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Sammanfattning 
Intro 

För att skogsdiken skall bibehålla sin avvattnande funktion kan de behöva rensas. 

Skogsstyrelsen får varje år in ansökningar angående samråd till dikesrensning. 

Godkännande lämnas på dessa samråd men ingen riktig uppföljning görs. Detta arbete 

är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på samråd för 

dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. 

 

Syfte 

Följande saker har studerats: Hur har samrådet uppfattats? Hur har rensningen utförts? 

Är markägarna nöjda med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad 

tillväxt och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några 

andra positiva eller negativa effekter efter rensningen? 

 

Material och Metod 

Arbetet utfördes i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter och 

sedan som fältinventering med datainsamling. Utifrån det första besöket i samband 

med intervjun valdes 10 bestånd ut för inventering på 4 fastigheter, 2 tallbestånd 

(Pinus sylvestris) och 8 granbestånd (Picea abies). I dessa inventerades beståndens 

ålder, grundyta, höjd, diameter, stamantal/ha barktjocklek, dikesingrepp, jordartens 

mäktighet och struktur samt markfuktighet och vegetationstyp. I varje bestånd lades tre 

korridorer ut vinkelrätt mot diket med en bredd av 4 m och en längd av 15-20 m. Varje 

korridor delades in i zoner 0-3, 3-6, 9-12 och 15-20 m från dikets mitt. I varje zon 

mättes alla trädens avstånd till dikesmitt, diameter, barktjocklek och höjd. Totalt 

mättes 136 träd, 27 tallar och 109 granar. 122 träd av dessa borrades för årsringsanalys 

27 tallar och 95 granar. Borrkärnorna analyserades i WinDENDRO årsrings program, 

sammanställningar har gjordes i Microsoft Excel och variansanalys utfördes i SAS 

statistikprogram. 

 

Resultat  

På alla fastigheter hade rensningen utförts helt eller delvis, alla utom en tyckte 

rådgivningen varit bra. Den som inte var helt nöjd med rensningen ville haft bättre 

instruktioner för hur själva rensningens och slamfickornas utförande skulle ske. Fem 

av sju var nöjda eller mycket nöjda med arbetet. Alla hade gjort slamgropar. 

Alla bestånden svarade på rensningen efterföljande vår men olika mycket. Unga granar 

i gallrade bestånd hade störst tillväxtökning om man jämförde tillväxten efter rensning 

med medeltillväxten före rensning. Äldre granar och tallar visade en något mindre 

tillväxtökning. Askspridning var utförd i ett tallbestånd på svag torvmark, detta 

bestånd visade en mycket positiv tillväxtökningen. Träd som stått närmast diket visade 

i genomsnitt en högre radiell tillväxt efter rensning än före jämfört med träd som stod 

längre ifrån diket. 6 av 10 bestånd hade 4-7 år efter rensning fortfarande 20-50 % 

björn- och vitmossa i bottenskiktet. Alla markägarna kunde notera en förbättrad 

bärighet efter rensningen och fyra av sju kunde se en bättre tillväxt. Två hade fått 

problem med besvärande grästillväxt utmed de rensade dikena. Detta då de öppnat upp 

och släppt in ljus när de tagit bort träd utmed dikena. Ingen hade sett några andra 

positiva eller negativa effekter på markfloran utmed de rensade dikena. 
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Summary 
Intro 

In order for the forest ditch to maintain its drainage function, they may need to be 

cleaned. The Swedish Forest Agency Skogsstyrelsen receives applications per year for 

consultation on dredging. Approval is given on these consultations but no proper 

follow-up is made. This work behalf the Swedish Forest Agency Skogsstyrelsen as a 

follow-up to consultation for dredging performed in the district of Jönköping from 

autumn 2004 to 2009. 

 

Purpose 

The following things have been studied: How has the consultation been perceived? 

How has the cleansing been carried out? Is the landowner satisfied with the result? Has 

the forest responded to the cleanup through increased growth and if so how soon and 

how much? Has the ground flora changed? Are there any other positive or negative 

effects after the cleaning? 

 

Material and Method 

The work was performed in two stages, partly in the form of a landowner interview of 

7 different properties and then as field inventory with data collection. Based on the 

first visit in connection with the interview, 10 stands were selected for inventory on 4 

properties, 2 pine (Pinus sylvestris) and 8 spruce stands (Picea abies). These were 

inventoried for age, basale area, height, diameter, number of stems / ha bark thickness, 

ditch engagements, soil maturity and structure, soil moisture and vegetation type. In 

each stand, three corridors were laid out perpendicular to the trench with a width of 4 

m and a length of 15-20 m. Each corridor was divided into zones 0-3, 3-6, 9-12 and 

15-20 m from the center of the ditch. In each zone, all the trees were measured for the 

distance to the middle of the ditch. A total of 136 trees, 27 pines and 109 spruces were 

measured. 122 trees were drilled for growth ring analysis 27 pines and 95 spruces. The 

drill cores were analyzed in WinDENDRO's growth ring program, summaries were 

made in Microsoft Excel and variance analysis was performed in SAS's statistical 

program. 

 

Results 

Everyone had done the cleaning in whole or in part, all but one thought the consulting 

was good. The person who was not completely satisfied with the cleaning wished for 

better instructions on how the cleaning and sludge pockets should be performed. Five 

out of seven were satisfied or very satisfied with the work. Two out of seven thought 

they had more grass in the forest after cleaning. Everyone had made mud ponds. 

All stands responded to the cleanup the following spring but with variations in extent. 

Young spruces in thinned stands had the greatest growth rate if comparing growth 

after cleaning with average growth before cleaning. Older spruces and pines showed a 

slightly smaller growth increase. In one pine stand ash had been added and showed a 

very positive growth rate. Trees closest to the ditch showed on average higher radial 

growth after cleaning than before as compared to trees that were farther from the 

ditch.6 out of 10 stands had 4-7 years after cleansing still 20-50% bear- and white 

moss in the bottom layer. All landowners could see an improved probability after 

cleaning and four out of seven could noticeably see better growth. Two had problems 

with troubling grass growth, but no one had seen any other positive or negative effects 

on the field vegetation. 
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Abstract  
 

The work was carried out for the Swedish Forest Agency as a follow-up on 

consultation for cleansing ditches in the district of Jönköping from autumn 2004 to 

2009. 

The following things were studied: How was the consultation and results of cleansing 

perceived? How was the cleansing carried out? Has the forest responded to the 

cleansing through increased growth and if so how soon and how much? Has the 

ground flora changed? Were there any other positive or negative effects after the 

cleaning? Interviews were carried out with the property owners and the forest 

inventoried in the field. 

The work has been carried out in two stages, partly in the form of a market interview 

of 7 different properties and then as a field inviting with data collection. Based on the 

first visit, 10 stocks were selected for inventory of 4 properties, 2 pine (Pinus 

sylvestris) and 

8 spruces (Picea abies) stands with a total of 136 trees, 27 pines and 109 spruces were 

measured. 122 trees were drilled for growth ring analysis 27 pines and 95 spruces. The 

drill cores were analyzed in WinDENDRO's growth ring program, summaries were 

made in Microsoft Excel and variance analysis was performed in SAS's statistical 

program. 

Trees that were closest to the ditch showed on average a higher radial growth after 

cleaning than before compared to trees that were farther from the ditch.6 out of 10 

stands had after 4-7 years of cleansing still 20-50% bear- and white moss in the bottom 

layer. All landowners could see an improved profitability after cleaning and four out of 

seven could noticeably see better growth. Two had problems with troubling grass 

growth, but no one had seen any other positive or negative effects on the ground flora. 

 

Keywords: Dike cleaning, dike, cleaning, growth, fir, numbers, growth, response. 

 

Abstract 
 

Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på 

samråd för dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. 

Följande saker har studerats: Hur uppfattades samrådet? Hur utfördes rensningen? Är 

markägaren nöjd med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt 

och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några andra 

positiva eller negativa effekter efter rensningen? 

Arbetet har utförts i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter 

och sedan som fältinventering med datainsamling. Utifrån det första besöket valdes 10 

bestånd ut för inventering på 4 fastigheter, 2 tall och 8 granbestånd med totalt 136 träd, 

27 tallar och 109 granar. 122 träd borrades för årsringsanalys 27 tallar och 95 granar. 

Borrkärnorna analyserades i WinDENDROs tillväxtprogram, sammanfattningar 

gjordes i Microsoft Excel och variansanalys i SAS statistikprogram. 

Träd närmast diket visade i genomsnitt en högre radiell tillväxt efter dikesrensningen 

än träd som stod längre ifrån diket. Alla markägare kunde se en förbättrad tillväxt efter 

rensningen och 4 av 7 kunde se en klar förbättring. 6 av 10 bestånd hade 4-7 år efter 

rensning fortfarande 20-50 % björn-och vit mossor i bottenskiktet. Två hade stora 

problem med kraftig grästillväxt men ingen hade sett några andra negativa effekter på 

markfloran. 

 

Nyckelord: Dikesrensning, dike, rensning, tillväxt, gran, tall, tillväxt, respons. 
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Förord 
 

Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning av 

utförda dikesrensningar. Skogsstyrelsen ger årligen samråd till ett antal 

dikesrensningar och detta examensarbete är tänkt som en liten uppföljning av dessa. 

Uppföljningen gäller främst två aspekter. Har markägaren följt råden och har 

dikesrensningen gett önskad effekt och tillväxtökning. Arbetet skall utföras på 

fastigheter med beviljade samråd för dikesrensning, beviljade 2004 till 2006 i 

Gislaved, Värnamo och Jönköpings kommuner i södra Sverige. Arbetet utfördes dels i 

form av en intervju med markägarna, dels som en fältinventering. 

Sist vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Jonas Bergqvist på skogsstyrelsen 

och Rickard Jakobsson på LNU som varit behjälpliga under hela arbetets gång. Jag vill 

även rikta ett tack till Lennart Rudqvist på skogsstyrelsen som hjälpt att ta fram de 

olika objekten. 
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Ingvor Johansson 

1. Introduktion 

Skogsdikning har utförts i Sverige sedan mitten av 1800-talet för att förbättra 

skogsproduktionen på försumpade marker samt att göra 

torvmarksimpedimenten skogbärande. 

Historiska dikningsåtgärder har medfört att ca en miljon hektar eller knappt 5 

procent av den totala produktiva skogsarealen är dikespåverkad i Sverige. 

Den växande befolkningen på 1800-talet medförde behov av mer mark för 

odling. Lämpliga kärr och mossar togs i anspråk och landvinning genom 

sjösänkning blev vanligt. I mitten av 1800-talet började man bli medveten om 

dikningens betydelse för att få bättre skogsproduktion på försumpade marker 

samt att göra torvmarksimpediment skogbärande (Rudqvist, 2000). 

I början av 1900-talet började skogsdikningen ta fart på allvar. (figur1). 

Under första världskriget minskade skogsdikningen mycket för att sedan öka 

igen under 1930-talets krisår. Då användes dikning som kristidsarbete för att 

motverka arbetslösheten och uppemot 8000-10000 kilometer grävdes då för 

hand varje år vilket motsvarade ca 45 000-50 000 ha dikad skogsareal per år. 

 
Figur 1. Skogsdikningens omfattning i Sverige från 1873 till 2003. Antal hektar 

som avvattnats, fördelning på markavvattning/skogsdikning, skyddsdikning samt 

rensade bäckar (Hånell, 2009). 

 Efter andra världskriget stimulerades skogsdikningen med bidrag ifrån 

staten. Då började även ny dikningsteknik användas som traktorgrävare med 

profilskopa och bandgående grävmaskiner. Även sprängning med 

dikesdynamit blev vanligt men förbjöds efter några år på grund av 

säkerhetsskäl (Simonsson, 1987 och Rudqvist, 2000). 
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1.1 Dikningens syfte 

Syftet med dikning är inte i första hand att leda bort vatten utan istället att öka 

lufttillförseln till trädens rötter (Simonsson, 1987). De flesta trädslag har inga 

luftledningsvävnader ner igenom stammen till rötterna vilket innebär att de är 

helt beroende av att det finns syre i jorden som omger rötterna. Vid 

skogsdikning och dikesrensning sänks grundvattennivån, vattenmängden i 

porerna minskar och markens porer fylls med luft. Markens luftväxling 

innebär att ny syrgas tränger ner i marken och att koldioxid som bildas på 

omvänt sätt kan transporteras bort  

(Magnusson, 2009). Detta gör att syre tar sig ner i marken i en lagom  

mängd och att vatten hålls i marken genom kapillärkraften. Den ökade 

syremängden i marken medför en ökad nedbrytning vilket ger en ökad 

tillgång till växtnäringsämnen (Simonsson, 1987). Den förbättrade 

markluftningen ökar även den mikrobiella nedbrytningen, inkl. 

kvävemineraliseringen vilket ger en bättre tillväxtökning  

(Magnusson, 2009). Efter dikning och dikesrensning tränger rötterna  

ner djupare i marken och får då en ökad tillgång till växtnäringsämnen och 

träden växer bättre. Bilaga 7:5 bild 5. Vid skogsdikning eller dikesrensning 

eftersträvas i allmänhet en grundvattennivå på 0,3-0,6 m djup (Simonsson, 

1987). På vanlig skogsmark kan rötterna tränga till 1,5 m djup. Vanligen 

hittar man tallens rötter på 0,4 m djup och granens på 0,3m djup. (Ekman, 

1907, Rosengren, Stjernqvist, 2004). 

Efter några år kan skogsdiken slamma igen och grundvattennivån i marken 

stiger då igen. Detta leder till stillastående vatten vilket snabbt ger syrebrist 

för lägre rötter. När markporerna fylls med vatten dör många små finrötter 

vilket ger minskad rotvolym. Bilaga 7:5 bild 3 och 4. Minskad rotvolym ger 

ett litet och ytligt rotsystem vilket ger ett sämre näringsupptag och lägre 

fotosyntes som i sin tur ger lägre tillväxt och ökad risk för stormfällning och 

körskador. 

Detta gör att många skogsdiken kan behövas rensas efter några år. 

Dikesrensning är en nödvändig åtgärd för att upprätthålla 

produktionsförmågan på dikad mark (Ahti&Päivänen, 1997, 

Hökkä&Salminen 2000, Lauhanen & Ahti 2001). Enligt Riksskogstaxeringen 

bedömdes kring senaste sekelskiftet ca 200 000 ha av drygt en miljon ha 

dikade skogproduktiva skogsmarker ha ej fungerande diken (Hånell, 2004). 

 

1.2 Rensning av dike 

 
Skogsdiken kan behövas rensas för att de ska bibehålla sin avvattnade 

funktion. En del diken behöver rensas efter några år medan andra kan klara 

sig betydligt längre. Efter dikesrensning kan tillväxten ofta öka 0,5-1,5 m3sk 

per ha och år (Ederlöf, 2009). 
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Rensning av ett dike får (enl. 11 kap 15§ miljöbalken) ske utan tillstånd under 

förutsättning att dess djup och läge behålls. Rensning kan ske genom att 

nedrasat material, sediment och vegetation tas bort till man når dikets 

ursprungliga botten och sidor. Dokumentation om ursprungligt djup och läge 

kan finnas i gamla dikesplaner men det finns också möjlighet att mäta upp det 

ursprungliga djupet (fasta bottnen). Handgrävda diken har en varierande 

profil vilket ställer speciella krav vid maskinrensning men det viktiga är att 

man inte ökar dikets ursprungliga vattenbördande funktion (Ederlöf, 2009). 

Trots att 11 kap 15§ miljöbalken säger att rensning får ske utan tillstånd har 

Skogsstyrelsen bedömt att dikesrensning normalt är en samrådspliktig åtgärd. 

Detta då den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön  

(12 kap. 6 § miljöbalken). Anmälan om samråd skall göras till Skogsstyrelsen 

senast sex veckor innan rensningen påbörjas. 

Man behöver planera vilka delar av dikessystemet man bör rensa och vilka 

som inte behöver rensas. Man kan med kratta och grep (figur 42) se över sina 

diken då och då och ta bort nedfallna grenar och skräp som annars lätt 

dämmer. Ta alltid bort ris och toppar som hamnat i diket efter gallring och 

avverkning. Var alltid rädd om dikena vid arbete i skogen. Behåll skuggan 

runt diket så lång som möjligt. Försök att undvika att öppna upp solbelysta 

ytor runt diket då solljus gör att dikena växer igen snabbare. Ibland måste 

diken rensas med maskin, men tänk då på att rensa med en liten maskin med 

smal skopa. 

I samband med dikesrensning frigörs slam som kan transporteras ut i större 

vattendrag. Grumlingen av vattnet i diket och sedimentation i dikesbotten kan 

då förstöra reproduktions möjligheterna för fisk och andra bottenlevande 

organismer. Slammet kan också föra med sig fosfor som kan orsaka 

igenväxning av sjöar och vattendrag men också giftiga tungmetaller som t.ex. 

kvicksilver.  

För att minimera att slam transporteras vid rensning av skogsdiken bör 

slamgropar anläggas. Dessa gropar bör vara så stora att vattnet stammar upp 

och slammet sedimenterar innan det rinner vidare ut i större vattendrag och 

sjöar. Groparna bör ha en yta på 10-15 kvadratmeter och vara minst 1,5 meter 

djupa för att ge avsedd effekt. Slamgroparna placeras med fördel nära vägar 

för att de lätt ska kunna tömmas vid behov (Ederlöf, 2010). 

Efter rensning får rötterna möjlighet att växa djupare vilket oftast leder till 

ökad tillväxt. Bilaga 7:5 bild 5 och 6. Det kan också förbättra trädens förmåga 

att motstå vindfällning.  
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Figur 2. Slamgrop i Lillebo Foto Ingvor Johansson 

 

Marker med högt vattenstånd har i allmänhet mindre bärighet och får därmed 

lättare av körskador. Genom att rensa dikena någon tid före avverkning kan 

bärigheten förbättras och risken för körskador minskar. Denna effekt är dock 

ganska svårbedömd och bör endast användas som komplettering till andra 

åtgärder för att minska körskador som t.ex. risning av körvägar, användning 

av miljöband m.m. (Bergqvist, 2010). 

 

En god dränering under vintersäsongen (då de flesta stormarna inträffar) leder 

även till en fastare jord och bättre fäste för rötterna. Det är svårt att ge något 

produktionsvärde på denna skademinskande effekt, men i synnerhet 

granbestånd bör vara väldränerade om de är utsatta för stor stormrisk. 

 

Det är långt ifrån alltid som en dikesrensning ger bättre bärighet och ökad 

tillväxt. I ett slutet bestånd ger inte alltid dikesrensning någon större 

tillväxtökning. Detta beror på att tillväxten i sig är dränerande genom träden 

transpiration. Detta kan visa sig genom att marken kan vara rejält blöt under 

vinterhalvåret men relativt torr under större delen av sommarhalvåret. Vid 

bedömningen av den tillväxthöjande effekten är det viktigt att skilja mellan 

torvmark (organogena jordar) och fastmark (minerogena jordar). Detta då det 

kan finnas ytterligare skäl till att en dikesrensning inte ger avsedd effekt på 

torvmarker. 

Vid rensning av diken på torvmarker kan man se en mycket varierande 

reaktion beroende på att olika torvslag innehåller olika stora naturliga förråd 

av växtnäringsämnen som frigörs vid torvens nedbrytning (Möller 1980). 

Fosfor och kalium är vanligen de näringsämnen som är mest begränsande för 

skogsväxt (Magnusson, 2009), därför behöver torvmarker ofta PK tillförsel. 

Kväve finns i stora mängder i torvmarker, men är inte alltid tillgängligt då 

dess tillgänglighet bestäms av mikroorganismernas kvävemineralisering. På 

fastmark däremot är kväve oftast det näringsämne som är mest begränsande. 
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För ökad tillväxt på torvmarker kan trädbränsleaska spridas efter 

dikesrensning. Trädbränsleaska tillför alla nödvändiga näringsämnen utom 

kväve. Det råder en viss oklarhet om den idealiska askgivan för torvmarker. 

Svenska utredningar rekommenderar en giva på 5 ton (Hånell, 2004 och Stål, 

2009). Skogsstyrelsen rekommenderar en giva på högst 3 ton ts per ha inom 

en tioårsperiod och max 6 ton ts/ha under en omloppstid. Skogsstyrelsens 

rekommendation baseras på att kompensera för det uttag som sker vid 

slutavverkning. En askfri zon om 25 meter bör lämnas mot känsliga områden. 

Långtidseffekten av aska på torvmark anses vara upp till 30 år (Hjerpe, 2008).  

 

1.3 Vegetationens förändring vid rensning 
 

Bristfällig dränering kan även bedömas utifrån mängden s.k. sumpmossor 

dvs. vitmossor, björnmossor och brunmossor. Om mer än 20 % av marken 

täcks av sumpmossor så är detta en stark indikation på för högt vattenstånd 

för en god skogsproduktion. Torvmarker utgör ingen homogen markklass 

som med likartade förutsättningar för skogstillväxt. Tvärtom representerar 

dessa marker en skala från ytterst högproduktiva till nära nog helt 

improduktiva ståndorter. Även inom ett och samma torvmarksobjekt kan 

växtbetingelserna variera avsevärt. Vissa växter tål stora variationer i såväl 

ljus-. vatten- och näringstillgång medan andra är känsliga om en eller flera 

tillväxtbestämmande faktorer förändras. Detta innebär att vegetationens 

utseende och sammansättning kan förändras efter dikesrensning. 

Förändringen blir mer eller mindre märkbar beroende på vilka växter som 

formade vegetationstypen för rensning (Hånell, 2008). 

 

1.4 Trädens reaktion efter dikning 
 

I Finland har Seppälä, 1968 studerat trädens reaktion efter dikning. Redan 

året efter dikning blir de nya barren längre och mörkare gröna, ökningen av 

barr längden fortsatte ytterligare ett par år. Även trädens höjd- och 

radialtillväxt ökade efter dikning men inte lika snabbt. Denna började först ett 

par år efter och ju bättre torvmark desto kraftigare reaktionen (Figur 3). 

Seppälä skriver att trädens ålder och storlek har stor betydelse för reaktionens 

styrka. Små träd, som vanligen är yngst reagerar snabbast och kraftigast 

medan de äldre trädens reaktion kan vara obetydlig. Angående 

reaktionshastighetens hos olika trädslag har Seppälä, 1968 konstaterat att 

tallen är snabbast och granen något långsammare, medan björken intar en 

mellanställning. Radialtillväxtens omställning tar hos tallen 2-4 år från 

dikning, medan för granen tar det 4-8 år. Med omställningsperiod menas 

tiden från omställningsreaktionens början till den tidpunkt då maximala 

tillväxten uppnås. Den är kortast för tallen och längre för granen (Figur 3). 

Tillväxtökningen fortsätter inte i det oändliga utan planar ut med tiden. Träd 

som växer nära diken får snabbare reaktionsförlopp, uppgång, kulmination 

och nedgång än de träd som växer längre ifrån diket. Utvecklingen är 

snabbare på näringsrika marker än näringsfattiga torvmarker  

(Heikurainen, 1973). 
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Figur 3. Reaktion efter dikning  hos tall, gran och björk i Finland (Seppälä,1968). 

 

1.5 Samråd 
 

Skogsstyrelsen får varje år in ansökningar på samråd till dikesrensning. 

Godkännande lämnas på dessa samråd men inga riktiga uppföljningar har 

gjorts på dem. Här saknas kunskap både om skogsägarnas syn på samrådet 

och effekten av rensningen. 

 

1.6 Syfte och mål 
 

 Syftet med detta arbete är en uppföljning på några av de objekt som 

Skogsstyrelsen på distrikt Jönköping har gett samråd för dikesrensning från 

2004 och framåt. 

 

Arbetet har tre olika delsyften. Det första att se hur samrådet har uppfattats av 

markägaren och skall besvara;  

• Har arbetet utförts och i så fall har det utförts enligt samrådet?  

• Hur har samrådet uppfattats?  

• Har markägaren förstått budskapet i samrådet och följt det? 

 

Det andra syftet är att se om rensningen har gett önskad effekt på skogen 

längs de ny rensade dikena.  

Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt och i så fall hur snart 

efter rensningen och hur mycket?  
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Slutligen skall arbetet ge svar på om dikesrensningen gett några andra 

positiva eller negativa effekter på marken längs det rensade diket som 

förändringar på floran. 

 

1.7 Avgränsningar 

Detta arbete kommer endast att belysa effekter av dikesrensning i skogsmark 

och inte alls olika tekniker vid rensning av diken eller lagar och 

myndighetskontakter 

       Detta är en mindre studie vilket gör att man bör vara försiktig med att dra 

några generella slutsatser. Dessutom saknas mycket grunddata som 

beståndshistorik och proveniens vilka kan ha betydelse för resultat. Endast 

dikesrensningar utförda mellan 2004 och 2009 i ett begränsat geografiskt 

område har undersökts. 
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2. Metod 
 

Intervjuer 

Studien utfördes på 7 fastigheter (Bilaga 7:2) på vilka ägarna har begärt 

samråd för dikesrensning hos Skogsstyrelsen, distrikt Jönköping från hösten 

2004 till 2009. Studien utfördes hösten 2011 på 4 fastigheter i Gislaved, 2 i 

Värnamo och 1 i Jönköpings kommun. Fastigheterna valdes ut av Lennart 

Rudqvist på Skogsstyrelsen. 

Studien utfördes dels i form av markägarintervjuer och dels som 

fältinventeringar. Alla 7 fastigheterna besöktes för intervju och genomgång. 

Utifrån det första besöket valdes 10 bestånd ut för inventering på 4 fastigheter 

i Hjulvhult, Lillebo, Hökås och Tånnö i Gislaved och Värnamo kommun. På 

de 3 fastigheter som inte fältinventerades fanns inga lämpliga bestånd att inventera. 

På en fanns endast små plantor och på två fanns endast ungskog och sönderblåsta 

restbestånd utmed de rensade dikena. Här genomfördes bara intervjuer med 

markägare. 

 

 Vid intervjun fick markägarna svara på ett antal frågor om hur de uppfattat 

samrådet samt hur och när dikesrensningen utförts. Frågorna var: 

1. Hur var rådgivningen? 

2. Har rensningen utförts enligt råd? 

3. Om inte varför inte. 

4. När har den utförts?  

5. Hur har den utförts? 

6.  Slamficka mm 

7. Är markägaren/du nöjd med resultatet? 

8. Hur långa är diket/dikena? 

9. Har dikningen fått den effekten du hade tänkt dig?  

10. Vilka positiva effekter har du sett? 

11. Har floran förändrats på något sätt. 

12. Är det stormskador i området? 

13. Har det varit granbarkborreskador i området? 

14. Har några negativa effekter observerats? 

15. Kan du tänka dig att rensa skogsdiken på andra områden? 

16. Har du fått bidrag till dikningen? 

17. Om du inte fått bidrag, hade du utfört dikningen ändå utan bidrag? 

Fältinventering 

På 4 fastigheter valdes 10 bestånd ut för inventering, 8 gran och 2 tallbestånd, 

se bilaga 7:2 tabell 2. Vid första besöket noterades fastighetens läge, 

breddgrad, höjd över havet och en allmän beskrivning av dikessystemet och 

dikesingrepp. 
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Vid inventeringen mättes följande på varje utvalt bestånd (Tabell 1): 

 

• Djup på diken  

• Trädslagsfördelning 

• Ålder och årsringstillväxt, i korridorer med tillväxtborr 

• Grundyta med relaskop 

• Övre höjd med höjdmätare, TruPulse 

• Medeldiameter med talmeter 

• Stamantal per ha med mätband på 5,64 m radie=100 m2 

• Barktjocklek med barkmätare 

• Jordartens mäktighet och textur med jordborr 

• Markfuktighet och rörligt markvatten 

• Markvegetations typ, bottenskikt och fältskikt 

Skogsstyrelsens blankett ”Bonitering med STÅNDPRTSEGENSKAPER” 

användes (Hånell, 2008). 

 

       I varje bestånd lades tre korridorer ut vinkelrätt mot diket med den 

längsgående mitten markerad med ett måttband och bredd med stavar (figur 4 

och 5). Korridorerna var 4 m breda och 15-20 m långa (räknat från dikesmitt). 

Korridorerna lades ut på 20 meters avstånd ifrån varandra. Varje korridor 

delades in i zoner A= 1-3, B= 3-6, C= 9-12 och D=15-20 m från dikets mitt. I 

varje zon mättes trädens avstånd till dikesmitt, diameter, barktjocklek och 

höjd. Minst ett friskt och oskadat träd per zon valdes ut för att sampla 

borrkärnor med tillväxtborr. I vissa fall har träd inventerats längre ifrån diket, 

dessa träd har lagts till zon D (se figur12).  136 träd mättes, 109 

granar och 27 tallar. 122 träd borrades för årsringsanalys 95 granar och 27 

tallar, tabell 1. 

 

Alla träd som är inventerades fick ett unikt nummer vilket man kan följa i 

responsdiagrammen, figurer och i bilagor. Endast de två första sifforna 

(fastighet och bestånd) presenteras på de flesta ställen då medel för bestånd 

visas. 

 

Första siffran = Anger vilken fastighet 

Andra siffran = Anger vilket bestånd på fastigheten 

Tredje siffran = Anger vilken korridor i beståndet 

Fjärde siffran = Trädets ID-nummer i korridoren 
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Figur 4. Måttbandet utdraget och stavar markerar de olika zonerna i beståndet. 

Bestånd 4.2  
 

 
Figur 5. Fyra meter breda korridorer lades ut vinkelrätt mot det rensade diket 

 (dike=blåprickad till vänster i bild). Korridorerna lades ut med ett avstånd på 20 

meter ifrån varandra. I varje korridor lades 4 zoner ut 1-3, 3-6, 9-12 och 15-20 m 

från dikets mitt. Minst ett friskt träd i varje zon inventerades. (I några fall har träd 

längre in 20-30 ifrån diket inventerats men de har lagts till zon D 15-20 från diket). 

 

Efter insamling torkades alla borrkärnor för att de skulle kunna förvaras och 

putsas. Före årsringsberäkningen putsades alla borrkärnor med ett fint 

sandpapper för att årsringarna skulle bli tydligare efter det blötlades de före 

skanning för att få tillbaka fukthalten och färsk dimension. Därefter 

skannades de in i WinDENDRO för årsringsanalys, se figur 6 och 7. Filerna 
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med årsringsanalyserna överfördes sedan till Excel där materialet 

sammanställdes.  Där beräknades medelvärden för tillväxt före och efter 

rensning. Samt kvot för  

5 år före jämfört med 4-7 år efter och varje år efter rensning fördelat på 

avstånd till diket, trädslag, markfukt och SI. Standardavvikelser och 

variansanalys beräknades i SAS statistikprogram. 

 

 

Figur 6. Borrkärna från Tånnö gran 38 år, träd nr 7111 med tydlig årsringsreaktion, 

31 årsringar. Rensningsår 2007, inventering hösten 2011. 
      

 
 

Figur 7. Borrkärna från tall 128 år från Hökås, träd 5131.  

Rensningsår 2004, inventering hösten 2011. 
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Figur 8. Rensat dike i Hökås 

 

Bestånden rensades olika år vilket gör att det blir olika många inventerade år 

vid beräkningarna. Fastighet 5 (Hökås) rensades 2004 vilket ger 54 

inventerade träd för 2005-2006 samt då kvoten räknas för 6 och 7 år efter 

rensning i förhållande till 5 år före. 

Fastighet 4 (Lillebo) rensades 2006 vilket gör att det 2007 blir motsvarande 

80 inventerade träd. Fastighet 3 (Hjuvhult) och Fastighet 7 (Tånnö) 

inventerades 2007 vilket gör att det blir 122 inventerade träd för 2008-2011 

samt kvoten för 4 år jämfört med 5 år före rensning. 

Samtliga fastigheter finns presenterade under bilagor 7.1. 

 

2.1 Beståndsbeskrivning 

 
Av de bestånd som besöktes valdes10 bestånd ut på 4 fastigheter i Hjulvhult, 

Lillebo och Hökås i Gislaveds kommun samt Tånnö i Värnamo kommun. 

Rensningsår varierade mellan 2004-2007, trädslagsfördelningen var 90% av 

dominerande trädslag, 25-100 år i ålder, ståndortsindex mellan T20 och G32, 

grundyta mellan 21-29 m2/ha, 800-2800 st/ha, 15-30 m i övre höjd, 12-32 cm 

i medeldiameter, de var belägna på fastmark eller torvmark, frisk, fuktig eller 

blöt mark på lågörtstyp eller mark utan fältskick, med vit och björnmossa och 

blåbär på 8 av 10 bestånd, rörligt markvatten på hälften av bestånden, 

dikningsingrepp mellan 0,5-1,2 m, sumpmosslokal på 6 av 10 bestånd, på 

morän, finjord och torvmark på 190-199 m över havet (tabell 1). 
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Tabell 1. Beståndsbeskrivning på de inventerade bestånden. Trädslagsfördelning 

tall/gran/löv (%), gallrat/ogallrat, beståndets ålder (år),ståndårtsindex (SI, m), 

grunyta (m2/ha), antal stammar/ha, övre höjd (m), medeldiameter (cm), markslag, 

markfuktighet, markvgetationstyp, bottenskikt (lavor ochmossor), fältskikt (ris, gräs 

och örter), rörligt markvatten, dikesingrepp (m), sumpmosslokal, jordartens textur, 

jorddjup, breddgrad (grader nordlig latitud), höjd över havet. 

 

 

 

 

 

 

Hjuvhult Hjuvhult Lillebo Lillebo Hökås Hökås Hökås Hökås Tånnö Tånnö 

Bestånd 

31 32 41 42 51 52 53 54 71 72 

Rensnings år 

2007 2007 2006 2006 2004 2004 2004 2004 2007 2007 

Trädslagsfördelning 

tall/gran/löv, % 

Gallrat/Ogallrat 

05.90.05 

 

Gallrat 

00.90.10 

 

Gallrat 

05.95.00 

 

Gallrat 

00.100.00 

 

Gallrat 

100.00.00 

 

Gallrat 

00.95.05 

 

Ogallrat 

95.00.05 

 

Gallrat 

00.100.00 

 

Ogallrat 

00.100.00 

 

Gallrat 

05.95.00 

 

Gallrat 

Beståndets ålder, år 

70 40 50 100 90 40 85 25 37 90 

Ståndortsindex, m 

G32 G32 G24 G22 T20 G28 T20 G32 G30 G32 

Grundyta, m2/ha 

28 22 20 29 17 23 23 21 21 26 

Antal stammar/ ha 

800 1200 1200 800 800 1600 800 2800 2100 1200 

Övre höjd, m 

27 18 16 23 17 17 18 15 15 30 

Medeldiameter, cm 

32 18 18 30 26 17 24 15 12 30 

Markslag 

Fastmark Torvmark Torvmark Torvmark Torvmark Fastmark Torvmark Fastmark Fastmark Fastmark 

Markfuktighet 

Frisk Fuktig Fuktig Fuktig Blöt Frisk Fuktig Frisk Frisk Frisk 

Markvegetationstyp 

LÖ LÖ LÖ LÖ LÖ UF LÖ UF LÖ LÖ 

Bottenskikt (lavor och 
mossor) 

Vit- Björn-  

Väggmossa 

Vit- Björn-  

Väggmossa 

Vit- Björn-  

Väggmossa 

Vit- Björn-  

Väggmossa 

Vit- 

Björn-  

Husmossa Saknas 

Vit- Björn- 

Hus- 

Väggmossa Saknas 

Hus-
Vägg- 

Björn- 

Vitmossa 

 Vägg- 

Husmossa 

Fältskikt (ris, gräs och 
örter) 

Blåbär 
Lingon 

Blåbär 
Lingon 

Blåbär 
Lingon 

Blåbär 
Lingon 

Blåbär 
Lingon 

Ljung 

Starr 
Saknas 

Blåbär 
Lingon 

Starr 

Saknas 

Blåbär 
Lingon 

Blåbär 
Lingon 

Rörligt markvatten 

Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Dikningsingrepp i m 

1,4 0,5 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 0,6 1 1 

Sumpmosslokal 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Jordartens textur 

Morän Finjord 

15 cm torv 

på finjord Torvmark Torvmark Finjord Torvmark Finjord 

20 cm 

torv på 

finjord 

20 cm 

torv på 

finjord 

Jorddjup 

Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt Mäktigt 

Breddgrad 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Höjd över havet 

199 199 190 190 190 190 190 190 190 190 
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3. Resultat och analys 
 

Rensningsarbetena utfördes mellan nov 2004 till jan 2009 med olika 

maskintyper. Längden på de rensade dikena varierade från 400 meter till 2000 

meter, (Tabell 2). Tre av sju har fått bidrag från en fond till rensningen. 

Bidraget har var ungefär halva kostnaden eller 19 kr löpmetern. Alla var 

intresserade av att rensa fler diken i framtiden. 
 
Tabell 2. Frågor och svar i intervjuundersökningen.  

 

Frågor 

Fastighet 

1 

Tenhult 

Fastighet 2 

Bröttjestad 

Fasighet 3 

Hjuvhult 

Fastighet 4 

Lillebo 

Fastighet 5 

Hökås 

Fastighet 6 

Skinnebo 

 Fastighet 7 

Tånnö 

1.  Hur var rådgivningen?  

Saklig och 

bra 

Inspektor 

skött 

kontakt  Bra  Bra Bra  Sådär  Mycket bra 

2.  Har rensningen utförts enligt 

råd?   Ja  Nej  Ja  Ja Ja  Ja  Ja 

3.  Om inte, varför inte?  

 Hindrande 

träd, buskar           

4.  När har rensningen utförts?  2006  2006  2007  Feb 2006  Nov 2004  2009  2007 

5.  Hur har rensningen utförts?  

 8 hjulig 

maskin 

 Uppgift 

saknas 

 EC 55 breda 

band, 

gränslade 

diket 

 Liten 

larvmaskin 

med 

össkopa. 

Liten 

larvmaskin 

med 

össkopa. 

 Traktorgrävare 

Hydrema med 

skopa 

 9 ton 

larvmaskin 

med profil 

skopa 

6.  Har slamficka mm anlagts?  Ja  Ja  Ja flera  Ja, flera Ja, flera 

 Ja +rensades 

inte sista biten 

ner till Bolmen  Ja  

7.  Är markägaren nöjd med 

resultatet?   Nej  Nej  Ja  Ja mycket Ja, mycket  Ja  Ja 

8.  Hur långa är dikena/diket?   1 000 m  500 m  1 000 m  1,7 mil 2 mil  900 m  400 m 

9.  Har dikningen fått önskad 

effekt?  

 Nej, gräs, 

vatten och 

slam stör 

 Nej, endast 

stam 

rensades 

 Ja, fast 

stammar 

växer snabbt 

igen m. gräs  Ja Ja  Ja  Ja 

10. Vilka positiva effekter har 

noterats?  Inga 

 Bättre 

bärighet 

 Torkat upp 

där det inte 

gick att gå 

 Bättre 

bärighet, 

friskare 

träd 

Björken 

har börjat 

växa  

 Lägre 

vattenstånd 

bättre tillväxt  Bra tillväxt 

11. Har floran förändrats på något 

sätt?   Mer gräs  Vet ej  Mer gräs  Nej Ja  Vet ej  Nej 

12. Finns det stormskador i 

området?   Ja  Ja  Ja 

 Ja, lite 

nya Ja  Ja   Ja 

13. Finns granbarkborreskador i 

området?  Lite  Ja  Ja  Några Några  Nej  Nej 

14. Har några negativa effekter 

observerats?  

 Plantor 

dör  Nej  Mer gräs  Nej Nej  Nej  Nej 

15. Finns intresse för att rensa 

diken på andra områden?  Ja  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  Ja 

16. Har bidrag utgått till 

dikningen?  Nej  Nej  Ja  Ja Ja  Nej  Nej 

17. Utan bidrag, hade dikes- 

rensningen utförts ändå?     

 Ja fast i 

minde 

omfattning  Ja Ja     

 

 



  
 

  

15 

Ingvor Johansson 

Fem av sju respondenter tyckte att rådgivningen varit bra eller mycket bra, 

den som tyckte att rådgivningen kunde varit bättre hade utfört arbetet i egen 

regi och hade då saknat bra underlag för hur arbetet skulle utföras, hur 

slamfickor skulle utformas, djup på dessa mm. En hade inte tagit del av 

rådgivningen själv utan hade haft ett ombud som hade skött all kontakt med 

rådgivaren. Sex av sju hade utfört rensningen enligt rådgivningen medan en 

hade endast rensat huvudkanalen för träd hade hindrat fortsatt rensning. Fem 

av sju var nöjda eller mycket nöjda med rensningen. De som inte var nöjda 

hade problem med kraftig grästillväxt som störde avvattningen. Dessa diken 

fanns på gammal åkermark där skuggande träd saknades. 

 

3.1 Genomsnittlig radiell tillväxt  
 

3.1.1 Genomsnittlig radiell tillväxt i granbestånd 

 

I bestånd 71 och 72 syns en tydlig respons efter rensning. Det unga 

granbeståndet nr 71 som är 37 år gammalt har en ökad tillväxt på 13 % redan 

ett år efter rensning 143 % efter 4 år. Bestånd 71 hade en tillväxtökning redan 

året före rensning vilket beror på att huvudstammen rensats ett år tidigare, se 

figurer 9 och 11. Det äldre granbeståndet nr 72 som är 90 år har ökat från 9 % 

till 110 % efter 4 år, se figurer 9 och 11.  

 
Figur 9. Visar medelvärdet på alla granbeståndens radiella tillväxt i mm 5 år före till  

4-7 år efter dikesrensning. Förklaringarna för linjerna visar beståndens trädslag, 

ålder och inventeringnummer. År noll är rensningsår för respektive bestånd vilket 

varierar mellan 2004-2007 vilket innebär att bestånden har olika (4-7)  år till 

inventering. 
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I bestånd 41 syns en tydlig respons på det 50 åriga granbeståndet som vuxit 

36% bättre efter ett år och 93% bättre 5 år efter rensning, se figur 9.  Bestånd 

42 ett granbestånd på 100 år visar en svagare respons med en tillväxtökning 

på 36 %  

5 år efter rensning. 

Bestånd 52 och 54 är två unga granbestånd på 40 och 25 år vilka visar först 

en negativ respons för att sedan en till två år efter rensning visa en positiv 

respons som snabbt avtar igen, se figur 9 och 11. 

I bestånd 31 och 32 syns ingen tydlig respons varken på det beståndet 31 som 

är 70 år eller bestånd 32 som är 40 år gammalt. Först 4 år efter rensning är 

bestånd 31 och 32 uppe i samma tillväxt som det hade 5 före rensning,  

figur 9. 

Bestånd 71 och 72 är två granbestånd 70 och 40 år gamla vilka står på 

fastmark och svarar mycket bra på rensningen 

 

Jämförs bestånd 71 och bestånd 52 vilka har nästan samma grunddata visar de 

olika responskurvor. Bestånd 71 är ett granbestånd med 20 cm torv på finjord 

medan Bestånd 52 är planterad på finjord på gammal åkermark. Bestånd 71 är 

rensat 2007 och har 1 mm i årlig radiell tillväxt året före rensning till dryga 4 

mm, 5 år efter rensning. Bestånd 52 har 3 mm i radiell tillväxt vid rensning 

2005, för att sedan sjunka två år till till 2,5 mm för att sedan börja öka till 3,2 

mm för att sean stagnera och minska igen, se figur 9. 

 

3.1.2 Genomsnittlig radiell tillväxt i tallbestånd 

 

Det fanns två tallbestånd i studien, båda bestånden fanns på fastighet nr 5. I 

det första tallbeståndet nr 51, hade aska spridits samma år som rensning. I 

detta bestånd syns en mycket stor tillväxtrespons på 24 % ett år efter till 319 

% 7 år efter rensning, se figur 10 och tabell 10. Tillväxtökningen har fortsatte 

samtliga år. Det andra tallbeståndet nr 53 som inte fått aska efter rensning har 

haft en mycket långsammare tillväxt. Årsringstillväxten kom först 4 år efter 

rensning och kom aldrig upp till samma nivå som 5 år före rensning, se figur 

10 och tabell 10. 
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Figur 10. Radiell tillväxt (i mm) i tallbestånden 5 år före rensning till 7 år efter 

rensning. Förklaringarna för linjerna visar beståndens trädslag, ålder och 

inventeringnummer.  I bestånd 51 spreds aska året efter rensning.  

Rensningsår 0=2004. 
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3.1.3 Beståndens respons på dikesrensningen jämfört med före rensning 

 

Vid analys av samtliga träds radiella tillväxt 3-7 år efter rensning jämfört med 

deras radiella tillväxt 5 år före rensning. Då kan man se stor variation i 

trädens respons, se figur 11 och tabell 10. Man kan tydligt se att många 

bestånd hade en svagare radiell tillväxt 2010 vilken återhämtade sid 2011 

(figur 11).  
 

 
Figur 11. Årlig radiell tillväxt för  enskilda år 2005-2011 i förhållande till 5 år före 

dikesrensning. Responslinjerna visar trädslag G=gran T= Tall, avdelningens ålder 

samt avdelninges inventerings nummer. Responslinjerna börjar på olika år beroende 

på vilket år rensning utfördes. Man kan tydligt se att många bestånd hade en svarare 

radiell tillväxt 2010.  

 

På fastighet 3 syns en svag respons på granbeståndet nr 31 som är 70 år. Först 

minskar tillväxten något i två år för att år tre efter rensning öka till en radiell 

tillväxt som är 22 % högre än året efter rensning. Det unga granbeståndet nr 

32 som är 40 år gammalt minskar också i tillväxt i två år för att år tre ha en 1 

% högre tillväxt än före rensning, figur 11 och tabell 10. 
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På fastighet 4 syns en tydlig respons på det 50 åriga beståndet nr 41 som 

växer 200 % bättre efter rensning, redan ett år efter rensning växer det 38 % 

bättre än före rensning, se figur 11 tabell 10.  
 

På fastighet 5 inventerades 4 bestånd varav två unga granbestånd. Bestånd 52 och 54 

som är två unga granbestånd på 40 och 25 år visar först en positiv respons efter 

rensning vilken snabbt avtar, se figur 11 och tabell 10. Bestånd 52 som är 40 

gammalt har tre år efter rensning 22 % bättre radiell tillväxt men redan 4 år efter 

rensning minskar tillväxten till 6 % och 6 år efter rensning 17 % lägre än före 

rensning. 

 

Bestånd 54 är ett granbestånd på 25 år ökar den radiella tillväxten år 2 och 3 efter 

rensning med 23% men börjar minska redan tre år efter rensning. 

 

På fastighet 7 ser man en tydlig respons efter rensning. Det unga granbeståndet 71 

som är 37 år gammalt har en ökning redan ett år efter rensning på 152 % och efter 4 

år 200 %, se figurer 11 och tabell 10. Det äldre granbeståndet på 90 år ökar från  

136 % till 250 % bättre 4 år efter rensning, se figurer 11 och tabell 10. 

 

Samtliga bestånds radiella tillväxt före och efter rensning samt årlig radiell tillväxt i 

förhållande till diket finns presenterat i bilagor 7.2 

 

 

3.2 Beräkningar med SAS statistikprogram 
 

Variansanalys enligt SAS statistikprogram har den genomsnittliga tillväxten 

efter rensning jämförts med den genomsnittliga tillväxten fem år före 

rensning. 

   
3.2.1 Medeltillväxt 

 

Granarna hade i genomsnitt vuxit 6,56 % bättre 4 år efter rensning än 

femårsperioden före, medan tallarna endast hade vuxit 0,64 % bättre efter 

rensning jämfört med före rensning, tabell 3. Skillnaderna var inte 

signifikanta (F1,121 = 0,12 p= 0,726). 

Tabell 3. Kvoten fyra års medeltillväxt efter rensning delat med fem års 

medeltillväxt före rensning på alla inventerade träd av tall och gran. 

  Antal träd Borrkärnor Medel STD Dev Min Max 

Tall 27 27 1,0064 0,61 0,48 3,57 

Gran 109 95 1,0656 0,81 0,07 5,65 

 

3.2.2 Avstånd till dike 

Träd som stått närmast diket, zon A= 0-3 meter ifrån dikesmitt visade i 

genomsnitt en högre radiell tillväxt efter rensning än före jämfört med träd 

som stod längre ifrån diket (Figur 12). Kvoten på den radiella medeltillväxten 

fyra år efter rensning delat med fem år före varierade mellan 0,77-1,33 i zon 

A till 0,78-095 i zon D (tabell 4). Trenden var en stigande kvot på närmare 
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avstånd från diket, men inga signifikanta skillnader uppstod på (F (3, 122) = 2,2, 

p = 0,09, R2 = 0,05). Provar man att dela in korridorerna i två 

avståndsklasser, närmare eller längre ifrån än 7 m från diket gav detta en 

signifikant skillnad (F (1, 122) = 5.54 P= 0,0202, R2 = 0,04. Mellan två zoner är 

det signifikant skillnad ända ut till 16 m. Med tre zoner blir den inre zonen ca 

7 m, men då skild från den yttre zonen men inte den närmaste. 

 
Tabell 4. Medeltillväxt på tall och gran efter rensning jämfört med 5 år före rensning 

beroende på avstånd till dikesmitt. Zon A= 0-3 m, zon B= 3-6 m, zon C=6-9 m och 

zon D mer än 15 meter ifrån dikets mitt. 

Trädslag Zon Antal träd Borrkärnor Medel Std Dev Min  Max 

Tall 0-3 2 2 0,77 0,18 0,64 0,89 

Gran 0-3 25 22 1,33 1,23 0,46 5,65 

Tall 3-6 6 6 1,41 1,12 0,54 3,56 

Gran 3-6 27 22 1,15 0,93 0,7 4,05 

Tall 9-12 6 6 0,8 0,17 0,48 0,98 

Gran 9-12 28 24 1,07 0,48 0,38 2,11 

Tall 15-20 13 13 0,95 0,39 0,47 1,84 

Gran 15-20 29 27 0,78 0,29 0,36 1,51 

 

 
 

Figur 12. Kvoten på medeltillväxten på tall och gran efter rensning jämfört med 5 år 

före rensning på samtliga träd i förhållande till avstånd till dikesmitt. 

 

3.2.3 Beståndsålder 

De unga granarna, de mellan 25-50 år hade 10 % bättre genomsnittlig tillväxt 

4 år efter dikesrensning än vad de hade i genomsnitt 5 år före dikesrensning, 

se tabell 6. Granarna som var äldre än 50 år hade 1 % bättre tillväxt. Tallarna 

hade ungefär liknande tillväxt före och efter rensning. Inga värden är 

signifikanta (F1,94 = 0,29, p = 0,5895). 
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Tabell 5. Medeltillväxt på tall och gran 4 år efter rensning jämfört med 5 år före 

rensning beroende på trädens ålder. 

Ålder Trädslag Antal träd Borrkärnor Medel Std Dev Min  Max 

25-50 år Gran 65 57 1,10 0,98 0,07 5,65 

50-100 år Gran 44 38 1,01 0,48 0,36 2,66 

50-100 år Tall 27 27 1,00 0,61 0,47 3,56 

Om man delar upp ålder på tre klasser blir det skillnad mellan 25-årig skog 

och 40-årig (F2,121=4,25, P = 0,0164, R2= 0,67), men inte mellan 25-årig och 

gammal, eller 40-årig och gammal. Dvs den riktigt unga skogen och den 

medelålders visar störst skillnad. 

Jämförs vart och ett bestånd mot varandra syns stor variation mellan 

bestånden, se tabell 6. De unga bestånden på 25 år och 40 år hade ingen bättre 

tillväxt efter rensning, de var mycket täta och ogallrade. Bäst tillväxt efter 

rensning i förhållande till före rensning hade medelålders gran på 37 år som 

växte 2,43 gånger bättre efter rensning än före. 

 
Tabell 6. Medeltillväxt på gran efter rensning jämfört med 5 år före rensning 

beroende på ålder, alla bestånd. 

Ålder Trädslag Antal träd Borrkärnor Medel Std Dev Min  Max 

25 Gran 13 13 0,58 0,25 0,07 0,99 

37 Gran 12 9 2,43 1,61 0,5 5,65 

40 Gran 23 23 0,73 0,27 0,38 1,35 

50 Gran 17 12 1,37 0,79 0,72 3,68 

70 Gran 17 14 0,86 0,31 0,41 1,52 

90 Gran 10 10 1,49 0,53 0,86 2,66 

100 Gran 17 14 0,82 0,34 0,36 1,51 

 
3.2.4 Beståndets ståndortsindex 

 

Ståndortsindexets påverkan på tillväxten, se tabell 7. Det syns inga skillnader på 

medeltillväxten på tall och gran efter rensning jämfört med 5 år före rensning 

beroende på ståndortsindex.  G30 skiljde sig från övriga, alltså 37-åriga beståndet 

vilket hade en mycket bättre medeltillväxt än övriga (F5, 121 = 10,92, p = 0,001 R2 

0,31).  

 

Tabell 7. Medeltillväxt på tall och gran efter rensning jämfört med 5 år före rensning 

beroende av ståndortsindex. 

SI Trädslag Antal träd Borrkärnor Medel Std Dev Min  Max 

G22 Gran 17 14 0,82 0,34 0,36 1,51 

G24 Gran 17 12 1,37 0,79 0,72 3,69 

G28 Gran 14 14 0,58 1,26 0,38 0,76 

G30 Gran 12 9 2,44 1,61 0,5 5,65 

G32 Gran 49 46 0,94 0,46 0,07 2,66 

T20 Tall 27 27 1 0,61 0,47 3,57 
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3.2.5 Markfuktighetens betydelse  

 

Frisk och fuktig mark, Rörligt markvatten och sumpmosslokal visade inga 

signifikanta skillnader då dessa jämfördes. Dock var det en signifikant 

skillnad mellan markslag (torvmark 1,2417 och sediment 0,5836 F (1, 107) = 

15,22, P = 0,0002, men med en förklaringsgrad på bara 0,12. 
 

Tabell 8. Markslagens betydelse för tillväxten på granar 

 

Markslag 
Antal 

granar Skillnad 

Torvmark 81 1,24 

Sediment 27 0,58 
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4. Diskussion  
 

1 Samrådet 

De intervjuade markägarna var i allmänhet nöjda med rådgivningarna och 

dikesrensningarna. Några uppskattade att få råd ifrån en erfaren skogsman. 

De flesta tyckte att de hade fått många bra råd om vilka diken som borde 

rensas och varför. Vissa sträckor hade inte rensats, det var där dikena 

passerade våtmarker. På dessa sträckor hade man istället valt att göra 

översilningsområden, det vill säga vattnet fick rinna fritt igenom mossen, för 

att senare komma ut i det rensade diket igen efter mossen. När det rensade 

diket mynnade ut i en sjö, hade diket inte rensats de sista 200 meterna före 

sjön, detta för att så lite slam som möjligt skulle komma ut i sjön. 

Ingen hade sett negativa effekter av dikesrensningen och alla hade gjort stora 

uppsamlande slamgropar. Det är viktigt att inte skadligt slam ska 

transporteras ut i större vattendrag och skada vattenlevande organismer där. 

Utan samråd hade man kanske inte tänkt lika mycket på hur stor mängd slam 

som frigörs i samband med rensning. Troligtvis hade inte lika många och 

stora slamgropar anlagts och kanske hade de inte heller placerats i närheten 

av vägar för lättare tömning. Även entreprenörens erfarenheter och kunskap 

uppskattades mycket, värdet av erfarna och bra utbildade entreprenörer 

betonades. 

 De som inte var helt nöjda hade inte nått sitt mål med dikesrensningen, 

antingen hade de inte rensat hela den tänkta sträckan eller hade andra orsaker 

som gräs och sork blivit för besvärliga efter rensningen.  

Bättre bärighet var den viktigaste anledningen till att resningen utförts även 

om inte just den frågan var med i intervjun. Alla ansåg att önskad effekt hade 

uppnåtts vad gäller bärighet. Flera skogsägare hade haft problem med 

igenslammade diken och många stormfällen i och runt dikena.  På flera 

ställen hade skogen mått så dåligt av det höga vattenståndet att den nästan 

dött av syrebrist. Vissa av dessa bestånd hade avverkats men flera bestånd 

hade repat sig och börjat växa bättre igen efter rensningen. 

 

2 Tillväxt 

 

Studien visar på att de flesta bestånden svarade positivt på rensningen, alla 

utifrån sina förutsättningar. Unga bestånd mellan 25-50 år hade en bättre 

respons än äldre bestånd mellan 70-90 år. De unga bestånden visade en 10 % 

tillväxtökning fyra år efter rensning jämfört med 5 år före rensning. Detta helt 

i linje med den finska studien i Rovaniemen (Hökkä & Kojola 2002). I de 

gallrade bestånden fortsatte tillväxtökningen under alla 4-7 år i denna studie. 

Enligt Ahtikoski et.al (2008) kan den ökade tillväxten hålla i 6-10 år innan den 

avtar igen. 
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I de ogallrade bestånden avtog tillväxtökningen 3-5 år efter rensning vilket 

kan bero på att träd skiktet blivit så stort att stor andel av nederbörden fastnar 

i trädkronorna och avdunstar och därmed aldrig når marken (Sikström och 

Hökkä 2016).  Detta kan göra att vatten blir en begränsande tillväxtfaktor i 

dessa bestånd. Finska studier visar att grundvattennivån kan stiga upp emot 

15 cm på torvmark efter en ”normal” gallring (Sikström och Hökkä 2016). 

Studien visar också att ju högre virkesuttag desto större grundvattenhöjning. I 

Finland rensas ofta dikena i samband med gallring för att ta hand om 

grundvattenhöjningen.  Denna studie visar på en mycket positiv respons i 

unga gallrade bestånd vilket är helt i linje med tidigare studier av Sikström 

och Hökkä (2016). De menar att dikesrensning har en positiv effekt på yngre 

gallrade bestånd med ett virkesförråd under 150m3/ha då träden där inte 

själva klara hålla nere grundvattennivån.   

Tallbeståndet som fått aska direkt efter dikesrensning hade en mycket bättre 

tillväxtökning än det tallbestånd som inte tillförts aska. Detta i linje med 

(Sikström et.al 2006, Magnusson,2009, Bergqvist 2010) om att skog på 

torvmarker växer bättre med näringstillförsel. Den radiella tillväxtökningen 

fortsätter under alla åren i studien. 

 

Träden som stod närmast diket hade en större radiell tillväxt jämfört med träd 

som stod längre ifrån diket. Detta var förväntat då avvattningen blir bättre och 

snabbare närma diket. Effekten var inte helt entydig, träden i zonen närmast 

diket, 1-3m från dikesmitt hade endast i ett fall bäst tillväxt 4 år efter 

rensning. Medan träd i zon 2, 3-6 m från dikesmitt hade 6 av 10 bestånd bäst 

tillväxt fyra år efter rensning. Sämst tillväxt hade 7 av 10 bestånd i zon 4 som 

stod 15-20m från dikesmitt. Att zon 2 visade bättre tillväxtökning än zon 1 

kan bero på att zon 1 haft relativt bra dränering även om dikena varit 

igenslammade. 

 

Effekten sträckte sig ganska långt in i bestånden, uppåt 15 m. Om vi antar en 

beståndsstorlek i linje med genomsnittlig avverkningsareal på enskild mark 

på 3,1 ha (Joshi, 2016) och helt kvadratiska bestånd blir dikespåverkad 

arealandel ca 32% inom 15 meters zonen. Inom den mer påverkade 7meters 

zonen utgör arealeffekten ca 16%. Den slår dock olika på olika åldrar, 

bestånd och trädslag varför siffrorna inte kan användas som schabloner. 

Ingen tydlig skillnad beroende på ståndortindex kunde noteras. Denna studie 

har endast 10 inventerade bestånd, vilket gör den mindre lämplig för att 

studera bonitetseffekter, även om träden stod på liknande mark i samma 

geografiska område. 

Att etablera ny skog på gammal åkermark hade inte lyckats i på fastighet 1 i 

Tenhult. Dikena hade där rensats till ursprungligt djup och en stor slamgrop 

på 10-15 m2 1,5 meter djup hade anlagts.  Efter rensning hade de markberett 

och planterat granplantor. Vattennivå var efter rensningen fortsatt så hög att 

många plantor stod och dog. Högt vatten, gräs och sorkar hade blivit för svåra 

där. Endast enstaka plantor på lite högre partier hade klarat sig. Detta samråd 
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medger bortrensning av slam och nedfallet material till ursprungligt 

dikesdjup. Har markytan sjunkit på grund av odling eller blivit kompakterad 

och mer svårdränerad är kanske inte denna rensning till ursprungligt djup 

tillräcklig, för att plantorna skulle klara sig. För större avvattning och djupare 

diken hade krävts tillstånd ifrån Länsstyrelsen. Den kraftiga grästillväxten 

kan isig vara ett stort problem som man måste lösa. På gammal åkermark kan 

högläggning med grävmaskin eller planteringsmaskin vara ett alternativ. Då 

kommer plantan upp lite, den får lite torrare och grästillväxten hålls tillbaka 

bättre. När det gäller sorkbekämpning gäller det även där att hålla gräset borta 

ifrån plantan så länge som möjligt. När gräset börjar växa till kan man behöva 

trampa ner gräset för att hålla det borta ifrån plantan. Det finns även 

viltbehandlingspreparat som man kan pensla på stambasen strax ovanför 

marknivån.  

 

3 Andra positiva eller negativa effekter 
 

Bättre bärighet uppgav alla som det bästa med rensningen och det var i 

flertalet fall även det viktigaste syftet med rensningen. Bättre bärighet är svårt 

att värdera men det är ju positivt för det fortsatta skogsbrukandet med 

minskade körskador som följd. På senare år har många vintrar saknat tjäle 

och vi vet inte hur det blir framåt därför är bra bärighet en förutsättning för att 

dessa marker överhuvudtaget ska kunna brukas och skötas i framtiden. 

 

Efter dikesrensning ökar trädens rotsystem vilket kan ge en bättre 

stormfasthet, då ett större rotsystem ger bättre stabilisering åt träden. 
 

Alla var nöjda med sina slamgropar och översilningsområden samt att de inte 

rensat igenom mossar, sista biten fram till sjöar och större vattendrag. Alla 

var efter samrådet medvetna om att rensning av diken ger en ökad slam 

transport som man inte vill ha ut i större vattendrag. 

Vädret enskilda år kan kraftigt påverka resultat och i studien hade samtliga 

bestånd har en försämrad tillväxt 2010. 

 

Studien är inte så stor och har många olika bestånd och förutsättningar vilket 

gör att det inte går att dra några generella slutsatser. Variationen mellan 

resultaten på medeltillväxten är stor, detta gör att det är svårt att göra några 

generella slutsatser. 
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5. Slutsats 
 

Den viktigaste lärdomen var kanske samrådets stora och positiva betydelse.  

Vid dikesrensring behöver man ta hänsyn till många olika saker vilket gör att 

skogsägare oftast behöver få råd om hur dikesrensning ska utföras. För att 

samrådet ska fungera bra är det viktigt att det finns kunniga och erfarna 

personer på Skogsstyrelsen som kan göra dessa samråd. 

 

Variationen mellan resultaten på medeltillväxten är stor vilket gör att det är 

svårt att göra några generella slutsatser. 

 

Flertalet bestånd visade på en positiv respons efter rensningen men många 

faktorer påverkar som trädslag, beståndets ålder, avstånd till diket, markslag, 

gallring mm. Unga ogallrade granbestånd hade i denna studie den snabbaste 

responsen. 

 

Tallbeståndet som fått aska direkt efter dikesrensning hade en mycket bättre 

tillväxtökning än det tallbestånd som inte tillförts aska. 

  

Det är viktigt att underhålla diken i skogen av flera skäl. Främsta skälet är att 

bibehålla eller öka skogsproduktion. Men dikesrensning ger även en ökad 

bärighet och minskad risk för stormfällen vilket är en mycket viktig 

förutsättning för fortsatt skogsbruk. 

 

Några enkla råd till skogsägare som funderar på dikesrensning kan vara. 

Tänk efter före rensning, vilka sträckor behöver rensas, räcker det att rensa 

vissa sträckor. För att bedöma om beståndet är lämpligt för rensning och 

vilket förväntat resultat kan få kan man titta i ”Bonitering för torvmark” 

(Hånell, 2008).  

Utnyttja Skogsstyrelsens kostnadsfria samråd för bästa resultat. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Beskrivning av Fastigheterna 
 

Alla fastigheter utom Fastighet 1 ligger på ca 190 m höjd över havet på gamla 

”Bolmenissjön”.  Forntida Bolmen sträckte sig långt norr om dess nuvarande 

strandlinje. När inlandsisen drog sig tillbaka därifrån för ca 12 000 år sedan avsattes 

där isälvssediment och finkorniga glaciala sediment i issjöar. Till en början sträckte 

sig denna issjö ända ifrån nuvarande södra Bolmen till strax söder om Vättern. 

Efterhand som vattenflödet avtog skapades en stor självständig fornsjö. Vid 

landhöjningen försvann denna fornsjö för ca 6000 år sedan (arkeologiijonkoping 
2014). 

 
 

 
Figur 13. Fornbolmens utsträckning för 13 000 år sedan och jordartskarta över 

samma område. 

 

Idag finns där ett kulligt moränbacklandskap med kullar och ryggar varvat 

med isälvsavlagringar i ett mer eller mindre regellöst mönster. Kullarna 

innehåller sandig morän som växel lagrar med sorterad sand, grus och silt. 

Mellan dessa kullar finkornigt glacialt sediment som bitvis torvmarker vuxit 

till på (Malmberg/Persson & Grånäs 2010). Området ligger i sydvästra 

Sverige med en årsnederbörd på ca 1000 mm (SMHI).  
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Figur 14. Fornbolmens utsträckning för 13 000 år sedan markerad med blått på karta 

upp till vänster. Digital modell Leif Andersson, SGU 2001. 

Siffrorna på bilden ovan visar de inventerade fastigheterna läge, 2= Bröttjestad 

3=Hjuvhult, 4=Lillebo, 5=Hökås och 7=Tånnö. Fastighet 1 i Tenhult och 6 i Norra 

Skinnebo ryms inte på bilden. 

 

 

Fastighet 1 i Tenhult 

I Tenhult ville man plantera gran på ca 2 ha gammal åkermark och tegdiken 

och stam på ca 1000 meter rensades våren 2006. Dikena rensades till 

ursprungligt djup och en stor slamgrop på 15 m2x1,5 m anlades. Efter 

dikesrensning markbereddes och planterades barotsplantor av rödgran.  Gräs, 

sork, frost och vatten gjorde att dessa granplantorna hade svårt att etablera 

sig. Endast ett fåtal plantor  på lite högre partier klarade sig. Här inventerades 

inga bestånd då det inte fanns något att inventera, se bild 15. 
 

   
Figur 15, Bilder från fastigheten i Tenhult. 
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Fastighet 2 i Bröttjestad 

I Bröttjestad fick man stora stormskador 2005 vilket resulterade i dålig 

bärighet vid upparbetningen. 2006 rensades stamdiket på ca 500 meter och 

slamgropar grävdes. Rensningen av stamdiket gav ett visst resultat enligt 

markägaren, men han ville gärna rensa tvärdikena senare. Detta då han ansåg 

att det skulle vara positivt för de angränsande bestånden om han rensade 

tvärdikena också. Här inventerades inga bestånd då endast stamdiket var 

rensat och runt det fanns endast stormhyggen. 

 

Fastighet 3 i Hjulvhult 
 

  
 

Figur 16. Bilder från fastigheten i Hjulvhult. 

 

Hjulvhult ligger på gamla ”Stor Bolmen”, där gamla ”statsdiken” hade 

rensats. Dikena som rensades 2007 var ca 2000 m och låg på lite lägre nivåer 

mellan två sjöar. Bitvis passerade dikena gammal åkermark där hade de ny 

rensade dikena igenväxningsproblem av gräs, enligt markägaren. Detta då 

ingen skuggande vegetation fanns på detta område. Slamgropar var anlagda 

och sista sträckan ner mot sjön hade lämnats orensad för att samla fånga upp 

utströmmande slam. Bättre bärighet på de lägre partierna mellan sjöarna var 

ett av de stora målen med rensningen och den hade blivit mycket bättre även 

om det fanns fler diken att rensa. Två bestånd inventerades här ett ungt och 

ett gammalt granbestånd. Det äldre granbeståndet på 70 år (figur 10 till 

höger) låg lite högre på moränjord med ett dike 1,4 m djupt medan det yngre 

granbeståndet på 40 år låg nere på mossmarken utmed stamdiket mellan 

sjöarna. 
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Fastighet 4 i Lillebo 

Lillebo fick som många andra i området stora stormskador och därmed 

problem med bärigheten då träd låg och dämde. Fastigheten har många och 

långa diken på lägre nivåer mellan de omkringliggande kullarna. 
 

  
Figur 17. Bilder från fastigheten i Lillebo 

 

Fastigheten ligger på ”Gamla Storbolmen” med 10-30 cm torv på sediment. I 

februari 2006 rensades där 17 km dike för att uppnå en bättre bärighet och 

därmed färre körskador. Flera slamgropar anlades då.  En sumpskog 

nedströms rensades inte för att vegetationen där inte skulle påverkas negativt 

om grundvattennivån hade sänkts där. Sumpmossor dvs. vitmossor och 

björnmossor fanns kvar vilket indikerar på för högt vattenstånd för en god 

skogsproduktion. Här inventerades två bestånd, ett 50 årigt granbestånd och 

ett 100 årigt granbestånd. 
 

Fastighet 5 i Hökås 

 

   
Figur 18. Bilder från fastigheten i Hökås. 

 

På Hökås rensades i oktober till december 2004 minst 20 km diken då många 

gamla diken hade slammat igen.  Det stora stamdiket som avvattnade skogen 

hade helt slammat igen vilket gjorde att skogen utmed detta dike stod och 

dog. När de såg de positiva effekterna av rensning av stamdiket fortsatte man 

rensa övriga diken.  170 ton aska spreds sedan i vissa bestånd. Här 

inventerades fyra bestånd, två tallbestånd på mossmark och 2 unga ogallrade 

granbestånd på fastmark. På mossmarken fanns vitmossor och björnmossor 

kvar. 
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Fastighet 6 i Skinnebo 
 

  
Figur 19. Bilder från fastigheten i Skinnebo. 

 

Skinnebo  ligger vid Bolmen och fick stora stormskador. Fasktigheten sluttar 

ner mot Bolmen, träd låg över diket och dämde upp på flera ställen, detta 

gjorde att bärigheten blev dålig. Samråd beviljades men rensningen blev inte 

av. Åren gick och nytt samråd på längre sträcka söktes och beviljades. 

Markägaren är mycket nöjd med rensningen som utfördes 2008 och skogen 

har nu åter börjat åter växa på ”Gudrunhyggena”. På Skinnebo hade en lång 

stam rensats och några grendiken rensats, slamgropar hade anlagts på 

lämpliga ställen och sista stäckan, ca 150 meter ner till Innerviken i Bolmen  

hade lämnats orört. .Detta för att minska vattnets hasatighet och minska 

belastningen av slam, partiklar och övriga kemiska ämnen ut i Bolmen .Inga 

lämpliga bestånd hittades för inventering då det var mycket stormhyggen och 

sönderblåsta bestånd utmed de rensade dikena. 
 

Fastighet 7 i Tånnö 
 

    
Figur 20. Bilder från fastigheten i Tånnö 

 

På Tånnö hade ca 400 m rensades 2007 för att upprätthålla produktionen då 

det gamla diket var igenslammat. Slamficka anlades i slutet av diket innan det 

rinner ut i nästa större dike. Det större diket hade rensats två år tidigare vilket 

ökat intresset för att rensa diket. Marken är ett 10-30 cm tjockt torvlager på 

finjord. Här inventerades 2 bestånd, ett 37 årigt och ett 90 årigt granbestånd 
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7.2 Presentation av samtliga bestånd 
 

 

 

Fastighet 3 i Hjulvhult bestånd 1,  

gran 70 år, rensat 2007 
 

 

 

 

 

 

Figur 21. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

                                                                              

Figur 22. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 70 år, dike rensat 

2007. 
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Fastighet 3 i Hjulvhult, bestånd 2  

gran 40 år rensat 2007 
 

Endast 2 korridorer inventerade 
 

 

Figur 23. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

 

Figur 24 Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 40 år, dike rensat 2007 
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Fastighet 4 i Lillebo, bestånd 1  

gran 50 år rensat 2007 
  

       

 

 

Figur 25. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

 

Figur 26. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 50 år, dike rensat 

2006.     
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Fastighet 4 i Lillebo, bestånd 2  

gran 100 år rensat 2006 
 

 

 

  
 

Figur 27. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

 

Figur 28. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 100 år, dike rensat 

2006 
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Fastighet 5 i Hökås, bestånd 1  

tall 90 år rensat 2004 
 

 

 

 

 

  

 Figur 29. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

 

Figur 30. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Tall 90 år, dike rensat 2004 
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Fastighet 5 i Hökås i bestånd 2  

gran 40 år rensat 2004 
 

   

 

 

 

  

Figur 31. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

 

Figur 32. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 40 år, dike rensat 

2004. 
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 Fastighet 5 i Hökås, bestånd 3 

 tall 85 år rensat 2007 

 
 

 

    

 

   

Figur 33. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

Figur 34. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Tall 8 år, dike rensat 2004. 
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Fastighet 5 i Hökås, bestånd 4 

gran 25 år rensat 2004 
 

 

  

 

   
 

Figur 35. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 

 

 

 

Figur 36 Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 25 år, dike rensat 2004. 
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Fastighet 7 i Tånnö, bestånd 1  

Gran 37 år rensat 2007 

 

 
 

 

 

  

Figur 37. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år innan 
tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter rensning. 

 

 
 
 

Figur 38. Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 37 år, dike rensat 

2007. 
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Fastighet 7 i Tånnö, bestånd 2  

gran 90 år rensat 2007 
 

. 

 

 

Figur 39. Till vänster visas förhållandet mellan de enskilda årens tillväxt och 5 år 

innan tillväxt. Till höger visasmedelvärdet på den radiella tillväxten före och efter 

rensning. 

 
 

Figur 40 Årlig radiell tillväxt i mm från 2000 till 2011 i Gran 90 år, dike rensat 2007. 
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7.3 Årlig radiell tillväxt beroende på avstånd till dikesmitt 
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Figur 41. Visar medelvärdet på alla granbeståndens radiella tillväxt i mm 5-7 år före 

till  4 år efter dikesrensning fördelat på avstånd till diket. Förklaringarna för linjerna 

visar beståndens trädslag, ålder och inventeringnummer. År noll är rensningsår för 

respektive bestånd vilket varierar mellan 2004-2007. 
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7.4 Årlig radiell tillväxt jämfört med före rensning 
 

Tabell 9. Samtliga bestånds radiella tillväxt i mm 5-6 år före till 4-7 år efter rensning 

År från rensningGran 37 år (71)Gran 90 år (72)Gran 50 år (41)Gran 100 år (42)Gran 40 år (52)Gran 25 år (54)Gran 70 år (31)Gran 40 år (32)Tall 90 år(51)Tall 85 år(53)

-6 1,29 0,78 2,74 1,38 1,14 2,18 0,84

-5 1,50 0,89 2,28 1,55 5,77 6,90 1,20 1,88 0,82 1,22

-4 1,50 1,02 2,19 1,50 5,94 6,76 1,18 1,83 0,74 1,09

-3 1,35 0,93 2,07 1,39 5,05 6,25 1,31 1,84 0,72 1,00

-2 1,15 1,08 1,89 1,31 4,66 5,50 1,13 1,83 0,79 0,87

-1 1,03 1,11 1,68 1,10 3,71 5,21 0,82 1,52 0,74 0,97

0 1,82 1,06 1,63 0,96 2,98 4,47 0,94 1,76 0,83 0,85

1 2,06 0,97 1,74 0,85 2,70 3,12 0,92 1,67 0,80 0,78

2 3,20 1,26 2,21 0,82 2,55 3,84 0,88 1,57 0,92 0,65

3 3,05 1,30 2,91 1,15 3,25 3,84 0,89 1,52 1,20 0,58

4 4,39 2,24 2,56 1,16 3,33 3,01 1,18 1,70 1,52 0,96

5 3,14 1,30 3,13 3,27 1,75 0,91

6 2,45 2,51 1,70 0,82

7 2,24 2,66 1,97 0,81  
 

 

Tabell 10. Årlig radiell tillväxt för  enskilda år 2005-2011 jämfört med 5 år före 

dikesrensning. 
 

2005/5årinnan 2006/5årinnan 2007/5årinnan 2008/5årinnan 2009/5årinnan 2010/5årinnan 2011/5årinnan

Hjulvh 1 G70år (31) 0,85 0,78 0,77 1,04

Hjulvh 2 G40år (32) 1,00 0,97 0,90 1,01

Lillebo 1 G50år (41) 0,92 1,27 1,77 1,51 1,85

Lillebo 2 G100år (42) 0,69 0,67 0,95 0,95 1,05

Hökås 1 T90år (51) 1,10 1,36 1,87 2,51 3,00 3,12 3,51

Hökås 2 G40år (52) 0,54 0,53 0,65 0,66 0,62 0,49 0,45

Hökås 3 T85år (53) 0,77 0,63 0,68 0,90 0,90 0,91 0,96

Hökås 4 G25år (54) 0,52 0,65 0,64 0,49 0,54 0,41 0,44

Tånnö 1 G37år (71) 1,63 2,48 2,36 3,27

Tånnö 2 G90år (72) 0,94 1,28 1,39 2,35  
 

 

  
Figur 42. Med ett enkelt handverktyg kan diket rensas manuell. Foto Ingvor 

Johansson 
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7.5 Trädens reaktion vid rensning  

 
Källa Kraftsamling skog 
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