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Sammanfattning 
I dagens skogsbruk är korta omloppstider med en hög tillväxt eftertraktade. De 
starkaste åtgärderna som vi känner till för att påverka dessa faktorer är 
markberedning, gödsling och val av planttyp. I detta arbete studeras ett försök 
vid SLU:s försökspark i Siljansfors. Studien omfattar 400 granplantor som 
planterades 2012 uppdelade i 5 block där olika markberedningar, planttyper och 
gödselmedel kombineras. Ståndorten är en sanding-moig moränmark, 
markfuktighetsklassen är frisk och är belägen cirka 250 m.ö.h. 

Syftet med studien är att i ett kontrollerat försök utvärdera och jämföra olika 
markberedningsmetoder, planttyper och gödselmedel och se vilken av dessa 
faktorer har störst inverkan på plantornas tillväxt och överlevnad under de första 
åren efter plantering. 

De markberedningsmetoder som ingick i studien var fläckmarkberedning och 
högläggning. Två olika planttyper ingick: Planta 80 respektive Swepot air. 
Försöket gödslades med två olika gödselmedel, standardgödselmedel och 
arginin. Granplantornas överlevnad, höjd och toppskottslängd mättes hösten 
2017 och resultat från detta år kunde även jämföras med mätningar från 2013 på 
samma försök. Resultat från mätningarna sammanställdes med general linear 
method (GLM).  

Resultatet visade att överlevnaden var mycket hög och att högläggning och 
Planta 80 hade en signifikant högre tillväxt. Däremot fanns det ingen signifikant 
skillnad för tillväxten mellan de olika gödselmedlen. 

Nyckelord: Picea abies, skogsmarkgödsling, gödsling, markberedning, arginin
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Abstract 
In today's forestry, short circulation times with high growth are sought after. The 
strongest measures we know to influence these factors are soil preparation, 
fertilization and plant selection. In this work, an attempt is being made at SLU's 
experimental park in Siljansfors. The study covers 400 plants planted in 2012 
divided into 5 blocks combining different scarifications, plant types and 
fertilizers. The soil is a sand moraine field, the soil moisture class is healthy and 
is located approximately 250 meters above sea level. 

The purpose of the study is to evaluate and compare different scarification 
methods, plant types and fertilizers in a controlled trial and see which of these 
factors has the greatest impact on the growth and survival of plants during the 
first years after planting. 

The scarification methods included in the study were mounding and patch 
scarification. Two different plant types were included in the study: Planta 80 and 
Swepot air. In addition, the experiment was fertilized with two different 
fertilizers, standard fertilizers and arginine. The survival, height and peak 
bulkheads of the seedlings were measured in autumn 2017, and results from this 
year could also be compared with measurements from 2013 in the same 
experiment. Results from the measurements were compiled using the general 
linear method (GLM). 

The result showed that survival was very high, and that mounding and the 
Swepot air 90 had significantly higher growth. However, there was no significant 
difference for the growth between the different fertilizers. 

Keywords: Picea abies, forest fertilization, fertilization, scarification, arginine 
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Förord 
Detta arbete är en kandidatuppsats på 15hp, utfärdat vid Linnéuniversitetet och 
institutionen för skog och träteknik, som avslutar tre lärorika år på 
skogskandidatsprogrammet. Arbetet som framtogs med Siljansfors försökspark 
har varit mycket intressant att genomföra. Att studera markberedningsmetoder 
samt planttypens och gödselmedels olika effekt på tillväxten har varit 
intresseväckande och väckt en större nyfikenhet inom forskning för framtidens 
skogsbruk. 

Jag vill tacka Christer Karlsson vid Siljansfors försökspark som har gjort detta 
arbete möjligt och anordnat med material, statistikberäkningar och gett 
handledning inom arbetet. Jag vill även tacka Stina Söderlund på Siljansfors 
försökspark som har hjälpt till med praktisk handledning på försöksparken. 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Rikard Jakobsson vid 
Linnéuniversitetet som har gett stöd och handledning under arbetets gång. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Skogsbruket eftersträvar hög överlevnad och snabb tillväxt hos plantor för att få 
en hög tillväxt och kort omloppstid på skogen. De faktorer som påverkar 
tillväxten är framför allt plantornas vitalitet, storlek, näringstillgång, 
vattentillgång, marktemperatur, skadegörare och konkurrerande vegetation. De 
starkaste åtgärderna som vi känner till för att påverka dessa faktorer är 
markberedning, planteringspunkt, gödsling och planttyp inklusive 
snytbaggeskydd.  
 
Tidigare studier av olika markberedningsmetoder visar att rätt val av 
markberedning ger högre plantöverlevnad och tillväxt (Johansson et.al. 2013). 
Även plantgödsling har visat att gödslade plantor har högre tillväxt och 
överlevnad jämfört med plantor som inte har gödslats (Möttönen et.al 2003). 
 
1.2 Markberedning 
 
Markberedning genomförs på 90% av alla hyggen (Skogsstyrelsen, 2018) där 
återbeskogning skall ske efter en avverkning. Vanligtvis sker en markberedning 
inom 3 år efter avverkning. Syftet med markberedning är att underlätta 
föryngringen och skapa en bra växtplats till plantor och frön som ska bilda ny 
skog (Strömberg & Aronsson, 2001). Vid markberedning blottläggs 
mineraljorden som är gynnsam för plantor och frön att växa i. Även 
konkurrerande vegetation minskar i samband med markberedning och ger den 
nysatta plantan en högre chans till överlevnad och tillväxt då den får mer tillgång 
på vatten och näring.  
 
Det finns olika metoder för markberedning. De kan delas de in i två grupper; 
intermittent markberedning och kontinuerlig markberedning. Vid intermittent 
markberedning, bearbetas marken fläckvis i intervaller. Det innebär att marken 
blir bearbetad endast där plantan ska sättas. Intermittent markberedning kan 
delas in i olika kategorier; fläckmarkberedning, högläggning samt 
inversmarkberedning. Kontinuerlig markberedning bearbetar marken i stråk utan 
avbrott. Vid denna metod blir den bearbetade markarealen mycket större än vid 
fläckmarkberedning.  
 
1.2.1 Fläckmarkberedning 
Vid en fläckmarkberedning skrapas humustäcket bort fläckvis så att 
mineraljorden blottläggs, för att plantan ska sättas i den frilagda mineraljorden 
(figur 1). Humustäcket som skrapas bort läggs intill fläcken. Denna metod är 
vanlig på torr och frisk mark.  
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Figur 1. Fläckmarkberedning. Plantan planteras i den blottlagda mineraljorden i gropen. 
(Bildkälla: Skogsstyrelsen) 
 
1.2.2 Högläggning 
En något kraftigare variant av fläckmarkberedning kallas för högläggning. Då 
skrapas inte bara humustäcket, utan även mineraljorden bort, och läggs som en 
omvänd tilta med mineraljorden uppåt (figur 2). Plantan sätts sedan i 
mineraljorden mitt uppe på högen. På detta vis får plantorna en högre punkt att 
växa på som är en fördel på fuktiga, frostdrabbade och vegetationsrika marker 
Konkurrensen från vegetation minskar och marktemperaturen höjs (Strömberg & 
Aronsson, 2001). Vid högläggning dräneras jorden i tiltan och näringstillgången 
ökar genom att plantrötterna får näring från dubbla humuslager. Förnan, som är 
överst i ett jordlager består av organiskt material i form av döda men inte helt 
nedbrutna växtdelar. När denna förna täcks av humus och mineraljord vid en 
högläggning gynnas mikroorganismer i förnan och ökar mängden mineraljord. 
Det blir en komposteffekt som skapas av nedbrytningen i förnan. Eftersom 
mängden mineraljord ökar, ökar även mängden näring, och plantan får en högre 
näringstillgång än de plantor som planteras direkt i mineraljord.  
 

Figur 2. Högläggning. Plantan planteras i mineraljord och dubbelt humuslager. 
 
1.2.3 Inversmarkberedning 
Vid inversmarkberedning grävs en grop ur marken, så djup att humusen och 
mineraljorden grävs ut och denna uppgrävda torvan inklusive mineraljord vänds 
om och läggs tillbaka i gropen (figur 3). Med denna metod luckras jorden upp 
och näringen i mineraljorden frigörs. Jämfört med högläggning så förblir 
markytan nästan plan, och plantrötterna får endast näring från ett komposterat 
humuslager. 
 

Figur 3. Inversmarkberedning 
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1.2.4 Tidigare studier på markberedningsmetoder 
Inversmarkberedning har i tidigare försök visat sig ge en högre plantetablering, 
större näringstillförsel till plantan och högre planttillväxt än andra 
markberedningsmetoder (Örlander, 1997). Försöken har genomförts på olika 
ståndorter i norra och södra Sverige på olika trädslag, bland annat gran. Försöken 
visade att den höga plantöverlevnaden och tillväxten främst beror på en god 
vattentillgång och hög marktemperatur i samband med inversmarkberedningen 
(Örlander et al, 1998). I ett senare försök av (Norborg, 2001) undersöktes 
näringsupptag och marknäringsfrigörelsen i plantillväxten med olika 
markberedningsmetoder. Resultat på försöket visade att inversmarkberedningen 
gav plantorna en större rottillväxt och därmed större möjlighet till näring-och 
kväveupptag. Dessutom lagrade plantorna som inversmarkberetts kväve till nästa 
tillväxtsäsong. Försöket visade även att den omvända humustorvan i 
inversmarkberedning gav en jämn marktemperatur och god vattentillgång som 
även gynnade plantöverlevnaden och plantetableringen. Plantorna för 
inversmarkberedning hade större näringsupptag och godare markförhållanden än 
de plantorna som hade fläckmarkberetts (Nordborg, 2001). Men försök mellan 
fläckmarkberedning, inversmarkberedning och högläggning genomfördes inte. I 
ett försök på Siljansfors försökspark har det däremot jämförts dessa 
markberedningsmetoder. Johansson (2018) undersökte granplantors överlevnad 
och höjdtillväxt för fläckmarkberedning, inversmarkberedning och högläggning. 
Resultatet var att högläggning hade en signifikant högre tillväxt än plantorna i 
fläckmarkberedning och inversmarkberedning. 
 
1.3 Skogsmarksgödsling 
 
För att uppnå en snabbare tillväxt på kort tid i skogen har man sedan länge känt 
till att kväve kan tillsättas i form av gödsling. Kväve är en bristvara i de boreala 
skogarna (Högberg et al, 2014). Det som sker efter en gödsling är att de gödslade 
träden får en bättre näringstillgång och därmed kan maximera sin barrmassa och 
öka sin fotosyntesproduktion. En ökad fotosyntesproduktion ger en högre tillväxt 
då den ökade andelen barr kan ta upp mer solljus. Vid mer näring i marken 
genom gödsling förändras även fördelning av resurserna mellan rötter och 
ovanjordsdelarna (stam, grenar, barr), den största tillväxten sker då i 
ovanjordsdelarna och gynnar därför tillväxten.  
 
Vid traditionell gödsling, genomförs gödsling i medelålders eller äldre bestånd 
med 150 kg N per hektar. Dessa gödslade bestånd har en tillväxtökning på 10–20 
m3sk per ha tills effekten avtar efter ca 6–10 år. Effektens varaktighet är 
beroende av barrens livslängd. Granens barr blir ca 5–10 år och tallens 3–5 år 
som innebär att effekten av gödslad gran håller i något längre (Bergh, 2012). 
Eftersom gödslingen avtar kan upprepad gödsling vara aktuellt i vissa delar av 
landet. Upprepad gödsling kan innebära att ett bestånd gödslas 3 gånger innan 
beståndet slutavverkas. 
 
Vid gödsling binds det mesta kvävet som tillförs i marken, vegetation och träd. 
Men en liten del av kvävet som inte binds läcker ut i vattendrag, sjöar och hav 
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som ger en försurning. En normal giva på 150 kg N per hektar kan ha ett läckage 
på 2–10 kg N per hektar (Bergh, 2015). Kväveläckaget som läcker vid en 
gödsling är relativt liten och sker främst ett år efter gödslingen (Ring, 2007). 
Kväveläckage från skogen påverkas mest vid en slutavverkning då kvävet som 
har bundits i marken då urlakas (Ring & Sponseller, 2013) 
 
1.3.1 Plantgödsling 
Plantgödsling startas redan i plantskolan när groddplantan tappar fröskalet. Det 
är då frönäringen har förbrukats och plantan behöver näring från marken och 
luften. Rötterna i marken är små och plantan kan därför endast ta upp en 
begränsad mängd näring. När plantan då får näring genom gödsling utvecklas 
rötterna som kan ta upp mer näring och utveckla sin barrmassa och få en 
snabbare tillväxt (Rytter, 2007). Att gödsla plantor kan vara svårt då 
näringsbehovet är olika i plantans tillväxtsäsonger. 
 
Det lättaste sätt på att se om gödslingen fungerar är genom att titta på plantorna 
(Rytter, 2007). Plantor som får rätt mängd näring genom gödsling ser vitala och 
barren ska ha en mörkgrön färg. Är barren på plantan istället ljusgröna kan det 
bero på brist på ett av näringsämnen eller att gödslingen har skett i obalans med 
plantans näringsbehov. Dessa plantor kan även få gulnande toppar. 
 
1.3.3 Standardgödsel och Arginingödsel 
Standardgödselmedlet var flytande ”Gröna Skog NPK 9-1-5” som späds ut 2 
liter/1000 liter vatten så att blandningen innehåller ca 180 mg/liter (Lennart 
Månsson International AB). 
 
För att bland annat minska kväveläckage framtogs år 2000 ett gödselmedel, 
arginin, där plantan direkt kan ta upp kvävet genom basiska aminosyror som 
binds effektivt med markpartiklar. Arginin har visat att ge ett mer utvecklat 
rotsystem som gynnar plantans etablering och tillväxt. Arginin stimulerar även 
tillväxten av mykorrhiza som på ett naturligt sätt försörjer träden med vatten och 
näring genom symbios (Näsholm, 2018). Eftersom plantan tar upp arginin 
mycket effektivt krävs det endast små mängder kväve, 40 milligram per planta, 
som är 80 gram kväve per hektar. En stor fördel med arginin är att det inte läcker 
vid regn eller bevattning, utan blir kvar i odlingssubstratet (Rytter, 2007) En 
nackdel är att arginingödsel är dyrt och de övriga näringsämnena utöver kväve 
fortsätter läcka ut. Eftersom arginin är relativt nytt finns det inga resultat på 
långsiktiga försök. 
 
1.4 Plantor 
 
Vid återbeskogning är plantering det vanligaste alternativet för att göra en 
föryngring (Skogskunskap 2016). År 2017 planterades det 197 miljoner 
granplantor (Skogsstyrelsen 2018). Huvudsakligen finns det två varianter av 
plantor att välja bland, barrotsplantor och täckrotsplantor. Den vanligaste plantan 
att föryngra med är täckrotsplantor. År 2017 återbeskogades 82% med 
täckrotsplantor, och 18% med barrotsplantor (Skogsstyrelsen 2018). Valet 
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mellan täckrotsplanta och barrotsplanta beror till största delen på marktyp, 
klimat, ekonomi och skogsägarens mål. 
 

Figur 4. Barrotsplanta och täckrotsplanta. (Bildkälla: Skogsstyrelsen 2016. Illustration: Bo 
Persson) 
 
1.4.1 Barrotsplantor 
Barrotsplantor har öppna rötter och är något större vid plantering än 
täckrotsplantor (Figur 4). Barrotsplantor föredras vanligtvis på mark där det finns 
mycket hyggesvegetation då plantan är större och kan konkurrera ut dessa. 
Barrotsplantan föredras även vid hjälpplantering av dessa skäl. En nackdel med 
barrotsplantan är att den är känslig för uttorkning och är dyrare än 
täckrotsplantan (Skogsstyrelsen, 2016).  
 
1.4.2 Täckrotsplantor 
Täckrotsplantor odlas i behållare på plantskolan där torvsubstratet sedan följer 
med plantan vid plantering (Figur 4). Rötterna kan därför ta näring och vatten 
från torvsubstratet och plantan blir mindre känslig för uttorkning än 
barrotsplantan. I norra Sverige används ettåriga täckrotsplantor medan det 
används 1,5-2åriga plantor i södra Sverige. Täckrotsplantor är billigare, har 
enklare plantvård och sätts med rör som går snabbt att plantera och ger en lägre 
planteringskostnad än plantering av barrotsplantor (Skogsstyrelsen, 2016). 
 
1.4.3 Planttyper Planta 80 och Svepot air 90 
Planta 80 och Svepot air 90 är två typer av täckrotsplantor som har en 
produktionstid på 1,5 år i plantskolan. Plantorna växer i krukor av hårdplast, 
både Planta 80 och Svepot air 90 växer i så kallade öppna system där rötterna 
styrs mot öppningar i krukväggen där rötterna beskärs när de kommer i kontakt 
med luften mellan krukorna. Detta ger plantorna ett väl förgrenat rotsystem och 
en snabbare etablering på hygget (Skogsplantor, 2011). Skillnaden mellan Planta 
80 och Svepot air 90 är krukans volym och odlingstäthet. Svepot air 90 har en 
krukvolym på 90 cm³ och har en odlingstäthet på 547 Planta 80s krukvolym är 
45 cm³ och odlingstätheten är tätare med 865 pl/m². 
 
1.5 Rätt kombination av markberedning, gödselmedel och planttyp 
kan höja produktionen 
 
För att få en hög produktion och en hög tillväxt i skogen krävs det att rätt 
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åtgärder görs i beståndet. Det finns mycket forskning och resultat som visar på 
att markberedning har en god effekt på tillväxten. Att dessutom kombinera olika 
markberedningsmetoder med rätt planta och gödslingssort kan höja tillväxten 
ytterligare. Det finns idag inte lika mycket forskning på hur olika gödselmedel 
varierar plantetableringen och tillväxten. Samt hur gödsling av plantor och 
ungskog påverkar tillväxten och om det är värt kostnaden. Att undersöka både 
standardgödselmedel och arginin på olika markberedda ytor kan visa vilken 
kombination ger bäst effekt. Vi vet att arginin har flera positiva effekter och 
läcker mindre kväve men är dyrare än standardgödsel. 
Att undersöka hur olika metoder samverkar i olika kombinationer kan göra det 
lättare att få en högre tillväxt i framtiden och därmed uppnå den eftersträvade 
förkortade omloppstiden. 
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1.6 Syfte och mål 
 
Syftet med denna studie är att i ett kontrollerat försök som anlades 2012 
utvärdera hur plantornas höjd och överlevnad har påverkats av två olika 
planttyper, två olika gödselmedel och två olika markberedningssätt och därmed 
kunna avgöra vilken metod som är mest gynnsam för hög överlevnad och 
tillväxt. 

 
1.7 Avgränsningar 

Studien som genomförs fokuserade på produktionshöjande faktorerna; 
markberedning (högläggning och fläckmarkberedning) gödselmedel (”Gröna 
Skog” och Arginin) och planttyp (Svepot air 90 och Planta 80) i ett försök 
anpassad till en frisk mark i Mellansverige med fokus på effekter av 
plantgödsling. Ytterligare produktionshöjande åtgärder utöver dessa undersöks 
inte. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Val av metod 
 
Studien genomfördes med insamling av kvantitativa data i form av plantornas 
totala höjd och längden av senaste årets toppskott. Härmed blev resultatet 
statistiskt analyserbart, och effekten av gödsel, planttyp och 
markberedningsmetod kunde utvärderas. 
 
2.2 Metodik 
 
Våren 2012 anlades ett fältexperiment på ett kalhygge som upptogs i maj 2010. 
Försöket ligger i Siljansfors försökspark, som tillhör Sveriges 
lantbruksuniversitet, 250 meter över havet, latitud 60º 53’ N, longitud 16º 30 Ö. 
Marken består av sandig moig morän och ståndortsindex i det tidigare beståndet 
var T24. Fältskiktet i det tidigare beståndet var blåbärs/lingonristyp. 
Temperatursumman (tröskelvärde> +5 ºC) är ca. 1100 dygnsgrader. 
 
Fältexperimentet anlades i form av upprepade radförsök bestående av 5 block där 
varje block består av 8 rader med vardera 10 granplantor (figur 1). I varje block 
hade varje rad olika kombination planttyp (2), markberedningsmetod (2) och 
gödselmedel (2), (figur 2) totalt 8 behandlingar (2x2x2=8). Av 8 rader i varje 
block var 4 rader markberedda med högläggning och 4 med fläckmarkberedning. 
Planta 80 från plantskolan Mellanå i Finland och Svepot air 90 från plantskolan i 
Vibytorp sattes på vardera hälften av raderna. Två gödselmedel användes i 
plantskolan, standardgödselmedel och arginingödselmedel. 
Standardgödselmedlet var flytande ”Gröna Skog NPK 9-1-5” som späds ut 2 
liter/1000 liter vatten så att blandningen innehåller ca 180 mg/liter (Lennart 
Månsson International AB). Svepot air 90 var behandlade med Conniflex och 
Planta 80 var behandlade med Merit forest i plantskolan som skydd mot 
snytbaggeangrepp.  
 
2.3 Inventering och bearbetningsmetodik 
 
Under hösten 2017 mättes plantornas höjd från stambas till toppskottets spets 
och toppskottslängd från grenklyka från föregående års toppskott till toppskottets 
spets med tumstock till närmaste cm noggrannhet. Plantornas skadegrad och 
skadetyp registrerades enligt den instruktion som används vid Enheten förskoglig 
fältforskning inom SLU (tabell 2). Plantornas skadegrad noterades i 7 olika 
grader, där skadegrad 0 betydde helt oskadad planta. Skadetyp noterades i 9 
olika grader, där skadetyp 0 betydde helt oskadad planta. Data registrerades med 
en datasamlare med hjälp av programmet ”Free data” (SLU) som användes i en 
fältdator. Sammanlagt mättes 400 granplantor. 
 
Fältdata analyserades i dataprogrammet Minitab 17 (2017) med hjälp av General 
Linear Method (GLM) där planthöjd respektive toppskottslängd var beroende 
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variabler och markberedning, planttyp, gödslingsmetod och block oberoende 
variabler.  
Plantornas höjd och skador har tidigare inmätts år 2013 och därför kunde även 
plantornas tillväxt och skador mellan 2013 och 2017 jämföras. Även detta 
analyserades med hjälp av GLM i programmet Minitab 17. 
 

Figur 1. Översiktlig bild av radförsöket 
 

Figur 2. Planttyp, markberedningstyp och gödslingsmedel uppdelade. Per block, A=Svepot air 
90. Vibytorp. Conniflex. Standardgödselmedel. B= Svepot air 90. Vibytorp. Conniflex. 
Arginingödsling. C= Planta 80. Mellanå. Merit forest. Arginingödsling. D= Planta 80. Mellanå. 
Merit forest. Standardgödsling. 
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Tabell 2. Plantornas skador listades i 9 olika typer i 7 olika skadegrader. 
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3. Resultat och analys 

 
3.1 Plantöverlevnad 
 
Plantornas överlevnad från plantering våren 2012, fram till hösten 2017 var hög 
för alla behandlingar. Endast 1 planta klassades som död. Den döda plantan 
fanns i block 2 med planttyp Svepot air 90 och standardgödseltyp (Bilaga 1). 
 
3.2 Effekt på plantans totala höjd 2017 
 
3.2.1 Markberedningens effekt på plantornas medelhöjd 
Plantorna i fläckmarkberedning hade en medelhöjd av 108 cm och plantorna i 
högläggning 144 cm, en skillnad på 36 cm eller 25%. Skillnaden var statistiskt 
signifikant (p = <0,01, n=399, figur 3, bilaga 1). 
 

Figur 3, Plantor som planterats i högläggning var ca 25 % högre än plantor som planterats i 
fläckmarkberedd yta. 
 
3.2.2 Planttypens effekt på plantornas medelhöjd 
Den finska Planta 80 hade en medelhöjd på 131 cm och svenska plantan Svepot 
air 90 en medelhöjd på 120 cm. En skillnad på 11 cm (8,6%), vilket var 
statistiskt signifikant (p=0,014, n=399 Figur 4.). 
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Figur 4, Höjdtillväxten för planttyperna var störst för Planta 80 från Mellanå, Finland som hade 
8,6% högre tillväxt jämfört med svenska plantan Svepot air 90.  
 
3.2.3 Plantgödslingens effekt på plantornas medelhöjd 
Arginingödslade plantor var 8 cm högre än standardgödslade plantor, 130 cm 
jämfört med 122 cm. Skillnaden på ca. 6 % var inte statistiskt signifikant (p 
=0,074 n=399 figur 5, bilaga 1). 
 

Figur 5, Höjdtillväxten för standardgödsel och arginin 
 
3.2.4 Effekt av block 
Effekten av block hade en effekt på blockens variation i medeltillväxt. Block 1 
hade en medelhöjd på 111 cm och block 6 en medelhöjd på 151 cm, en skillnad 
på 40 cm. (p=>0,01, n=399, bilaga 1) 
 
 



 

13 
 

Figur 6. Blockens effekt 
 
3.3 Effekten av årets tillväxt beräknat i toppskottslängd 
 
3.3.1 Årets tillväxt beroende på markberedningsmetod 
Medellängden på toppskotten för plantorna i raderna där 
markberedningsmetoden högläggning hade genomförts hade 21,3% högre 
tillväxt än raderna där fläckmarkberedning hade genomförts. Medellängden för 
toppskotten för plantorna i högläggning var 21,7 cm jämfört med de i 
fläckmarkberedning 17 cm, en skillnad på 4,6 cm. Skillnaden var statistiskt 
signifikant. (p=0,004, n=399 figur 7, bilaga 2).  
 

Figur 7, Medellängden för toppskotten av plantorna i högläggning var 4,6 cm (21,3%) högre 
jämfört med plantorna i fläckmarkberedning. 
 
 



 

14 
 

3.3.2 Årets tillväxt beroende på planttyp 
Årets tillväxt, toppskottens medellängd, på plantorna var 7,5% högre för 
planttypen Planta 80 (20,1 cm) jämfört med planttypen Svepot air 90 (18,6 cm). 
Skillnaden var inte statistiskt signifikant (p=0,316 n=399, figur 8, bilaga 2).  
 

Figur 8, årets medeltillväxt var 1,51 cm (7,5%) högre för planttypen Planta 80 än planttypen 
Swepot air 90. 
 
3.3.3 Årets tillväxt beroende på gödselmedel 
Toppskottens medellängd var 9,4% högre för plantorna som hade gödslats med 
arginin jämfört med plantorna som hade behandlats med standardgödselmedel. 
Årets tillväxt för plantorna som hade behandlats med arginin hade en medellängd 
på 20,35 cm på toppskotten och plantorna som hade behandlats med 
standardgödselmedel hade en medellängd på 18,4 cm på toppskotten. Skillnaden 
var inte statistiskt signifikant (p=0,205, n=399 figur 9, bilaga 2). 
 



 

15 
 

Figur 9, Årets tillväxt beroende på gödselmedel var något högre för plantorna som hade gödslats 
med Arginingödsel. 
 
3.3.4 Toppskottslängd effekt av block 
Toppskottslängden var störst i block 6 där medellängden var 29,8 cm. Lägst 
toppskottslängd var i block 1 där medellängden var 10,7 cm, årets tillväxt var 
66% högre i block 6 jämfört med block 1. Skillnaden var statistiskt signifikant. 
(p = <0,01, n=399, figur 10, bilaga 2)  
 

Figur 10. Medellängden för årets tillväxt beräknat i toppskottslängd. 
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3.4 Jämförelse medelhöjd år 2013 och 2017 
 
3.4.1 Höjdtillväxt och effekt av block 
Plantornas höjd i de 5 blocken år 2013 var ungefär jämnhöga. För år 2017 var 
planthöjden mer varierande (bilaga 3). Höjdtillväxten varierade även mer mellan 
blocken för de olika faktorerna i 2017 jämfört med variationen i 2013 (figur 12). 
 

Figur 11. Plantornas höjd år 2013 respektive år 2017. 
 

Figur 12. Medelhöjden för 2013 och 2017 med alla olika faktorer inblandade. 
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4. Diskussion 
 
4.1 Högläggning hade störst effekt på tillväxten 
 
Resultatet i studien visar att metoden högläggning har signifikant högre tillväxt 
än plantor som fläckmarkberetts, vilket är i linje med Johansson (2018) som 
visade att högläggning överlag gav plantan en godare plantetablering och 
näringstillgång. Högläggningen gör att plantan både växer på en högre höjd än 
med fläckmarkberedning och även får en näringsrik mineraljord att växa i. Detta 
ger plantan en god start med hög näringstillgång, lägre frostrisk och en bra 
vattentillgång. Dessutom utsätts plantan inte för översvämningar och får en lägre 
risk för insektsangrepp. Intensivare markberedningsmetoder har visats i tidigare 
studier att de ger en högre tillväxt (Johansson et.al. 2013). Högläggning kan 
anses vara en intensivare markberedningsmetod än fläckmarkberedning då den 
både gör tiltan högre och har ett dubbelt humuslager och vegetation under 
mineraljorden som ger en dubbel effekt för näringstillgången än 
fläckmarkberedning. Eftersom plantorna för högläggning hade en 25% högre 
tillväxt än plantorna som hade fläckmarkberetts visar det att det dubbla 
humuslagret och mineraljord i tiltan har en god effekt på tillväxten på grund av 
komposteffekten. Det visar även ett tydligt samband med tidigare studier från 
Johansson (2018) där högläggning gav bäst resultat på plantors tillväxt. 
 
En kontroll för en omarkberedd yta fanns tillgänglig men var inte upprepat i 
försöket. Eftersom denna yta inte har tagits med i studien har det varit svårt att 
jämföra högläggning och fläckmarkberedning med en omarkberedd yta. Det 
hade varit önskvärd för att jämföra markberedningens resultat med plantor av 
samma planttyp, samma gödselmedel men inte hade markberetts för att styrka 
effekten av en bra markberedning. I den kontrollytan som inte var markberedd 
kunde slutsatsen dras av att tillväxten var betydligt lägre genom en visuell 
bedömning. Förmodligen har plantorna som inte har planterats direkt i 
mineraljord inte fått lika mycket näring och goda förutsättningar som de 
markberedda ytorna har gynnats av. Johansson (2018) visade att plantor som 
planterades utan markberedning hade signifikant lägre överlevnad och tillväxt 
jämfört med alla typer av markberedning.  
 
4.2 Hög plantöverlevnad 
 
Kombinationen av en lyckad markberedning och rätt plantmaterial gav en hög 
plantöverlevnad. Att 399 av 400 plantor överlevde och ingen hjälpplantering 
krävdes kan vara resultatet av en bra markberedning, men mer kontroller hade 
behövts för att understryka detta. Både markberedningsmetoderna visade sig ge 
ett jämt utgångsläge för jämförelsen av överlevnad och tillväxt för olika 
markberedningsmetoder. 
 
4.3 Planta 80 växte bättre än Svepot air 90 
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I försöket hade Planta 80 en högre medelhöjd än Svepot air 90 som innebär att 
den planta 80 var bättre anpassad till försöket. Exakt varför Planta 80 växte 
bättre är oklart. Mer information om plantornas proveniens och skillnader hade 
önskat i studien för att kunna jämföra plantorna bättre. Eftersom båda plantorna 
är täckrotsplantor visades i alla fall att överlevnaden för denna planttyp var hög i 
försöket. 
 
 
4.4 Ingen signifikant skillnad i tillväxt mellan arginin och 
standardgödsel 

Argininplantorna hade endast 6% högre tillväxt än de standardgödslade plantor 
och det fanns ingen signifikant skillnad mellan arginingödslade plantor och 
standardgödslade plantor. 
Med standardgödselmedel måste plantan omvandla gödslet till ett protein 
(aminosyror) som plantan kan ta upp och omvandla till energi. Detta är en 
process som kräver energi från plantans bekostnad. Eftersom arginin är en 
aminosyra krävs inte samma process och samma energi för plantan att ta upp 
kvävet. Plantan kan då ta upp kvävet direkt och kan lägga mer energi på 
tillväxten. Eftersom arginin även stimulerar mykorrhiza gynnas plantans 
naturliga sätt att ta upp näring och kväve. En god påföljd är även att 
kväveläckaget blir mindre.  

För vidare studier skulle det vara intressant att även undersöka kväveläckaget för 
de olika gödselmedlen i försöket. Eftersom arginin ska ha betydligt lägre 
kväveläckage än standardgödselmedel kan det vara intressant om detta stämmer i 
praktiken på denna försökslokal. Skulle arginin ha samma tillväxt men mycket 
lägre läckage kan det vara värt att betala ett högre pris för detta gödselmedel. 

Det skulle vara intressant att fortsätta följa plantorna i sin tillväxt med upprepade 
gödslingar. Arginingödselmedlet kan ge en större skillnad i tillväxten efter fler 
upprepade gödslingar och i en hel omloppstid.  
 
4.5 Blockens effekt på tillväxten 
 
Markförhållanden och vegetationskonkurrens i blocken på försöksytan har en 
signifikant effekt på tillväxten. Plantornas medelhöjd skiljdes åt i de olika 
blocken, lägst medeltillväxt fanns i blocken mot skogsbilvägen och högst tillväxt 
i blocken närmast beståndskanten. Vad den högre medeltillväxten beror på är 
svårt att avgöra. Markförhållanden så som vattentillgång och näringstillgång kan 
skiljas åt för de olika blocken på försöksytan som gynnar plantornas tillväxt. Vid 
datainsamling var marken täckt av snö och kunde därför inte bedömas. Däremot 
var Block 6 som hade högst medeltillväxt mer skuggbelagd och möjligtvis var 
vattentillgången högre jämfört med blocken som var mer solexponerade.  
 
4.6 Försökets reliabilitet och generaliserbarhet 
 



 

19 
 

Försöksdesignen var mycket god med två lyckade markberedningsmetoder, två 
planttyper och två gödslingssorter i 5 block. Försöket som har genomförts i 
Siljansfors går att upprepa. Vid en upprepning av försöket varierar dock 
markförhållanden och andra yttre faktorer. Hade detta försök genomförts i södra 
Sverige på en annan marktyp, t.ex. gammal åkermark, hade resultatet 
förmodligen blivit annorlunda. Det hade funnit en större vegetationskonkurrens 
och markberedningsmetoderna hade kanske inte passat lika bra och därmed gett 
en lägre plantöverlevnad. Dessutom skulle planttyperna inte vara optimala för en 
längre tillväxtsäsong i södra Sverige. För att få samma resultat som försöket gav 
i Siljansfors skulle det rekommenderas att förhålla sig till försökslokaler i södra 
Norrland och Svealand på en lingon/blåbär-klassad marktyp samt snarlik 
ståndort (T24). Eftersom försöket har genomförts i en försökspark med goda 
förutsättningar kan resultaten vara något bättre än i praktiken. 
 
4.7 Validitet 
 
Validiteten i genomförda mätningar var mycket god. Urvalet av fältdata var 
relevant och insamling av data skedde systematiskt och dokumenterades i en 
handdator med programmet ”Free data”.  
Det var däremot svårt att veta vad den höga överlevnaden av plantorna berodde 
på, förmodligen är det ett resultat av en optimal markberedning. För att få en 
högre validitet på plantöverlevnaden skulle det behövas mer kontroller med 
upprepningar det marken ej markberetts och även där fler plantor inte överlever. 
Studien hade på grund av en väldigt hög överlevnad främst fokuserat på 
tillväxtens effekt av olika markberedningsmetoder, planttyper och gödselmedel. 
 
En brist i studien var att dessvärre inte Planta 80 och Svepot air 90 studerats mer 
ingående i studien på grund av brist på information om plantorna från 
plantskolorna. Det hade varit intressant att se om det finns någon skillnad mellan 
plantskolornas metod att gro och förvara plantor och om det hade kunnat ge 
tydligare svar på varför Planta 80 växte bättre i studien. 
 
4.8 Slutsats 

Tillväxten var mycket hög i alla kombinationer med viss variation i blocken. 
Försöket gav tydliga resultat på att främst högläggning hade störts effekt på 
tillväxten. Studien visar att rätt markberedningsmetod är den faktor som mest 
påverkar planthöjden hos gran. 
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BILAGA 1: Resultat medelhöjd 2017 

General Linear Model: H17höjd versus Block; Markber; Planttyp; 
Gödsel  
 
Analysis of Variance 
 
Source      DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
  Block      4  11620,1   2905,0    15,03    0,000 
  Markber    1  13046,5  13046,5    67,51    0,000 
  Planttyp   1   1295,0   1295,0     6,70    0,014 
  Gödsel     1    665,9    665,9     3,45    0,073 
Error       32   6184,5    193,3 
Total       39  32812,0 
 
 
Means 
          Fitted 
Term        Mean  SE Mean 
Block 
  1       111,01     4,92 
  2       113,45     4,92 
  4       112,24     4,92 
  5       141,86     4,92 
  6       151,09     4,92 
Markber 
  fläck   107,87     3,11 
  hög     143,99     3,11 
Planttyp 
  1       120,24     3,11 
  2       131,62     3,11 
Gödsel 
  1       121,85     3,11 
  2       130,01     3,11 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

BILAGA 2: Resultat toppskottslängd 2017 

 
General Linear Model: H17toppskott versus Block; Markber; 
Planttyp; Gödsel  
 
Analysis of Variance 
 
Source      DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 
  Block      4  2165,35  541,34    24,60    0,000 
  Markber    1   214,42  214,42     9,74    0,004 
  Planttyp   1    22,82   22,82     1,04    0,316 
  Gödsel     1    36,88   36,88     1,68    0,205 
Error       32   704,26   22,01 
Total       39  3143,73 
 
 
Means 
 
          Fitted 
Term        Mean  SE Mean 
Block 
  1        10,73     1,66 
  2        15,55     1,66 
  4        14,51     1,66 
  5        26,26     1,66 
  6        29,88     1,66 
Markber 
  fläck    17,07     1,05 
  hög      21,70     1,05 
Planttyp 
  1        18,63     1,05 
  2        20,14     1,05 
Gödsel 
  1        18,43     1,05 
  2        20,35     1,05 
 

 

 



 

 
 
 
 

BILAGA 3: 2013 och 2017 tillväxt 

 
—————   2017-12-14 11:53:23   ———————————————— 
General Linear Model: H13höjd versus Block; Markber; Planttyp; 
Gödsel  
 
Analysis of Variance 
Source      DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
  Block      4    92,06   23,014     1,58    0,203 
  Markber    1   524,90  524,900    36,11    0,000 
  Planttyp   1    74,26   74,256     5,11    0,031 
  Gödsel     1     4,83    4,830     0,33    0,568 
Error       32   465,09   14,534 
Total       39  1161,14 
 
 
Means 
          Fitted 
Term        Mean  SE Mean 
Block 
  1        47,41     1,35 
  2        44,89     1,35 
  4        45,65     1,35 
  5        48,82     1,35 
  6        48,31     1,35 
Markber 
  fläck   43,395    0,852 
  hög     50,640    0,852 
Planttyp 
  1       45,655    0,852 
  2       48,380    0,852 
Gödsel 
  1       47,365    0,852 
  2       46,670    0,852 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
BILAGA 4: Metoder för statistiska analyser 
 



 

 
 
 
 

General Linear Model GLM: står för ”General Linear Model” och 
användningen av allmänna linjäramodeller med en mängd olika statistiska 
analyser. Minitab  
 
Minitab: är ett statistikprogram som utvecklades vid Pennsylvania State 
University av ett antal forskare 1972. Minitab började som en light-version av 
OMNITAB, ett statistisk och analysprogram.
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