fertilization and pre-commercial 

thinning (PCT) has on wild cherries’ growth rate in height, diameter, and 

numbers and size of twig. It was carried out in a wild cherry planting trial 

locatedin Nybro municipality, Småland in April 2018. In 2004, 2500 wild 

cherry (Prunus avium L.) per hectare were planted on the trial surface. At 

planting, the plants were one year old, around 40 cm high, with provenance 

Billingen and Snogeholm. In 2009, the area was divided into 16 parcels of 

the size 10x10m. Eight of the parcels were fertilized. Half of the parcels 

were pre- commercially thinned (PCT). Measurements for the report were 

conducted in spring 2018. There was no significant effect of fertilization on 

the growth of the wild cherrys. When the effect of the PCT was studied, 

there was a clear effect on the height of the wild cherry, the diameter, and 

the numbers of twigs on the stem up to two meters. However, no significant 

effect on the size of the biggest twig up to two meters on the trunk was 

found. Conclusions drawn from the results were that there was no support 

that a one-time fertilization has any effect on the volume production of wild 

cherry. According to the result, pre-commercial thinning has a significant 

effect on the growth in both diameter and height of wild cherry. An 

important advice based on current knowledge is thus to make pre-

commercially thinning (PCT) in time. However, it is reasonable to assume 

that there is a need for further thinning. Naturally regenerated birch and 

aspen grew faster than wild cherry. 
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Abstract 

Fågelbär räknas som ett av ädellövträden. Mot slutet av 1980-talet så började 

fågelbär planteras som virkesproduktionsträd i Sverige. Aktuell rapport 

bygger på en studie kring vilken effektgödsling och röjning har på fågelbärs 

höjdutveckling, diametertillväxt, antal kvist och kvistgrovleken. 

Mätresultaten samlades in mars-april 2018 från ett fågelbärsförsök 

lokaliserat i Nybro kommun, Småland. Vid analys av mätresultaten så gick 

det inte finna någon signifikant effekt av gödslingen på fågelbären. När 

effekten av röjningsåtgärderna studerades så gick det att finna en tydlig 

effekt på fågelbärens höjdtillväxt, diametertillväxt och högre antal kvist på 

stammen upp till två meter. Någon signifikant effekt på grövsta kvist upp till 

två meter på stammen gick dock inte att finna. Slutsatser som drogs av 

resultaten var att det inte gick finna stöd för att den genomförda gödslings 

åtgärden har någon effekt på volymproduktionen för fågelbär. Däremot gick 

det att finna stöd för att röjningsåtgärder har en betydande effekt på både 

höjd- och diametertillväxten för fågelbär. Naturligt föryngrad björk och asp 

växer dock snabbare än fågelbär. 

 

Nyckelord: Fågelbär, röjning, gödsling 
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Förord 

Det är spännande med skogsägare som vågar experimentera och testa nya 

idéer. Att den typen av fastigheter som Åsmundsryd finns leder till 

möjligheter att höja kunskapsnivån inom skogsbranschen och kunna 

utveckla nya metoder för att bedriva ett ännu bättre skogsbruk i framtiden. 

Jag vill därför rikta ett tack till Karl Erik Åsenryd för att han har tillåtit mig 

samla in fältdata på sin fastighet. Jag vill även tacka handledare Rikhard 

Jakobsson för förslag på ämne och att han varit snabb med att lämna 

feedback när jag behövt hjälp.    
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1. Introduktion 
1.1 Sveriges virkesförråd 
Virkesförrådet i Sverige uppgår till 3,5 miljarder m3sk där trädslagen gran, tall och 

björk står för hela 92 % av det totala virkesförrådet (Figur 1). Trädslag som enligt 

Skogsvårdslagen räknas som ädla lövträd har ett virkesförråd på 81,1 miljoner m3sk (2,3 

% av totalt virkesförråd i Sverige). Det för rapporten aktuella trädslaget fågelbär har i 

dagsläget ett virkesförråd på 1,1 miljoner m3sk i Sverige (Anon 2017a). 

 

 
Figur 1 Virkesförråd av levande träd fördelat på trädslag (2012-2016). Alla ägoslag 

(Anon. 2017a).  

1.2 Ädellöv i svenskt skogsbruk  

1.2.1 Ädellövträdens roll i svenskt skogsbruk 

22 § i skogsvårdslagen reglerar vad som räknas som ädellövträd i Sverige. Enligt 

den paragrafen så är det de inhemska lövträden alm (Ulmus glabra), ask 

(Fraxninus excelsior), avenbok (Carpinus betulus), bok (Fagus sylvatica), ek 

(Quercus robur), fågelbär (Prunus avinum), lind (Tilia cordata) och lönn (Acer 

plantanoides) som ska räknas som ädellövträd (Anon 2017b). Hela 80 % av 

ädellövskogen ägs av privatpersoner, inklusive gods. En förändring som skett 

över tid är att tidigare, för 20 år sedan, så låg avverkningen av ädellöv ungefär i 

nivå med tillväxten. Idag är tillväxten högre än avverkningen. Anledningar till att 

volymtillväxten av ädellöv i Sverige idag är större än vad som avverkas beror 

troligen på markägarnas syn på risken för viltskador vid föryngring, det är en 

import av ädellövvirke och flera sågverk i Sverige som riktat in sig på 

ädellövvirke har fått slå igen på senare tid (Löf, M., Møller,-Madsen, Rytter 

2015).  
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1.1.2 Stöd för att anlägga ädellövskog 

Den som äger en skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka stöd från 

Skogsstyrelsen för att anlägga ädellövskog. Stödet ges för åtgärder som till 

exempel markberedning, stängsling, hjälpplantering, plantkostnader, gräsresning, 

röjning och nedtagning av stängsel. Storleken på stödet är 80 % av kostnaderna 

för återväxtåtgärder, 80 kronor löpmeter för uppsättning av stängsel, 60 % av 

kostnaderna för röjning av plant- och ungskog och 20 kronor per löpmeter för 

nedtagning av stängsel. Lägsta stödbeloppet som beviljas är 5 000 kronor (Anon 

2017c).  

1.1.3 Virkesproduktionens ekonomi 

 Skogsstyrelsens rekommendationer kring att maximera virkesproduktionens 

ekonomi för ädellövskog är att utföra skötseln av bestånden så att det produceras 

så mycket rakt och kvistfritt stamvirke som möjligt. För att uppnå detta så 

behövs det utföras en rad skötselingrepp under hela trädens omloppstid och att 

speciellt utvalda kvalitetsträd gynnas vid åtgärderna. Det finns enligt 

Skogsstyrelsen hyggligt precisa kunskaper inom skogsskötselämnet för att kunna 

förutsäga plantors, träd och skogars tillväxt eller mortalitet vid olika 

skötselstrategier. Den framtida efterfrågan på ädellövsvirke är dock osäker vilket 

gör att Skogsstyrelsen rekommenderar att kostnaden för skötselåtgärderna hålls 

låga (Löf, Møller, -Madsen, Rytter 2015).  

1.2 Fågelbär (Prunus avium L.) 

1.2.1 Utbredning 

I slutet av 1980-talet så började fågelbär att uppmärksammas som ett tänkbart 

trädslag för virkesproduktion av skogsbruket i södra Skandinavien (Martinsson 

2001). Intresset som uppstod på 1990-talet för att plantera ädellöv, som till 

exempel fågelbär, var ett led i omställningen där den tidigare jordbruksmarken 

planterades igen för att bli skog. Med hjälp av bidrag kunde privata markägare 

tämligen billigt etablera ädellövbestånd på den tidigare jordmarken (Jakobsson 

2009). Det finns för skogsägaren möjligheter att genom etablerandet av 

lövträdsbestånd, som till exempel av fågelbär, skapa ekonomiska värden genom 

till exempel upplevelseturism eller ett ökat marknadsvärde på fastigheten till 

följd av att ädellövskogar skapar en attraktivare boendemiljö än vad granskogar 

gör (Lundqvist, Johanson 2014). Enligt (Jakobsson 2009) så skapar inhägnade 

fågelbärsplanteringar en möjlighet för blommande träd och buskar att etablera 

sig som annars har svårt att klara sig på grund av betestrycket.  

 De fågelbär som finns vildväxande i lövblandskogar i Södra Sverige är ett 

förvildat och naturaliserat fruktträd som antas ha sitt ursprung i träd som förts in 

i landet av kristna munkar eller vikingar för ungefär 1000 år sedan. Fågelbärets 

naturliga nordliga gräns finns i centrala Polen och centrala Tyskland. Stöd för 

tesen att fågelbär etablerats av människor går att finna i den stora variation på 

blommor, frukter och externa strukturer på fågelbärsträden som går att finna 

även på träd som växer nära varandra (Martinsson 2001).  

De svenska fågelbären har sitt naturliga ursprungsområde i östra Europa, Iran 

och Kaukasus. Romarna spred sedan vidare trädslagen till västra Europa. I 
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Sverige fördelar sig virkesförrådet på 1 100 000 m3sk (Anon 2017a), främst i 

högre terräng i östra Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland och kring 

platåbergen i Västergötland (Martinsson 2002). 

 

1.2.2 Ståndortskrav 

Självföryngrade fågelbärsplantor etableras sig oftast på väldränerade, 

mullhaltiga, varma jordar där det finns en hög halt av basmineral och/eller kalk. 

Finns vatten i de djupare jordlagren så kan fågelbärsträd växa bra även på ganska 

torra marker. Fågelbär kan växa bra på förhållandevis höga höjder över havet, till 

och med 300 meter över havet i Småland. Trädslaget trivs inte på marker där 

dräneringen hindras vilket kan ske på till exempel lerjordar. Fågelbär är 

ljuskrävande och får ofta svårt att konkurrera med bok och ask i senare 

successionsstader av lövblandskog (Martinsson 2002).   

1.2.3 Beståndsetablering 

Fågelbär kan planteras antingen på våren eller på hösten. Vid planteringar på 

åkermark så är det vanligt med problem med ogräs och sork. Ogräs är ett större 

problem vid etablering av fågelbärsplantor än vid plantering av barrträdsplantor. 

För att minska problemen med ogräs så finns några olika alternativa strategier. 

En jordbruksmark bör lämpligtvis vara helbrukad och trädad minst en säsong 

före plantering av fågelbärsplantor. Gärna ska det finnas möjlighet att harva 

mellan plantraderna en eller två gånger varje sommar de första 2-4 åren. Metoder 

som fungerat bra för att dämpa ogräsmängden har varit att plantera 

fågelbärsplantorna tillsammans med sådd av spannmål eller potatis. För att 

stimulera den tidiga tillväxten hos plantorna så går det att plantera dem på en 20 

cm hög jordvall som täcks med svart "jordgubbsfolie". Allt hålla rent från ogräs 

kan reducera skadorna från sork, men sork, framförallt vattensork är ett stort 

problem på vissa marker och det finns idag inte någon bra lösning på hur 

plantorna ska kunna skyddas från dessa.  Plantorna bör vid plantering ha ett 

kraftigt och välutvecklat rotsystem och vara runt 80-100 cm höga. Vid plantering 

så är det viktigt att vara försiktig så att inte rötter och stammar skadas. Lämpliga 

verktyg för att skapa en planteringsgrop är spett, borr eller hacka (Martinsson 

2002).  

Det kan finnas fördelar med att blanda fågelbär med andra trädslag som till 

exempel lönn, ask, bok, björk, lärk och lind. Till exempel bok, ask och ek 

blandat med fågelbär skapar möjligheten att förlänga beståndets omloppstid då 

de trädslagen överlever fågelbäret (Martinsson 2002). 

1.2.4 Beståndsvård 

De närmsta åren efter plantering växer fågelbär under gynnsamma förhållanden 

ungefär i samma takt som björk eller al. För att uppnå en sådan snabbt utveckling 

i ungdomen så är det viktigt att förutsättningarna är de rätta, det vill säga 

minimalt med ogräs, att de inte torkar ut och inte angrips av skadegörare 

(Martinsson 2002). Martinsson (2001) menar att det på grund av en stor 
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fenotypisk variation hos fågelbärens avkommor en stor möjlighet att påverka 

beståndens fortsatta produktion genom att tidigt tillämpa en selektiv röjning. 

Fågelbär är ett ljuskrävande trädslag vilket gör att beståndet ska hållas glest och 

gallras regelbundet. En metod som används i Tyskland är att börja gallringen 

redan fyra år efter plantering och sedan gallra vart tredje år fram till det att 

beståndet nått 20-års ålder. Senare bör gallring ske med ett längre intervall. Vid 

40 års ålder avtar höjdtillväxten för att sedan avstanna helt runt 60 år ålder. 

Diametertillväxten fortsätter dock och växer proportionellt mot kronans 

diameter. Därför är en väl utbyggd krona vid 40 års önskvärt för att senare kunna 

få den värdefulla diametertillväxten. För att gynna kronans utveckling så är det 

viktigt att gallringsåtgärderna som nämnts utförs rätt från trädets ungdom och 

framåt. Fågelbären kronor ska inte ha beröring med varandra eller med andra 

träds kronor. För att få fram en kvistfri nedre stamdel lämplig för fanér så är 

stamkvistning en vanlig åtgärd. Den optimala omloppstiden för fågelbär är 

mellan 60-80 år. Trädens vitalitet avtar vid 70-90 år och angrips tidigt av 

rötsvampar. När brösthöjdsdiametern överstiger 40 cm så kan fågelbärsbeståndet 

anses nått slutavverkningsmogen nivå. Vid val av avverkningstidpunkt kan det 

vara värt att tänka på att virkesvärdet ökar kraftig med ökade timmerdimensioner 

(Martinsson 2002).  

1.2.5 Skador och sjukdomar 

Fågelbär är begärliga för vilt. Oskyddade plantor skadas av hare, klövvilt och 

smågnagare som till exempel sork av olika arter. Det är på grund av viltstammen 

idag nödvändigt att skydda plantorna med viltstängsel mot älg rådjur och hare 

(Martinsson 2002).  

Svampangrepp sker på fågelbärens blad, skott, stam och rot. Stenfruktskräfta 

(Sclerotina cinera SCHROET) är en av de svåraste skadesvamparna för fågelbär. 

Angrepp av Stenfruktskräfta sker via blommor och frukt, grenar, stam och rot. 

Ett angripet träd dör snart efter att svampen har etablerat sig.  Honungsskivlingen 

(Armillaria sp.) dödar hela trädet efter att ha påbörjat sitt angrepp via 

rotsystemet.  Svaveltickan (Laetiporus sulphureus Fr. MURRILL.) en vanlig 

rötsvamp som angriper äldre fågelbärsträd genom stamskador eller döda 

grenar.  Stormfällning av äldre fågelbärsträd inträffar ofta med att träden är 

drabbade av rotröta (Martinsson 2002).   

Bakterien (Pseudomonas syringae VAN HALL) orsakar att fågelbären drabbas 

av brunfläcksjukan. Gynnsam miljö för denna bakterie är ifall beståndet är alltför 

slutet och det råder en mycket fuktig väderlek. Angreppen av bakterien börjar på 

blad och skott men kan angripa och döda hela trädet. Bakterieangrepp av 

fågelbär kan leda till ett flöde av kådliknande massa som tränger ut på stam och 

grenar så kallat gummiflöde. Fågelsträd som drabbas av gummiflöde är ofta träd 

som planterats på dåligt dränerad mark eller är av ett genetiskt ursprung som 

passar dåligt ihop med den aktuella ståndorten (Martinsson 2002).  
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1.2.7 Virkets användning, egenskaper och pris 

Virket från fågelbär kallas ofta för körsbär. Det används framför allt till möbler 

inredning och golv, både som fanér och som massivt trä. Utseendemässigt så är 

kärnvirket rödbrunt med tydlig ådring och splintveden är gulbrun.  

Möbeltorr ved av fågelbär har en densitet omkring 600 kg/m3,  

Elasticitetsmodul ligger mellan: 10 000 – 11 000 MPa, Tryckhållfasthet: 45–55 

Mpa och Böjhållfasthet: 85 – 110 Mpa.  

Sågat virke bör torkas långsamt. Den radiella krympningen är 5,0 %, tangentiell 

8,7%, volym 11–16%. Det går bra att spika, skruva och limma fågelbärsvirke. 

Det är enkelt att bearbeta körsbär med skärande verktyg. Körsbär fungerar bra 

till basning (Martinsson 2002).  

Möbelbranschen idag använder amerikanskt svartkörsbär (Prunus serotina 

EHRH) i stället för europeiskt fågelbär. Anledningen till detta är att det råder 

brist på råvara för europeiskt körsbär. Prisuppgifter på vad industrin i Sverige 

betalar för den amerikanska körsbären är 12 000 – 18 000 kr per m3 för sågat 

och torkat virke (Martinsson 2002). 

1.3 Höjd och överlevnad i fågelbärsplanteringar i Sverige 
Martinsson (2001) fann att medelhöjden för fågelbärsstammarna i ett 

proviensförsök efter åtta år var 4,7 m med en variation mellan 3,1-6,1 m. 

Martinsson anger att det går att förvänta sig en omloppstid för 

fågelbärsbestånden i Sverige mellan 50-60 år då en medelhöjd mellan 20-22m 

ska ha uppnåtts. Studien visade även på att det finns en stor fenotypisk variation 

bland fågelbärsplantor som härstammar från samma träd. Detta medför enligt 

Martinsson att det går att öka produktionen och stamkvalitén på beståndets 

stammar genom att tidigt utföra selektiva röjningar.  
 

Roffey (2008) fann i unga hägnade planteringar på småländska höglandet att där 

svart odlingsplast använts för att hämma konkurrerande vegetation låg 

plantöverlevnaden mellan 71-92%. För bestånd utan odlingsplast var 

plantöverlevnaden mellan 24-31%. Planteringar som skett på vad som tidigare 

varit skogsmark visade sig ha en lägre nivå av plantöverlevnad än för 

planteringar på tidigare jordbruksmark. Roffrey (2008) pekar på att 

fågelbärplanteringar i Sverige har förutsättningarna att nå tillväxt jämförbara 

med brittiska bestånd. Förutsättningar är dock att markägaren är beredd att satsa 

resurser för att säkra etableringen med hjälp av viltstängsel och att skydda 

plantorna från vegetationskonkurrens. 

 

Jakobsson (2009) fann i en hägnad provlokal att överlevnadsfrekvensen för 

fågelbär på tidigare jordbruksmarken var 56% och på tidigare skogsmark 76%. 

Höjdtillväxten fem år efter anläggning låg för fågelbär under både den för björk 

och sälg även om välväxta individer hängde med björken. Att överlevnadsandel 

av fågelbär var aningen högre på skogsmarken än jordbruksmarken kan bero på 

en minde mängd konkurrerande vegetation.  
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1.4 Gödsling och virkesproduktion 
Linder och Axelsson (1982), Bergh, Linder, Lundmark och Elfving (1998) har 

visat på att en ökad mängd näring i skogsmark leder till ökad produktion av 

bladmassa. Den ökade bladmassan skapar förutsättningarna för en ökad 

produktion av virkesvolym då träden skiftar över kolfördelningen från trädets 

massa under jord till biomassaproduktionen över jord. Studierna visar på att det 

finns stora möjligheter att öka produktionen i skogen genom tillförsel av 

näringsämnen och bevattning. Berlin, Sonesson, Berg och Jansson (2012) visar 

att de granar som idag väljs ut för förädling är inte de som nödvändigtvis bäst tar 

tillvara på gödslingsgivor i ungskogsfasen. Genetisk variation i plantornas 

kväveupptagningsförmåga kan vara orsaken till att studerade granplantor har 

olika förmåga att ta tillvara på de tillförda näringstillgångarna. Det finns enligt 

rapporten anledning att selektera ut de plantor som gynnas av ungskogsgödsling 

till vidare förädling för ändamålet. Kikamägi, Ots och Kuznetsova (2013) visar 

på hur tillförsel av träaska på torvmark har en betydande påverkan på 

höjdtillväxten för studerade björkar. Torvmarken är väl humifierad, med god 

tillgång på kväve, men lågt innehåll av näringsämnen som fosfor, kalium och 

kalcium. Tillförseln av aska leder till ökad näringsbalans i marken. 

Enligt Jakobsson (2009) har inga gödslingsförsök på fågelbär tidigare utförts i 

Sverige.  

 

1.5 Röjnings och virkesproduktion 
Rytter (2013) har visat hur röjningens tidigpunkt och intensitet påverkar lövträds 

diameter- och tillväxt av kronorna. De undersökta försöksytorna med eftersatt 

röjning hade mindre kronor och smalare stamdiameter än för de försöksytor där 

stammarna röjts. När de försöksytorna med eftersatt röjning sedan röjdes så 

observerades att de hade samma diameter- och krontillväxt som de tidigare röjda 

bestånden. Någon kompensation i tillväxt för att återhämta den mer begränsade 

tillväxthastigheten när bestånden var oröjda skedde dock inte. Detta medförde att 

det blev en fortsatt diameterskillnaden mellan de tidigt röjda ytorna och de sent 

röjda försöksytorna. Ingen betydande skillnad i höjdtillväxt gick att observera 

mellan försöksytorna.  

 

1.6 Syfte och mål 
Syftet med studien är att bestämma vilken effekt gödsling och röjning har på 

fågelbärsplantors höjdtillväxt, diameterutveckling, antal kvistar och kvistgrovlek. 

Målsättningen med studien var att undersöka gödslings och röjningsåtgärders 

effekt på volymtillväxt och stamkvalitet för fågelbär.  
 

1.7 Avgränsningar 
Mätdata som rapporten grundar sig på är endast inhämtad från en försökslokal 

utifrån de förutsättningar som rådde där gällande fågelbärens proveniens, ålder, 

markberedning, gödslingsgivor och röjningsprogram. 
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2. Material och metoder 
Platsen för fågelbärsodlingsförsöket är i Nybro kommun 56.83 ◦N, 16.03◦ E 

(56.50.11.02 N 16.01.25.84 E), 80 meter över havet. Jordarten är en silt morän. 

Markvegetationen består av kruståtel (Deschampsia flexuosa), blåbär (Vaccinium 

myrtillus) och i de torrare partierna av lingon (V. vitis-idaea) och kråkbär 

(Empetrum nigrum). Ståndortsindex för gran (Picea abies) på den aktuella 

marken är G30. Marken för fågelbärsförsöket är uppdelad i vad som tidigare 

varit jordbruksmark och vad som varit skogsmark. Den östra delen av 

skogsmarken är blöt mark. Marken är tämligen platt med en viss lutning mot 

söder. Den tidigare jordbruksmarken är beläget högst upp. 

År 2004 planterades 2500 fågelbärsplantor (Prunus avium L.) per hektar på 

försöksytan. Plantorna var vid utplantering ett år gamla, runt 40 cm höga med 

proveniens Billingen och Snogeholm. Den tidigare jordbruksmarken 

behandlades innan plantering med herbicider och skogsmarken markbereddes. 

Området med fågelbärsförsöket är inhägnat med viltstängsel. 

Beståndet delades 2009 in i 16 parceller av storleken 10x10m (Figur 2). Åtta av 

parcellerna gödslades samma år (Yaramila 21-3-10, 125 kg/ha), åtta lämnades 

ogödslade. Hälften av de gödslade och ogödslade parcellerna har även röjts, 

medan den andra hälften består av oröjda parceller. Stamantalet innan röjningen 

2009 uppgick till 38000/ha varav fågelbär 1900. 

 
Figur 2 Översiktsbild av försöksparceller. 

På fågelbärsträden mättes april-maj 2018 höjden, diametern vid 1,4 m, antalet 

kvistar upp till två meter på stammen och diametern av den grövsta av de 

räknade kvistarna. På lägre fågelbärsstammar så mättes längden, det vill säga 

stammens längd när det rätats ut. Förutom mätning av fågelbärsträden så lades 

provytor ut där antalet stammar räknades. Begränsning kring vilka stammar som 
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räknades sattes vid en diameter på 2 cm. Av de räknade stammarna 

dokumenterades antalet förekommande stammar av asp, ek, björk, sälg och rönn. 

Övriga trädslag samlades under övriga stammar. Motivet till denna begränsning 

var att dokumentera vilka övriga trädslagsbildande stammar som förekom på de 

olika parcellerna. Ytan på varje cirkelprovyta var 78,54 m
2
 då ett röjningssnöre 

på 5 m användes för att markera provytans radie.  Motivet till att använda ett 5 m 

röjningssnöre var för att på så sätt hålla sig inom aktuell parcell. På varje provyta 

mättes höjden till närmsta diameter av som mest de tre högsta av varje 

förekommande trädslag om stammarna hade en brösthöjdsdiameter över 2 cm. 

Till mätning av höjden så användes Haglöfs Vertex II. Diametern på de tre 

högsta av varje trädslag mättes sedan med hjälp av en klave med millimeters 

noggrannhet. Vid mätning av diametern så korsklavades stammarna och ett 

medelvärde för mätningarna togs fram. För att mäta grovleken på grenarna 

användes klave med millimeters noggrannhet. 

Mätning av framförallt parcell 12 påverkades av att en större andel av parcellen 

hade en betydande påverkan av vinterns snötryck. De flesta av stammarna låg 

ner. Skadorna på dessa stammar bedömdes variera mellan stammar som troligen 

kommer resa sig med tiden, knäckta stammar och stammar som påverkats så 

kraftigt att de kommer självgallras. Parcellen var svårframkomlig och 

mätningarna gick inte att genomföra på större delen av den. Cirkelprovytan som 

lades ut avvek här från hur den systematiskt lagts ut på övriga parceller. Istället 

för att utgå ifrån parcellens centrum så utgick mätningen ett par meter från 

centrum där det fanns stående stammar. Parcellerna 11 och 13 hade även de 

betydande påverkan av vinterns tunga snö. I dessa parceller så befanns sig de 

liggande stammarna främst i parcellernas utkant och har troligtvis mindre 

påverkan på mätresultaten än för parcell 12. 

Den insamlad mätdata dokumenterades i fält i en anteckningsbok. Mätvärdena 

fördes sedan över till ett Excel-dokument. Med hjälp av funktioner i Excel togs 

medelvärden och standardavvikelsen för mätvärdena fram. För att kontrollera 

huruvida det föreligger skillnad mellan mätvärdena för de röjda parcellerna och 

för oröjda gällande mätningar av fågelbärsstammarnas höjd, diameter, kvistantal 

och grövsta kvist genomfördes även ett t-test med hjälp av Excel. 

Signifikansnivån för p-värdet som räknats fram sattes till p<0,05.  

För att räkna ut antal stammar per hektar för de olika trädslagen så togs ett 

medelvärde fram för antalet träd av ett visst trädslag för parceller som genomgått 

samma skötselåtgärder. Medelvärdet multiplicerades sedan med 127,32 för att få 

fram antal stammar per hektar. För rönnar så räknades först antalet stubbar där 

det fanns åtminstone ett skott med diameter över två centimeter. Dessa värden 

korrigerades sedan genom att ta det uppmätta antalet gånger ett medelvärde för 

antal skott över två centimeter per stubbe för aktuell parcelltyp. Anledningen till 

denna korrigering var för att resultaten skulle bli jämförbara med tidigare 

mätningar av försöksytan.  
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3. Resultat och analys 
3.1 Röjning och gödslings påverkan på fågelbärsstammars utveckling 
Utifrån insamlade mätresultat på fågelbärstammarnas medelhöjd, medeldiameter, 

medelvärde för antalet kvistar på stammen upp till två meter och medeldiameter 

för grövsta kvist upp till två meter på stammarna gick det inte att få fram något 

säkert samband mellan gödslingsåtgärden och de studerade faktorerna.  
 

Medelhöjden varierade mellan 41 och 52 dm med högst medelhöjd i ogödslade 

och röjd behandling på skogsmark (Figur 3). De oröjda behandlingarna på 

skogsmark hade den lägsta medelhöjden.  

  
Figur 3 Medelhöjd (dm, grå staplar) och standardavvikelse (vertikala linjer) för 

fågelbär. 
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Medeldiametern varierade mellan 48 och 20 mm med högst medeldiameter i 

ogödslade och röjd behandling på skogsmark (Figur 4). De oröjda 

behandlingarna på skogsmark hade den lägsta medelhöjden.  

 
Figur 4 Medeldiameter (mm, grå staplar) och standardavvikelse (vertikala 

linjer) för fågelbär. 

Medelvärde för antalet kvistar upp till två meter på fågelbärsstammarna 

varierade mellan 13 och 10 kvistar med högst antal kvist i gödslade och oröjd 

behandling på skogsmark (Figur 5). 10 kvistar hade fyra olika parcelltyper; 

ogödslad och oröjd, ogödslad och röjda, gödslad och röjd och den gödslade 

tidigare jordbruksmarken.  
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Figur 5 Antal kvist under 2 m (st, grå staplar) och standardavvikelse (vertikala 

linjer) för fågelbär. 

Medeldiametern för den grövsta uppmätta kvisten upp till två meter varierade 

mellan 26 mm och 10 mm med högst medeldiameter i jordbruksmark ogödslad 

(Figur 6). Skog ogödslad och oröjd hade lägst medeldiameter.  

 

 
Figur 6 Medelvärde för grövsta kvist under 2 m (mm, grå staplar) och 

standardavvikelse (vertikala linjer), fågelbär. 

 

10 

13 

10 

14 

10 10 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Skog Ogödslad
och oröjd

Skog gödslad
och oröjd

Skog Ogödslad
och röjd

Jordbruksmark
Ogödslad

Skog gödslad
och röjd

Jordbruksmark
gödslad

M
ed

el
vä

rd
e 

an
ta

l k
vi

st
 u

n
d

er
 2

 m
 (

st
) 

10 
14 15 

26 

12 

24 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

M
ed

el
vä

rd
e
  g

rö
vs

ta
 k

vi
st

d
ia

m
et

er
 

< 
2

 m
 (

m
m

) 



 

12 

 

3.2 Röjnings påverkan på fågelbärsstammars utveckling 
3.2.1 Medelhöjden 

Medelhöjden för de röjda parcellerna var 51 dm och för de oröjda parcellerna 41 

dm (Figur 7). Skillnaden mellan medelvärdena bedöms som statistiskt signifikant 

då p-värdet blev 0,012. 

 
Figur 7 Medelhöjd (dm, grå staplar) för röjda/oröjda parceller och 

standardavvikelse (vertikala linjer), fågelbär, tidigare skogsmark. p-värde: 

0,012. 

3.2.2 Medeldiametern 

Medeldiametern på de röjda parcellerna var 41 mm och på de oröjda parcellerna 

20 mm (Figur 8). Skillnaden mellan medelvärdena bedöms som statistiskt 

signifikant då p-värdet blev 0,001. 

 

 
Figur 8 Medeldiameter (mm, grå staplar) för röjda/oröjda parceller och 

standardavvikelse (vertikala linjer), fågelbär, tidigare skogsmark. p-värde: 

0,001. 

3.2.3 Antalet kvist 

Medelvärdet för antalet kvist på de röjda parcellerna blev 10 st. För de oröjda 

parcellerna blev medelvärdet för antalet kvist 11 st (Figur 9). Skillnaden mellan 

medelvärdena bedöms som statistiskt signifikant då p-värdet blev 0,032. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Röjd Oröjd

H
ö

jd
 (

d
m

) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Röjd oröjd

M
ed

el
d

ia
m

et
er

 (m
m

) 



 

13 

 

 
Figur 9 Medelvärde för antal kvistar upp till 2 m (st, grå staplar) för 

röjda/oröjda parceller och standardavvikelse (vertikala linjer), fågelbär, 

tidigare skogsmark. p-värde 0,032. 

3.2.4 Grövsta kvist 

Medelvärdena för diametern på fågelbärsstammarnas grövsta kvistar upp till två 

meter på stammen. För de röjda parcellerna blev medeldiametern för grövsta 

kvisten upp till 2 m på stammen 14 mm, de oröjda parcellerna 12 mm (Figur 10). 

Skillnaden mellan medelvärdena var inte statistiskt signifikant då p-värdet blev 

0,220. 

 

 

Figur 10 Medeldiameter för grövsta kvist under 2 m (mm, grå staplar) för 

röjda/oröjda parceller och standardavvikelse (vertikala linjer), fågelbär. p-värde 

0,220. 

3.3 Fördelning av stamantal per trädslag på försöksytorna 
Björk och rönn var de trädslag som dominerade i antalet stammar per hektar på 

oröjd/ogödslad-, oröjd/gödslad- och röjd/gödslad tidigare skogsmark. Björk hade 

högst stammantal på alla parcelltyper förutom den tidigare jordbruksmarken där 

fågelbärsstammar dominerade. Björk hade dock där det näst högsta 

stamantal/hektar av trädslagen (Tabell 1).  
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Tabell 1. Trädslagens stamantal per hektar med angivna parcellnummer. 

Trädslag/Sta
mmar per 
hektar 

Tidigare 
jordbruks-
mark (1-4) 

Tidigare 
skogsmark 

oröjd/ogödslad 
(6,10) 

Tidigare 
skogsmark 

oröjd/gödslad 
(8,12,14) 

Tidigare 
skogsmark 
röjd/gödslad 
(7,9) 

Tidigare 
skogsmark 

röjd/ogödslad 
(5,13,11) 

Björk 668 4584 4287 1592 2971 

Asp 594 382 340 127 127 

Rönn 0 4503 2916 764 5730 

Fågelbär 891 255 127 795 794 

Sälg 191 0 127 127 191 

Tall 127 0 0 0 0 

Lönn 127 0 0 0 382 

Ek 0 637 509 318 318 

Avenbok 0 0 0 0 255 

Klibbal 0 0 0 0 509 

Gran 0 0 0 127 0 

Övriga 
stammar 

0 1146 0 191 0 

Totalt 2598 11507 8306 4041 11277 

 

3.4 Höjd och diameter av förekommande beståndsbildande trädslag 
3.4.1 Medelhöjden av de tre högsta per trädslag på tidigare skogsmark 

Medelhöjden för max tre högsta av varje trädslag varierade från 4.5 till 12 m 

med asp som det högsta trädslaget och björk näst högsta (Tabell 2). Fågelbären 

låg mellan 5,8 och 7,9 m. 

 

Tabell 2 Skogsmark tre högsta per trädslag medelhöjd (dm). 

Trädslag 
Oröjd och 
ogödslad 

Gödslad och 
oröjd 

Röjd och 
ogödslad 

Gödslad 
och röjd 

Medel 

Fågelbär 59 58 79 64 65 

Björk 96 116 94 91 99 

Asp 121 105 108 86 105 

Ek 45 44 64 68 55 

Rönn 58 58 49 51 54 

Sälg 100 55 72 67 74 

 
3.4.2 Medeldiameter av de tre högsta per trädslag på tidigare skogsmark 

Utifrån samma urval som för medelhöjden av de tre högsta per trädslag på 

tidigare skogsmark så togs även medeldiametern för dessa stammar fram. 

Medeldiametern varierade mellan 22 till 108 mm (Tabell 3). Lägst 

medeldiameter gick att finna hos rönn. De grövsta medeldiametrarna hade björk, 

fågelbär och asp som alla tre hade en högsta medeldiameter på 108 mm. 
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Tabell 3 Skogsmark medeldiameter av de tre högsta av redovisade trädslag 

(mm). 

Trädslag 
Oröjd och 
ogödslad 

Gödslad och 
oröjd 

Röjd och 
ogödslad 

Gödslad 
och röjd 

Medel 

Fågelbär 30 26 108 53 54 

Björk 96 108 79 71 89 

Asp 105 77 108 78 92 

Ek 23 34 51 62 43 

Rönn 34 32 36 22 31 

Sälg 70 44 60 67 60 

 
3.4.3 Medelhöjden av de tre högsta per trädslag på tidigare jordbruksmark  

På marken som tidigare varit jordbruksmark fanns en lägre diversitet med 

förekommande trädslag. Medelhöjden för de tre högsta av förekommande 

trädslag varierade mellan som lägst 60 dm för fågelbär till det hösta medelvärdet 

på 169 dm för asp (Tabell 4) 

 

Tabell 4 Tidigare jordbruksmark medelhöjd (dm) på tre högsta för varje 

trädslag. 

  Gödslad Ogödslad Medel 

Fågelbär 60 72 66 

Björk 71 85 78 

Asp 108 169 139 

 

 

3.4.4 Medeldiameter av de tre högsta per trädslag på tidigare jordbruksmark  

Medeldiametern för de tre högsta av förekommande trädslag per skötseltyp på 

tidigare jordbruksmark varierar mellan som lägst 59 mm för fågelbär till den 

högsta medeldiametern på 108 mm för asp (Tabell 5).  
 

Tabell 5 Tidigare jordbruksmark medeldiameter (mm) på tre högsta per 

trädslag. 

Trädslag  Gödslad Ogödslad Medel 

Fågelbär 59 69 64 

Björk 66 93 80 

Asp 71 108 90 
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4. Diskussion och slutsatser 
4.1 Vad visar mätresultaten? 
Det har inte utifrån mätresultatet gått att finna något stöd för att gödselgivan ska 

lämnat något mätbart avtryck i den insamlad data. En förklaring till att det inte 

har gått att mäta någon effekt av gödslingen på fågelbären skulle kunna vara att 

de mer snabbväxande trädslagen varit de som nyttjat de extra resurserna. Någon 

sådan effekt har dock inte heller kunnat gå att finna utifrån resultaten i kapitlet 

3.4 där medelvärdena av de tre högsta av varje aktuellt trädslag redovisades. En 

trolig förklaring är att markvegetationen tar en betydande del av den tillförda 

näringen. Något som kan påverka fågelbärens upptag av näringsämnen är om det 

likt vad Berlin, Sonesson, Berg och Jansson (2012) studerat kring gran, att det 

finnas en variation kring hur genotyperna hos olika fågelbärsplantor påverkas av 

tillförsel av näring. Martinsson (2001) resonerar kring att förädling av fågelbär 

bör ske utifrån individuella plantor och inte utifrån beståndsmedelvärde då 

variationen i stamkvalitet och höjdtillväxt mellan plantor av samma ursprung är 

stor. Intrycket som ges är att förädlingsarbetet av fågelbär av svenska 

provenienser är i ett tämligen tidigt stadie och det kan tänkas finnas potential till 

att framtida plantmaterial kan generera ökad produktion. Om det som Berlin, 

Sonesson, Berg och Jansson (2012) resonerar kring att förädla gran utifrån hur de 

reagerar på gödslingsgivor även genomförs för fågelbär så kan de plantorna 

eventuellt ha potentialen att bättre ta tillvara gödslingsgivor. Med det 

förhållandevis höga virkesvärde och korta omloppstid som fågelbär har så kan en 

förädling som gör gödsling lönsam vara intressant ur ett ekonomiskt perspektiv 

(Martinsson 2002). 

 

Kapitel 3.4 Höjd och diameter av förekommande beståndsbildande trädslag visar 

på hur de uppmätta trädslagen utvecklats i höjd- och diametertillväxt. En 

betydande del av skillnaden i de olika trädslagens tillväxt i de olika 

parcelltyperna kan troligen härledas till beslut som fattats vid röjning. Med 

antagandet att röjningen varit selektiv i syfte att gynna existerande 

fågelbärstammar så har detta troligen gjort så att stammar av övriga trädslag som 

haft en gynnsam utveckling selekterats bort. Björk, asp, rönn och sälg har utifrån 

mätvärdena påverkats negativt av röjningsåtgärderna.  Fågelbär har enligt 

mätningarna tydligt gynnats av röjningsåtgärderna i både höjd och 

diametertillväxt. Liknande fenomen dokumenterades även för uppmätta ekar. 

Antagande kan göras att det vid röjningsåtgärden även skedde en selektiv röjning 

för att gynna ekarna framför övriga lövträdslag om de inte konkurrerade med 

fågelbären. Likt vad som var väntat utifrån Rytter (2013) studie om hur lövträds 

diameter och kronutveckling påverkas av röjning så mättes en signifikant grövre 

diameter för fågelbär på röjda parceller än för de oröjda parcellerna. Skillnaden i 

trädens kronor har inte mätts i aktuell studie. Eventuellt kan mätningen som 

visade att det fanns ett större antal kvistar upp till två meter för fågelbär på röjda 

parceller än på de oröjda indikera att de också hade större kronor. Det bedöms 

dock behövas genomföras ytterligare mätningar för att kunna vara säker på att så 

också är fallet. Mätningarna visar en signifikant ökning i höjdtillväxt för de röjda 
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parcellerna än för de oröjda. Enligt Rytter (2013) så ska inte röjning ha någon 

betydande påverkan på plantornas höjdtillväxt. Den ökade höjdtillväxten för 

fågelbär som ändå uppmätts antas kunna bero på att fågelbären på de oröjda 

parcellerna hamnar efter mer snabbväxande trädslag vilket medför att deras 

höjdtillväxt hämmas.  

 

Resultatet av höjd och diametermätningar av träden som fanns på den tidigare 

jordbruksmarken gav ett oväntat resultat då medelvärdena, både höjd och 

diameter, för de ogödslade parcellerna gav högre värden för alla de uppmätta 

trädslagen än för motsvarande på de gödslade. Parcellerna är utplacerade så att 

övriga faktorer som påverkar tillväxten ska ha balanserats ut, till exempel lokalt 

mikroklimat. Någon given förklaring till skillnaden i tillväxt mellan dessa 

parcelltyper har inte gått att finna. Som det nämnts tidigare så beskriver 

Martinsson (2001) att det är stor variation i höjdtillväxt och stamkvalitet på 

plantmaterialet för fågelbär. Om en variation i plantornas förväntade utveckling 

är att vänta på grund av aktuell förädlingsnivå så finns det risk att slumpen haft 

en betydande påverkan på mätresultatet för den tidigare jordbruksmarken. Med 

ett större plantantal skulle slumpens påverkan på resultatet minska. Förväntat 

resultat vid en likande studie fast med ett större plantantal skulle antingen bli att 

gödsling visade sig ha en statistisk signifikant effekt eller att medelvärdena för 

de båda parcelltyperna skulle bli lika.  

 

Vid en jämförelse med mätningar av antal fågelbärsplantor per hektar som 

genomfördes av Jakobsson (2009) så var antalet fågelbärsplantor efter en 

växtsäsong efter röjning 1800 stammar på den tidigare skogsmarken och 1400 

stammar på tidigare jordbruksmarken. Vid aktuell mätning genomför våren 2018 

så blev resultatet 794 och 795 stammar per hektar för de röjda parcellerna i 

tidigare skogsmark och 891 stammar per hektar för tidigare jordbruksmark. Vid 

aktuell mätning så räknades endast stammar med diameter över 2 cm med i 

mätningen. Detta kan eventuellt medföra att antalet fågelbärsstammar i aktuell 

mätning underskattas i jämförelse med Jakobssons (2009) resultat.  

 

I Jakobssons (2009) mätningar så var det ingen skillnad i höjd mellan fågelbären 

på tidigare skogsmark och fågelbären på tidigare jordbruksmark. Aktuell studie 

kunde inte heller observera något sådan tydlig skillnad utan beroende på 

parcelltyp så observerades både högre och lägre medelhöjd i tidigare 

skogsmarken än för tidigare jordbruksmarken.  

 

Jakobsson (2009) nämner att de uppmätta resultaten visar att fågelbär tillväxt 

inte är så imponerande i jämförelse med björk och sälg. De mer välväxta 

fågelbären var dock i nivå med björken. Även i aktuell mätning så var fågelbären 

tillväxt på höjd och diameter lägre än björkens. Vid mätning av stammarnas höjd 

utförd innan röjning 2009 så var medelvärdet för tre högsta av björkarna 19 dm 

över fågelbärens medelhöjd. Vid aktuell mätning hamnade medelvärdet för 

björkarnas höjd på 35 dm över fågelbären. Skillnaden i höjdtillväxt mellan 

trädslagen har alltså ökat. För sälgarna är dock situationen annorlunda, 
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medelhöjden i relation till fågelbären har minskat från 2009 (24 dm) till 2018 (6 

dm).   

 

4.2 Mätresultatens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Det är rimligt att anta att aktuella mätvärden för den tidigare skogsmarken är 

generaliserbara för liknande ståndorter. För jordbruksmarken så kan plantantalet 

varit för litet för att mätvärdena ska anses generaliserbara. Validitet, att 

mätningen faktiskt mäter det som avsågs att mätas, anses god då mätmetoden 

baserades på etablerade mätmetoder för att observera effekt av röjning och 

gödsling. Mätresultatet bör anses uppfylla reliabilitet, att resultatet blir det 

samma vid upprepade mätningar. Det är sannolikt att mätvärdena för enstaka 

stammar av olika anledningar kan få viss variation vid en upprepad mätning, 

men medelvärdena för parcellerna som helhet bör bli som de är här rapporterade. 

Förhållandena mellan parcellerna bör bli de samma vid upprepade mätningar. Ett 

upprepande av samma försök kan leda till variationer i mätresultat då ett 

flertal okontrollerbara faktorer påverkar etableringen av en nyplantering, det kan 

handla om tillfälligheter som en extra kall vinter, torr sommar och så vidare. Det 

finns dock inget som talar för att sådana okontrollerbara faktorer skulle leda till 

något annat utfall av mätningarna, gällande gödslingen eller röjningens effekt.  

 

4.3 Fågelbärsbestånds sociala värden 
Som Jakobsson (2009) och (Lundqvist, Johanson 2014) beskrivit så kan 

lövträdsbestånd av till exempel fågelbär bidra till även andra värden än ren 

virkesproduktion. Jakobsson (2009) nämner att inhägnade skogsplanteringar 

skapar en möjlighet för blommande träd och buskar att etablera sig som annars 

har svårt att klara sig på grund av betestrycket och (Lundqvist, Johanson 2014) 

beskriver hur lövskogar har positiv påverkan på upplevelsevärdet och även kan 

höja marknadsvärdet av boendemiljön. För en skogsägare så finns det alltså även 

andra skäl än rent virkesekonomiska att etablera fågelbärsbestånd. Dels så höjs 

rekreationsvärdet i området, de bidrar till en ökad biodiversitet då fågelbär gynna 

pollinerande insekter vid blomning och mat till fåglar när bären mognar. 

 

4.4 Framtida studier 
Enligt sökningar i litteraturdataser som gjort för denna rapport så har det visat sig 

att det finns tämligen begränsats med studier gjorda om fågelbärsplanteringar i 

Sverige. Troliga anledningar till detta är att fågelbärs roll som 

virkesproduktionsträd i Sverige inte sträcker sig längre tillbaks i tiden än slutet 

av 1980-talet (Martinsson 2001). Fågelbärs andel av Sveriges totala virkesförråd 

är dessutom mycket låg (Anon 2017a). Det finns potential till många intressanta 

framtida studier av fågelbärsplanteringar i Sverige. Vad som kan vara intressant 

att studera är dels det som varit aktuellt för den här rapporten, effekten av 

röjnings och gödslingsprogram för fågelbär. Hur sådana åtgärder påverkar 

produktionen i olika faser under beståndens omloppstid. Det skulle även vara 

intressant att studera potentialen i fortsatt förädling av fågelbärsplantor. Vilken 

effekt som förädling får på tillväxt och stamkvalitet. Går det att förädla fram 

fågelbärsplantor som är mer mottagliga för gödslingsgivor likt hur Berlin, 

Sonesson, Berg och Jansson (2012) resonerar kring förädling av gran.  
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4.5 Material och felkällor 
Det finns många potentiella felkällor som kan uppstå från det att data samlats in i 

fält till dess att den redovisas i en rapport. Försök har gjorts för att minimera 

sådana felkällor genom att dubbelkontrollera mätningar, tydligt dokumentera 

resultaten och sedan kontrollera att de i Excel dokumentet inrapporterade data är 

de samma som finns i fältprotokollet. Fel som kan uppstå är dels systematiska 

mätfel där mätaren vid varje mätning får ett resultat som avviker från 

verkligheten med någon viss enhet. Det kan handla om antingen över- eller 

underskattning av det verkliga värdet. Andra felkällor som kan finnas är att 

studien genomfördes i en komplex miljö och inte någon kontrollera 

laborationsmiljö. I en naturlig miljö så finns ett stort antal faktorer som påverkar 

markens bonitet. Det kan handla om till exempel loka mikroklimat, variationer i 

markfuktighet och så vidare. Risken för att sådana faktorer får en betydande 

inverkan på mätresultatet minskar med ett större antal försöksparceller fördelade 

över ett område. I framförallt parceller där det finns många stammar kan det 

finnas en stor risk att relevanta objekt missats då det är kognitivt belastande och 

tidskrävande att hålla koll på vad som mätts och inte har mätts. För att minska 

risken för sådana fel så användes märkband för att först identifiera 

fågelbärsstammarna som hittats och sedan genom ett nytt märkband markera 

vilka stammar som var färdigmätta. En viktig erfarenhet av mätningarna är att 

det är värdefullt att hitta enkla kognitiva stöd för att minska belastningen på 

mätarens arbetsminne och därigenom minska risken för mätfel. Att i ett tidigt 

stadie utveckla och testa en bra mätrutin är ofta en investering som på sikt lönar 

sig. Ännu en viktig erfarenhet är att också inför varje mätning dubbelkolla att rätt 

mätstandarder används. Vid de genomförda mätningarna så hade mätaren fått för 

sig att standarden för brösthöjddiameter var 1,4 m. Det är anledningen till att 

uppmätt diameter vid 1,4 m används i rapporten för att beskriva stammarnas 

diameter.  

 

4.6 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras av mätningarna är att röjningsåtgärder är mycket 

lönsamma sett till diameter och höjdtillväxt för fågelbär. En röjning på 14 år 

resulterade i 100 % grövre diameter och 25 % högre stammar. Röjningen 

medförde endast en begränsad ökning i antalet kvistar. Någon signifikant 

skillnad i diameter på den grövsta kvisten gick inte att finna. Ett viktigt råd 

utifrån aktuell kunskap är därmed att utföra röjningar i tid. Dock är det rimligt att 

anta att det finns behov av ytterligare röjningar. Utförs inte ett fortsatt 

röjningsprogram finns fortsatt risken att fågelbären blir utkonkurrerande av mer 

snabbväxande träd.  

 

Det går inte att utifrån aktuella mätningar dra någon slutgiltig slutsats kring vad 

ett fortsatt gödslingsprogram av fågelbärbestånden kan leda till. Någon effekt en 

gödsling av ungskog har dock inte kunnat observeras.  
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Naturligt föryngrade stammar av asp och björk visade sig växa bättre än 

fågelbär. Rimligt antagande är att förädlade björkar och till exempel hybridasp 

kommer ha ett ännu större försprång mot fågelbär.   
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