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Sammanfattning 
En ståndort är en plats där jord, mark, växter och klimat är relativt likartade. 
Ståndortsanpassning innebär att trädslag och föryngringsmetod väljs med 
hänsyn till ståndorten för bästa etablering och tillväxt för plantorna. Idag 
finns dataprogrammet HPR, Harvested Production som i samband med 
avverkning samlar in skördardata om de avverkade träden. Ett annat 
hjälpmedel är markfuktighetskartan, som är en rasterkarta som utifrån 
terrängens och vattnets rörelser visualiserar markfuktigheten. 
 
Syftet med denna studie var att utreda om SI från skördardata och 
markfuktighetskartor skulle kunna användas som underlag för att 
ståndortsanpassa föryngringar inom bestånd. Frågeställningarna var att 
studera variationer inom bestånd avseende ståndortsförhållanden, plantors 
etablering, tillväxt och skadegrad samt samband mellan dessa och SI från 
skördardata och markfuktighetskartor. 
 
Studien genomfördes som en surveyundersökning genom inventering av 10 
tall (Pinus sylvestris) och 9 granbestånd (Picea abies) i Gävleborgs, 
Dalarnas, Örebro samt Västmanlands län. För bestånden inhämtades på 
provytenivå information om SI från skördardata och markfuktighetsklass 
från markfuktighetskartor. I fält mättes medeltillväxt, medelhöjd, skadegrad 
samt antal plantor/ ha. 
 
I medeltal för de 19 inventerade bestånden var 23 % av plantantalet/ha tall, 
18 % gran och 59 % björk. Även om bestånden hade föryngrats med gran 
eller tall var alltså björk det dominerande trädslaget. 27 % av alla plantor var 
skadade, betesskador dominerade i tallbestånd och frostskador i granbestånd. 
Björk var minst skadad. Enligt skördardata och markfuktighetskartorna fanns 
en variation inom bestånden av SI och markfuktighetsklasser. Endast ett 
bestånd saknade helt variationer. Antalet stammar, höjd, höjdtillväxt och 
andel skador varierade, för tall, gran och björk, både med SI och 
markfuktighetsklass inom bestånden. Tallmarker tenderade att få färre 
tallplantor på blöt mark. Däremot, för de flesta SI var plantantalet för tall 
något högre för fuktiga marker jämfört med friska. På granmarker med frisk 
mark ökade antalet granplantor/ha med stigande SI. Samtidigt minskade 
antalet tallplantor/ha i princip med sjunkande SI. Antalet lövplantor visade 
inget samband i förhållande till varken SI eller markfuktighet. 
 
Studien visar att det finns en potential i att använda SI från skördardata och 
markfuktighetsklasser från markfuktighetskartor för att ståndortsanpassa 
föryngringar genom att variera trädslag inom bestånd. Variationer i SI och 
markfuktighet inom ett bestånd är av betydelse för olika trädslags (tall, gran 
och björk) etablering, tillväxt och risk för skador. Med hjälp av skördardata 
och markfuktighetskartor kan vi ta hänsyn till dessa variationer i val av 
trädslag och föryngringsmetod. Speciellt på mellanmarker där valet mellan 
gran och tall inte är självklart samt i bestånd med stor spridning i SI.  



 

 

 
II 

Summary 
 
A forest site is an area where soil, ground, plants and climate are relatively 
similar. Site adaption means that tree species and regeneration method are 
chosen considering these site properties to secure good establishment and 
growth for the plants. Today the program HPR, Harvested production is used 
to collect data about the felled trees through measurement equipment in the 
harvester head. Even maps over the soil moisture, depth to water maps, are 
today used by many actors. The maps use the water movement in the terrain 
and visualize the depth to water. 
 
The aim of this study was to find out if SI from HPR-data from harvesters 
and soil moisture from depth to water maps could be used to support site 
adaption within stands. The questions were to study site variations within 
stands, plant establishment, growth and degree of damage within stands, and 
also to evaluate the relationship between these variables and SI from HPR-
data and depth to water maps.  
 
The study was made as a survey where 19 pine (Pinus Sylvestris) and spruce 
(Picea abies) stands were inventoried in field. The stands were situated in 
Gävleborg, Dalarna, Örebro and Västmanland. SI and soil moisture were 
collected at plot-level from HPR-data and depth to water maps. In field mean 
growth, average height, degree of damage and number of plants / ha were 
measured.  
 
Om average, of the number of plants/ha 23 % was pine, 24 % spruce and 59 
% birch. Even though the stands were regenerated with pine or spruce, birch 
were the dominating tree species. 27 % of the plants were damaged. 
Browsing were dominating in pine stands and frost damage in spruce stands. 
Birch was least damaged. There was a variation within the stands regarding 
both SI and depth to water. Only one stand had no variations in either SI or 
depth to water. Also, there were variations within the stands in the number of 
plants/ha, height, growth and the proportion of damage for pine, spruce and 
birch both regarding SI and depth to water. Pine stands tended to get fewer 
pine plants on wet sites. However, for most SI, the number of pine plants 
was slightly higher for moist sites compared to mesic sites. In spruce stands, 
mesic sites, the number of spruce plants/ha increased with increasing SI. At 
the same time, the number of pine plants/ha decreased with decreasing SI. 
There was no relationship between the number of birches and SI or soil 
moisture. 
 
The study shows a potential using SI from HPR and depth to water maps for 
site adaption of regenerations and to vary tree species within stands. 
Variations of SI and soil moisture are important within stands regarding 
different tree species establishment, growth and damage. But also, for sites 
with medium SI were the choice between pine and spruce is not obvious and 
in stands with a high spread in SI.  
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Abstract 
The aim of this study was to investigate if SI from HPR-data from harvesters 
and soil moisture classes from digital depth to water maps could be used to 
support site adaption of regenerations within stands. The study was made on 
pine and spruce stands in central Sweden. The number of plants/ha, plant 
height, growth and damage were measured at plot level and for these plots 
also soil moisture classes and SI were derived from digital maps and HPR. 
The study shows a potential using SI from HPR and depth to water maps for 
site adaption of regenerations and to vary tree species within stands. 
Variations of SI and soil moisture are important within stands regarding 
different tree species establishment, growth and damage. But also, for sites 
with medium SI were the choice between pine and spruce is not obvious and 
in stands with a high spread in SI. 
 
Keywords: Site index, growth, depth to water maps, soil moisture, HPR, 
pine, spruce, birch, regenerations, site adaption 
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Förord 
Denna studie är utförd och skriven under 2018/2019 som ett examensarbete 
under avslutande studier vid Skogskandidatprogrammet, Linnéuniversitetet. 
I studien genomfördes en uppföljning av planteringar på Sveaskogs egna 
markinnehav med hjälp av fältdata, markfuktighetskartor samt skördardata 
från Skogforsk. Vårt mål med studien var att utreda om digitala hjälpmedel 
kan bidra till mer ståndortsanpassade föryngringar. Eftersom HPR-gallring 
är ett relativt nytt verktyg som används mer och mer i skogsmaskiner kändes 
detta som en studie som förhoppningsvis kan leda till att skördardata 
används till flera användningsområden.   

Vi vill passa på att tacka vår handledare Erika Olofsson, universitetslektor 
vid Linnéuniversitetet för bra feedback, granskning, vägledning och ett stort 
engagemang genom hela arbetet. Även ett stort tack till Johan Möller, 
specialist - värdekedjor på Skogforsk för all hjälp med att förstå och 
bearbeta skördardata. Olof Högqvist, områdesansvarig Hedemora, Sveaskog. 
Fredrik Walter, Dianthus AB, samt Johan Ekenstedt, Sveaskog, John 
Arlinger, Skogforsk och Johanna Witzell, Sveriges lantbruksuniversitet för 
er expertis och hjälp med att genomföra denna studie.  

 

 
  



 

 

 
V 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning _________________________________________________________ I 

Summary _____________________________________________________________ II 

Abstract _____________________________________________________________ III 

Förord _______________________________________________________________ IV 

Innehållsförteckning ____________________________________________________ V 

1. Introduktion _________________________________________________________ 6 
1.1 Ståndort ________________________________________________________________ 6 
1.2 Ståndortsanpassning ______________________________________________________ 6 
1.3 Skördardata _____________________________________________________________ 7 
1.4 Markfuktighetskartor ______________________________________________________ 8 
1.5 Digitala hjälpmedel idag ___________________________________________________ 9 
1.6 Syfte och frågeställningar _________________________________________________ 10 
1.7 Avgränsningar __________________________________________________________ 10 

2. Material och metoder _________________________________________________ 11 
2.1 Metodik _______________________________________________________________ 11 
2.2 Skördardata och HPR-gallring _____________________________________________ 11 
2.3 Urval av bestånd ________________________________________________________ 11 
2.4 Fältinventering _________________________________________________________ 12 
2.5 Bearbetning och analys av data _____________________________________________ 13 

3. Resultat och analys __________________________________________________ 15 
3.1 Föryngringsresultat på beståndsnivå _________________________________________ 15 
3.2 Variation SI och markfuktighet _____________________________________________ 15 
3.3 Föryngringsresultat tallbestånd _____________________________________________ 17 
3.3.1 Antal plantor tallbestånd ________________________________________________ 18 
3.3.2 Höjd och tillväxt tallbestånd _____________________________________________ 19 
3.3.3 Skador tallbestånd _____________________________________________________ 21 
3.4 Föryngringsresultat granmarker ____________________________________________ 23 
3.4.1 Antal plantor granbestånd _______________________________________________ 23 
3.4.2 Höjd och tillväxt granbestånd ____________________________________________ 24 
3.4.3 Skador granbestånd ____________________________________________________ 26 

4. Diskussion och slutsatser ______________________________________________ 28 
4.1 Resultatdiskussion _______________________________________________________ 28 
4.1.1 Föryngringsresultat på beståndsnivå _______________________________________ 28 
4.1.2 Variationer SI och markfuktighet inom bestånd ______________________________ 28 
4.1.3 SI, markfuktighet och föryngringsresultat tallbestånd __________________________ 29 
4.1.4 SI, markfuktighet och föryngringsresultat granbestånd _________________________ 30 
4.2 Metoddiskussion ________________________________________________________ 31 
4.3 Rekommendationer framtida studier _________________________________________ 33 
4.4 Slutsatser ______________________________________________________________ 34 

5. Referenser _________________________________________________________ 35 

6. Bilagor ____________________________________________________________ 39 
6.1 Bilaga 1 _______________________________________________________________ 39 
6.2 Bilaga 2 _______________________________________________________________ 40 



 

 6 
 

1. Introduktion 
 
1.1 Ståndort 
 

I skogssammanhang är en ståndort en plats där jord, mark, växter och klimat 
är relativt likartade. Enkelt uttryckt visar ståndorten vilket eller vilka 
trädslag som har förutsättningar att etablera sig och producera bra. 
Ståndorten visar också vilken föryngringsmetod som kan vara lämplig. Det 
är många faktorer som spelar in. Exempelvis påverkar jordarten och dess 
textur, markfuktigheten, nederbörd, näringen i marken och påverkan av 
djurarter (SLU 2019a). Vad gäller olika trädslags ståndortspreferenser 
beskriver Bergquist et al. (2005): 

• Tall (Pinus sylvestris): Tallen klarar sig bra på marker med lägre 
bördighet, både torra och friska. Gärna markvegetationstyp blåbär 
och sämre. Tallen är både mer frosttålig och kräver inte lika mycket 
näring som granen. Tallen är ett pionjärträd som växer snabbt i 
ungdomen.  

• Gran (Picea abies): Granen trivs och konkurrerar bra på friska och 
fuktiga marker med lite högre bördighet. Den har högre krav på 
vatten och näring än tallen. Örttyper eller bredbladigt gräs är att 
föredra samt mäktigt jorddjup. Gran bör drivas upp under skärm av 
exempelvis lövträd. Detta beroende på frostkänsligheten i skotten på 
försommaren.  

• Björk: Även björken trivs på bördigare marker för bra produktion. 
Rytter (1998) menar att de bästa markerna för björkproduktion anses 
vara i Dalarna/ Hälsingland. Glasbjörken (Betula pubescens) klarar 
lite fuktigare marker än vårtbjörken (Betula pendula). Vårtbjörken 
växer även snabbare på frisk mark och bör därför gynnas. Lövträd 
kan blandas in i exempelvis frostsvackor i granbestånd. Även 
frostlänt mark som angränsar till vattendrag där gran har svårt att 
överleva. 
 

1.2 Ståndortsanpassning 
 
Ståndortsanpassning innebär att trädslag och föryngringsmetod väljs med 
hänsyn till ståndorten. Detta för att plantorna skall få bästa möjliga 
förutsättningar för sin etablering och tillväxt samtidigt utan att riskera 
produktionsförmågan (Albrektsson et. al 2008).  
 
Med mellanmarker avses i den här rapporten marker där både gran och tall 
kan växa och producera bra. Det är marker av medelbonitet (Skogsstyrelsen 
2017). 
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Problemet med mellanmarker kan vara flera. Idag gynnas på många 
områden i Sverige gran framför tall. Detta till stor del för rädsla av förstörda 
föryngringar med avseende på viltbete. Tall är betydligt hårdare ansatt för 
betning än gran (Wallgren 2015). Problematiken är att ju svagare marker 
gran odlas på desto större blir risken för skador. Nedsatta plantor och träd 
angrips lättare av svampar, insekter, torka och frost i relation till varandra. 
Samma sak gäller, men omvänt för tall. Ju bördigare marker tallen odlas på, 
desto lättare har denna att angripas av svampar. Att odla ett trädslag utanför 
dess egentliga ståndort handlar om risktagande (Naturvårdsverket 2018). 
Med en framtida klimatförändring så kommer dessutom förhållanden att 
förändras på många av dagens ståndorter avseende torrperioder och 
nederbörd. Även stormskador och andra skador t.ex. orsakade av 
granbarkborren är ett stort problem för gran på fel mark både idag och i 
framtiden (Bradshaw et.al 2000). 
 
Ytterligare en aspekt är att idag planeras ofta föryngringar utifrån 
medelvärden av ståndortsförhållanden på beståndsnivå. Det kan dock finnas 
variationer inom bestånd. Genom att ta hänsyn till dessa variationer och 
exempelvis variera trädslag utifrån bonitet och markfuktighet skulle 
ståndortsanpassningen kunna öka inom bestånd. Exempelvis en mix av gran, 
tall och löv på mellanmarker (Skogforsk 2019b). 
 

1.3 Skördardata 
 

Idag finns i de flesta skogsmaskiner som digitalt hjälpmedel 
dataprogrammet HPR, Harvested Production (Möller et.al 2011). Filformatet 
kan vara HPR eller PRI (Arlinger 2017).  

I samband med avverkning samlas data in om de avverkade träden av 
skördaraggregatets mätutrustning. Skördarens GNSS-teknik sköter 
koordinatsättningen. Föraren anger manuellt uppgifter om trädslag och olika 
kvalitéer. I HPR registreras data för varje enskild stock. Detta kan ställas i 
relation till äldre filtyper som PRD som anger uppgifter om hela klasser 
istället. Tabell 1 visar en översikt över data som samlas in. 
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Tabell 1 Data som samlas in i skördaren och av programvaran HPR. 
Insamlingsmetod anger om data samlas in automatiskt eller av föraren (Möller 
et.al 2011). 
 

Data   Insamlingsmetod Enhet 
Trädslag  Förare  Nummer 
Trädnummer Automatiskt  Nummer 
Brösthöjdsdiameter (DBH) Automatiskt  mm pb 
DBH höjd  Inställning företag cm 
Biobränsleanpassning Förare  ja eller nej 
Latitud  Automatiskt  grader 
Longitud  Automatiskt  grader 
Höjd över havet Automatiskt  m 
Förare  Inställning skiftbyte Nummer 
Stocknummer Automatiskt  Nummer 
Stamnummer Automatiskt  Nummer 
Stockdiameter Automatiskt  mm ub, pb 
Sortimentskod Automatiskt eller förare Nummer 
Längd  Automatiskt  cm 
Volymer  Automatiskt  dm3, fub, fpb, to 
Tvångskapskod Automatiskt  ja eller nej 

Genom olika beräkningsprogram som HPR-CM och HPR-Gallring kan 
skattningar göras för det kvarvarande beståndet. Olika funktioner gör det 
möjligt att bl.a. beräkna ståndortsindex (SI). Detta utifrån uppmätta längder 
för inmätta stockar, utifrån vilka övre höjd kan beräknas om 
slutavverkningsålder är känd. Programmen kan även beräkna grundyta, 
rötfrekvens, stickvägar, volymer, stammar per hektar, antal högstubbar, areal 
och mycket mer (Möller et.al 2011). 

 
1.4 Markfuktighetskartor 
 

En markfuktighetskarta är en rasterkarta som bygger på en matematisk 
modell av landskapet och har vanligen en upplösning på mellan 0,5 och 2 m 
(Skogsstyrelsen 2016). Den markfuktighetskarta som finns tillgänglig via 
Skogsstyrelsens digitala databas är framtagen utifrån den nationella digitala 
höjdmodellen och algoritmen Relative Wetness Index. Digitalt vatten 
appliceras på höjdmodellen och som sedan rinner i det håll i pixeln som har 
störst lutning. Utifrån terrängen och vattnets rörelser visualiseras 
markfuktigheten i blå nyanser beroende på djup till vattenspegeln 
(Ekenstedt, 2019). 
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Även Sveaskogs markfuktighetskartor är uppbyggda utifrån den digitala 
nationella höjdmodellen och framtagna av Dianthus (Dianthus, 2019). Enligt 
Walter (2019) har kartorna en upplösning på 1m. Skillnaden är att vattnet 
här fördelar sig proportionellt i alla riktningar i pixeln vid lutning till lägre 
nivåer. Innan det digitala vattnet appliceras fylls sänkor med vatten. 
Vattenmängden minskar sedan succesivt i sin färd från pixel till pixel med 
beräkning på markens genomsläpplighet. Den använder också enhetslösa 
mått och har inte som Skogsstyrelsens kartor exempelvis 1–2 m till 
vattenspegel för frisk mark. De har dock samma definition på färgerna. 
Mörkblått är blött, ljusblått är fuktig och vitt är frisk/torr mark. Dianthus har 
även tre olika markfuktighetskartor beroende på markförhållandena i olika 
regioner. En torr-frisk, en normalfuktig samt en fuktig. 
 
Markfuktighetskartor används idag för att planera och utföra skogliga 
åtgärder. Genom att studera markfuktigheten planeras t.ex. bas- och 
stickvägar för skogsmaskiner för att undvika körskador. De flesta 
maskinförare har idag tillgång till markfuktighetskartor i sina maskiner. 
Kartorna skulle även kunna användas som stöd vid föryngring och 
etablering av bestånd då olika trädslag har olika ståndortskav på 
markfuktighet. Detta både med avseende på produktion och 
föryngringsmetod (Karlsson et.al 2017).  
 
Tack vare att kartorna bygger på den digitala höjdmodellen är de inte 
känsliga för datumet för den senaste laserskanning. Dessa är därför mer eller 
mindre uppdaterade hela tiden (Skogsstyrelsen 2016). I ett Skogforsk-
projekt gjordes en utvärdering av markfuktighetskartorna. Som visade att 
med undantag av dikade områden, visade de rätt i 70% av fallen vid 
jämförelser med klassningar i fält (Skogforsk 2015).  

 
 
1.5 Digitala hjälpmedel idag 
 

Idag används inte skördardata och markfuktighetskartor i någon stor 
utsträckning till att planera och analysera föryngringar och ståndortens 
framtidspotential. Utifrån skördardata och markfuktighetskartor finns 
förutsättningar att kunna uppskatta olika trädslags tillväxtpotential och 
skaderisker på olika ståndorter. Detta skulle kunna bidra till bättre 
ståndortsanpassning och mer variationsrika föryngringar genom att rätt 
trädslag väljs givet förutsättningarna.  
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att utreda om skördardata och 
markfuktighetskartor skulle kunna användas som underlag för att 
ståndortsanpassa föryngringar inom bestånd.  

• Hur varierar ståndortsförhållanden (SI och markfuktighet) inom bestånd? 

• Hur varierar plantornas etablering, tillväxt och skadegrad inom bestånd? 

• Finns det något samband mellan SI och markfuktighet från skördardata 
respektive markfuktighetskartor och plantors etablering, tillväxt och 
skadegrad?  

 
 
1.7 Avgränsningar 

 
Utanför studien lämnades mycket svaga marker där plantor växer långsamt 
samt extremt goda boniteter. Området för inventering begränsades till 
länen Gävleborg, Örebro, Dalarna och Västmanland. Utvalda bestånd hade 
föryngrats med tall eller gran för senast 4 år sedan och ej hunnit röjas. Inga 
analyser gjordes av ekonomiska utfall eller ekologiska värden. Rötfrekvens 
i det slutavverkade beståndet som kan utläsas i skördardata har heller inte 
tagits i beaktande. Detta kan enligt Skogforsk (2019a) också vara en del i 
utvärderingen av vilket trädslag marken skall föryngras med. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Metodik 
 

Studien hade en kvantitativ ansats med analys av kvantitativa data. Det var 
en surveyundersökning där ett antal praktiska planteringar/såddar/naturliga 
föryngringar följdes upp. I studien användes de tillgängliga bestånden inom 
studieområdet. Uppmätta data i fält utvärderades mot SI framtagna från 
skördardata och markfuktighetsklasser framtagna från markfuktighetskartor. 
 

2.2 Skördardata och HPR-gallring 
 

Skördardata och programmet HPR-gallring (Skogforsk 2017) tillhandahölls 
av Johan Möller, Skogforsk i samarbete med Sveaskog. Skördarfilerna 
härstammade från Sveaskogs marker och avverkningar. Skördardata bestod 
av 190 PRI-filer (en fil per avverkat bestånd) med avverkade bestånd 
belägna inom länen Gävleborg, Örebro, Dalarna och Västmanland. 
 
PRI-filerna lästes in och konverterades till HPR-filer i programmet HPR-
gallring. HPR-filerna kunde därefter sorteras av programmet och öppnas 
som separata bestånd. Slutavverkningsålder saknades i HPR-filerna och 
programmet var förinställt på 100 år. SI beräknat av HPR-gallring för varje 
separat bestånd exporterades till shape-filer. 
 

2.3 Urval av bestånd 
 

Tillsammans med ortofoton från Lantmäteriet lokaliserades shape-filerna för 
de 190 bestånden i GIS-programmet QGIS (QGIS 2015). 
 
I ett första steg utvaldes, bland de 190 tillhandahållna bestånden, dem på 
mellangoda boniteter (G22-G30 och T20-T26), där granplanteringar var 
gjorda 2012–2015, naturlig föryngring och sådd av tall var genomförda 
2009–2012 samt var lokaliserade i studieområdets nordöstra del. Detta 
resulterade i 10 bestånd föryngrade med tall och 4 bestånd föryngrade med 
gran. För större spridning på materialet samt för fler planterade granbestånd 
och bestånd med högre SI gjordes ytterligare ett urval med sydligare 
belägenhet i Örebro och Västmanlands län.  
 
Det slutliga urvalet utgjordes av totalt 19 bestånd, varav 10 tallbestånd och 9 
granbestånd, belägna i området runt Hofors och Skinnskatteberg (figur 1). 

Av de 19 bestånden hade 8 föryngrats genom sådd, 5 var planterade och 6 
naturligt föryngrade. Bestånden hade föryngrats mellan 2009 och 2015. 16 
av bestånden hade markberetts före föryngring. Samtliga planterade granar 
var behandlade mot snytbagge. Areal för bestånden varierade mellan 0,8 och 
24 ha (bilaga 1). 
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Figur 1. Förstoring av studieområdet lokaliserat i centrala Sverige. (59°30’N - 
60°50’N, 14°55’E - 16°40’E) Varje punkt visar positionen för ett bestånd. 
Bakgrundskarta från Lantmäteriet.  

 
 

2.4 Fältinventering 
 

I varje bestånd lades provytor med 1,78 m radie ut systematiskt. Bestånd <5 
ha tilldelades 5 provytor och bestånd ≥ 5 ha tilldelades 10 provytor. Varje 
bestånds areal dividerades med antalet provytor och därefter togs roten ur 
detta för att erhålla provyteförbandet i meter (Linnéuniversitetet 2016). 
Provyteförbandet stegades linjärt i längsled med start i ett av beståndets 
hörn. Vid beståndsgräns stegades ett provyteförband i sidled. Från den 
punkten lades provytor ut i en ny parallell linje. Detta upprepades tills 
samtliga av beståndets provytor var utlagda. Totalt utlades och inventerades 
104 provytor. Dessa inventerades av båda författarna gemensamt för att 
uppnå likartad precision i mätningarna. 
 
Centrum på varje provyta positionsbestämdes med en iPhone och appen 
svenska koordinater, SWEREFF 99 TM – RT90 (Viatact AB 2012). 
Positionsbestämningen hade en noggrannhet på 5 m. Koordinaterna angavs 
tvådimensionellt i SWEREFF 99TM med enheterna E och N.   
 
På varje provyta räknades antal gran, tall och lövplantor. Av lövplantorna 
var 100% björk. 
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På varje inräknad planta mättes höjd (cm) och rothalsdiameter (mm) med en 
tumstock respektive ett skjutmått. På varje inräknad gran och tall mättes 
även plantornas höjdtillväxt genom att med en tumstock mäta längden på de 
två senaste toppskotten i cm (tillväxtsäsongerna 2017–2018). Toppskotten 
mättes inte på löv eftersom årstillväxten är svår att urskilja (Jensen 2018). 

På samtliga inräknade plantor bedömdes okulärt, och trädslagsvis, om det 
fanns skador och i så fall vilken typ av skada det var. Skadetyperna 
bekräftades därefter av Johanna Witzell, SLU via fotodokumentation. 

Inmätta data registrerades genom Ipad i Collector för ArcGIS (ESRI 2019). I 
Collector fanns även shape-filer från HPR-Gallring med SI från skördardata. 
För varje provyta kunde SI från skördardata registreras. För varje provyta 
bestämdes också i fält markfuktighetsklass enligt Hägglund & Lundmark 
(1985). 

För varje bestånd räknades visuellt antalet årsringar på 5 stubbar av 
huvudträdslaget. Stubbarna valdes slumpmässigt ut av de få som fortfarande 
efter avverkningen hade synliga årsringar. 

 
2.5 Bearbetning och analys av data 
 

Uppmätta data i fält kompletterades med data från Sveaskogs traktdirektiv. 
För varje bestånd inhämtades information om altitud, bonitet, 
markberedningsmetod, jordmån, vegetation, lutning, rörligt markvatten och 
föryngringsmetod.  

För varje bestånd beräknades beståndets slutavverkningsålder som ett 
medelvärde av antalet årsringar på de 5 inräknade stubbarna per bestånd. 
Medelåldern för de inventerade bestånden sjönk i medeltal från det 
förinställda 100 år till 85 år. Utifrån de beräknade slutavverkningsåldarna 
korrigerades SI från skördardata för varje provyta.  

På grund av att Sveaskog önskade större sammanlagda enheter hade bestånd 
av tall och gran som angränsade till varandra samt var av slutavverkningsbar 
ålder avverkats som en enhet. Därefter hade området föryngrats med endast 
ett trädslag (Högqvist 2018). Utifrån det trädslag som prioriterats vid 
föryngringen tilldelades varje bestånd enbart ett indexerade trädslag. Där 
föryngringen var tall räknades provytor för gran om till SI-tall. Samma 
metod användes där beståndet föryngrats med gran. För omräkningen 
användes boniteringshäftet för Kopparbergs och Gävleborgs län (Hägglund 
& Lundmark 1985). 

  



 

 14 
 

Markfuktighetskartor för samtliga bestånd erhölls från Sveaskog. För de 
inventerande områdena användes den normalfuktiga markfuktighetskartan 
från Dianthus. Dessa laddades in i QGIS tillsammans med beståndens shape-
filer. Koordinaterna för provytorna analyserades avseende markfuktighet 
utifrån färgskalan från Dianthus definition (bilaga 2).  

All data som inventerandes i fält samt tillhörande data från 
markfuktighetskartor och skördardata sammanställdes i en rådatafil. Analys 
genomfördes genom att gruppera data och beräkna andelar, aritmetiska 
medelvärden och standardavvikelser. Tallbestånd och granbestånd 
analyserades också var för sig. För antal plantor/ha, höjd, tillväxt och skador 
skapades figurer för att illustrera dessa variabler i relation till SI och 
markfuktighetsklass. Regressionsanalyser för sambandet mellan antal 
lövplantor/ha och SI samt för antalet lövplantor/ha och markfuktighetsklass 
genomfördes för både tall- och granbestånd.  

I tabell 2 presenteras de inventerade provytornas fördelning över SI och 
markfuktighetsklass.  

Tabell 2 Antal provytor per SI och markfuktighetsklass. 
 

Antal 
Provytor   T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 
Frisk  1 1 0 1 6 1 3 4 4 3 3 1 
Fuktig  0 1 0 0 4 0 2 0 6 2 0 1 
Blöt  0 0 3 1 0 1 2 1 1 1 0 1 

              
Antal 
Provytor G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 
Frisk 3 2 2 8 13 5 3 0 0 0 3 1 1 
Fuktig 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
Blöt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 15 
 

3. Resultat och analys 
 
3.1 Föryngringsresultat på beståndsnivå 
 

Det fanns i medeltal 6 757 (standardavvikelse (std) 3 057) plantor/ha i de 
inventerade bestånden. Plantorna fördelades mellan tall (23 %), gran (18 %), 
löv (59 %). I medeltal var ca 27 % av de inräknade plantorna skadade. 
Skadorna fördelade sig mellan tall (27 %), gran (31 %) och löv (19 %). Bete 
var den dominerande skadetypen (bilaga 1). 

 
 
3.2 Variation SI och markfuktighet 

 
För alla bestånd fördelade sig markfuktighetsklasserna mellan frisk (66 %), 
fuktig (22 %) och blöt (12 %). 
 
För tallbestånd varierade SI mellan T18 och T29. Variationen var i medeltal 
3,7 enheter per bestånd (tabell 3) med största variationen på 6 enheter och 
minsta på 2 enheter per bestånd. Markfuktighetsklasserna fördelades mellan 
frisk (51 %), fuktig (29 %), blöt (20 %) och torr (0 %). Den vanligaste 
förekommande variationen av markfuktighet var frisk-fuktig samt fuktig-
blöt. Endast bestånd nr 4 hade alla markfuktighetsklasserna frisk-fuktig-blöt 
representerade. Det fanns inget samband i variation av SI beroende på om 
tallbeståndet hade ett sammanvägt högt eller lågt SI. 
 
För granbestånd varierade SI mellan G23 och G35. Variationen var i 
medeltal av 2,9 enheter per bestånd med största variationen 6 enheter och 
minst på 1 enhet. Markfuktighetsklasserna fördelades mellan frisk (84 %), 
fuktig (17 %), blöt (2 %) och torr (0 %). I granbestånden var det endast 
bestånd nr 11 (40 % frisk, 60 % fuktig) och 14 (80 % frisk, 20 % blöt) som 
hade en variation i markfuktighet. I granbestånden fanns inte heller något 
samband i variation av SI beroende på om beståndet hade ett sammanvägt 
högt eller lågt SI. 
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Tabell 3. Variationer i SI och markfuktighet inom respektive bestånd. 

nr SI-bestånd SI-provytor Var. SI 
enheter 

Markfuktighet 
bestånd 

Markfuktighet provytor, % 

Frisk Fuktig Blöt 

1 T28 T27-T29 3 Frisk 60 40 0 
2 T28 T26-T29 4 Frisk 80 20 0 
3 T25 T24-T27 4 Blöt 0 40 60 
4 T25 T23-T26 4 Fuktig 20 40 40 
5 T20 T19-T21 3 Blöt 0 20 80 
6 T22 T22-T23 2 Blöt 0 20 80 
7 T26 T26-T27 2 Blöt 0 20 80 
8 T25 T24-T27 4 Frisk 90 10 0 
9 T22 T19-T24 6 Frisk 100 0 0 
10 T21 T18-T22 5 Frisk 100 0 0 
11 G26 G25-G28 4 Fuktig 40 60 0 
12 G27 G24-G29 6 Frisk 100 0 0 
13 G27 G27 1 Frisk 100 0 0 
14 G23 G23-G24 2 Frisk 80 0 20 
15 G33 G33-G35 3 Frisk 100 0 0 
16 G28 G27-G29 3 Frisk 100 0 0 
17 G27 G26-G28 3 Frisk 100 0 0 
18 G28 G27-G28 2 Frisk 100 0 0 
19 G26 G25-G26 2 Frisk 100 0 0 
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3.3 Föryngringsresultat tallbestånd 
 

60 % av tallbestånden var naturligt föryngrade och 40 % var föryngrade med 
sådd. För sådd hade rent tallfrö om ca 0,35 kg/ha använts på magra och 
medelgrova till grovkorniga marker (T16-T23). På medelgoda, friska marker 
med grov till medelgrov textur (T24-T27/G23-G26) hade blandfrön med tall 
ca 0,175kg/ha och gran ca 0,175 kg/ha använts. 
 
För huvudträdslaget tall var beteskador oftast förekommande. På gran 
dominerade frostskador främst på SI T24 och T29. På de friska och blöta 
markfuktighetsklasserna med SI T27 och T29 hade inte gran frostskador. 
Lövet var betat på samtliga friska markfuktighetsklasser och var minst betat 
på blöta markfuktighetsklasser (tabell 4). 
 
Tabell 4. Föryngringsresultat i tallbestånd avseende antal plant/ha, medelhöjd, 
medeltillväxt, skador för respektive trädslag samt dominerande skadetyp: Bet = 
betesskada. 
 

SI/ Mkfk Antal plant/ ha Medelhöjd cm Medeltillv Skador % Dom skadetyp 

 G T L G T L G T G T L G T L 

T18-T20 Frisk 0 3500 2500 0 17 58 0 7  58 0  Bet Bet 
T18-T20 Fuktig 0 1000 3500 0 24 161 0 17  0 0  Bet  
T18-T20 Blöt 0 1300 5300 0 111 195 0 25  0 0  Bet  
T21-T23 Frisk 100 1400 100 0 29 60 0 15  21 100  Bet Bet 
T21-T23 Fuktig 0 2500 4500 0 47 0 0 16  42 0  Bet Bet 
T21-T23 Blöt 0 500 11000 0 37 70 0 17  0 0  Bet  
T24-T26 Frisk 1500 2500 600 67 66 90 13 19 19 18 63 Frost Bet Bet 
T24-T26 Fuktig 500 1600 2900 92 74 108 5 18 75 22 20 Frost Bet Bet 
T24-T26 Blöt 500 1500 3000 0 86 160 0 22 100 42 40 Frost Bet Bet 
T27-T29 Frisk 2900 2700 3100 149 82 163 3 20 0 0 17  Bet Bet 
T27-T29 Fuktig 2600 3700 19000 58 104 162 11 28 17 13 67 Frost Bet Bet 
T27-T29 Blöt 1000 1500 0 76 74 0 18 18 0 0 0    
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3.3.1 Antal plantor tallbestånd 
 

Tallföryngring hade lyckats vid samtliga SI och markfuktighetsklasser, dock 
varierade plantantalet mellan olika SI. I medeltal var det totala antal plantor 
(tall, gran och löv) 7 358 (std 3 530) plantor/ha. Antal tallplantor/ha 
varierade mellan 500 plantor (T21-T23 blöt) och 3 700 (T27-T29 fuktig) 
(figur 2).  
 
Granplantor hade etablerats vid SI T21-T29. Plantanatalet var näst intill 
obefintligt fram till SI T24. Antal granplantor/ha varierade mellan 0 (T18-
T20 frisk) och 2 900 (T27-T29 frisk) (figur 2). 
  
Lövet hade lyckats etablera sig vid samtliga SI förutom T27-T29 blöt 
markfuktighetsklass. Antal lövplantor/ha varierade mellan 0 (T27-T29) och 
19 000 (T27-T29 fuktig) (figur 2). 
 
Det fanns inget tydligt samband varken mellan antal lövplantor/ha och SI 
(R2 = 0,007) eller antalet lövplantor/ha och markfuktighetsklass (R2 = 
0,0048).  
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Figur 2. Antalet plantor/ha i tallbestånd för olika SI och markfuktighetsklasser för 
tall, gran och löv. 
 

3.3.2 Höjd och tillväxt tallbestånd 
 

Tallplantornas medelhöjd varierade mellan 17 och 111 cm (figur 3) och 
medeltillväxten mellan 7 och 28 cm (figur 4).  
 
Granplantornas medelhöjd varierade mellan 68 och149 cm (figur 3) och 
medeltillväxten varierade mellan 3 och18 cm (figur 4). 
 
Lövplantornas medelhöjd varierade mellan 58 och 195 cm. Lövet på friska 
marker hade stigande medelhöjd med stigande SI. På fuktiga och blöta 
marker var medelhöjden relativt stor generellt (figur 3).  
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Figur 3. Medelhöjd (cm) för tall, gran och löv 
 
 
 

 
Figur 4 Medeltillväxt (cm) för tall och gran 
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3.3.3 Skador tallbestånd 
 

Skador på tallplantor varierade mellan 0 och 58 % där betesskador 
dominerade. Skador på gran varierade mellan 0 och 100 % där frost var 
huvudorsak. Skador på löv varierade mellan 0 och 100 % där betesskador 
dominerade (figur 5). 
 
På friska markfuktighetsklasser var skadefrekvensen på tallplantor högst på 
SI T18-T20 respektive lägst på SI T27-T29. På fuktig markfuktighetsklass 
var skadefrekvensen högst på SI T21-T23 respektive lägst på SI T18-T20. 
På blöta markfuktighetsklasser var skadefrekvensen högst på SI T24-T26 
respektive lägst på resterande SI (figur 5). 
 
På friska markfuktighetsklasser var skadefrekvensen på granplantor högst 
på SI T24-T26 respektive lägst på SI T27-T29. Observera att granplantor 
saknades på SI T18-T23. På fuktiga markfuktighetsklasser var 
skadefrekvensen högst på SI T24-T26 respektive lägst på SI T27-T29. På 
blöta markfuktighetsklasser var skadefrekvensen högst på SI T24-T26 
respektive lägst på SI T27-T29 (figur 5). 
 
På friska markfuktighetsklasser var skadefrekvensen på lövplantor högst på 
SI T21-T23 respektive lägst på SI T27-T29. På fuktiga 
markfuktighetsklasser var skadefrekvensen högst på SI T27-T29 respektive 
lägst på T24-T26. På blöta markfuktighetsklasser var skadefrekvensen högst 
på SI T24-T26.  
 

  



 

 22 
 

 

 
Figur 5. Andel (%) skadade stammar av totalen för tall, gran och löv på tallmark. 
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3.4 Föryngringsresultat granmarker 
 

Samtliga granbestånd var planterade med täckrotsplantor, typ Svepot Air 
planta 80 Starpot, behandlade med Conniflex mot snytbagge. Samtliga 
marker var markberedda. För huvudträdslaget gran var frostskador mest 
förekommande. På både tall-och lövplantor dominerade betesskador (tabell 
6).  

 
Tabell 6. Föryngringsresultat i granbestånd avseende antal plant/ha, medelhöjd, 
medeltillväxt, skador för respektive trädslag samt dominerande skadetyp: Bet = 
betesskada 
 

SI/ Mfkh Antal plant/ ha Medelhöjd cm Medeltillv 
cm 

Skador  
% Dom. skada 

 G T L G T L G T G T L G T L 

G23-G25 Frisk 1400 700 400 65 16 31 19 2 14 24 0 Frost Betes  
G23-G25 Fuktig 500 4000 8000 61 62 144 12 14 100 100 7 Frost Betes  
G23-G25 Blöt 100 0 0 38 0 0 48 0 33 0 0 Betes   
G26-G28 Frisk 2000 1200 2200 66 53 112 17 17 20 71 21 Frost Betes Betes 
G26-G28 Fuktig 1800 1400 2400 108 96 97 22 22 44 58 8 Frost Betes Betes 
G29-G31 Frisk 2300 700 6300 21 48 99 18 18 9 0 0 Topp    
G32-G35 Frisk 2600 200 4000 94 0 26 0 0 79 0 33 Frost  Betes 

 
 
3.4.1 Antal plantor granbestånd 
 

Granföryngringar hade lyckats vid samtliga SI och markfuktighetsklasser, 
dock varierade plantantalet mellan olika SI. På frisk mark ökade antalet 
granplantor/ha med stigande SI. I medeltal var det totala antalet plantor 6 
157 (std 2 060) per ha. Antal granplantor/ha varierade mellan 100 (G23-G25 
blöt) och 2 600 (G32-G35 frisk) (figur 6).  
 
Tallplantor hade etablerat sig på alla SI G23-G35 förutom G23-G25 blöt 
markfuktighetsklass. Antal tallplantor/ha varierande mellan 0 (G23-G25) 
blöt och 4 000 (G23-G25 fuktig) (figur 6). Antalet tallplantor/ha minskade 
med stigande SI. 
 
Lövet hade lyckats etablera sig vid samtliga SI förutom G23-G25 blöt 
markfuktighetsklass. Antal lövplantor/ha varierade mellan 0 (G23-G25 blöt) 
och 8 000 (G23-G25 fuktig) (figur 6). 
 
Det fanns inget tydligt samband varken mellan antal lövplantor/ha och SI 
(R2 = 0,17) eller mellan antal lövplantor/ha och markfuktighetsklass (R2 = 
0,0215). 
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Figur 6. Antal plantor /ha av gran, tall och löv på granmarker för olika SI och 
markfuktighetsklass. 
 

 
3.4.2 Höjd och tillväxt granbestånd 
 

Granplantornas medelhöjd varierade mellan 21 och 108 cm (figur 7). 
Granplantornas medeltillväxt varierade mellan 12 och 48 cm (figur8). 
 
Tallplantornas medelhöjd varierade mellan 16 och 96 cm (figur 7). 
Tallplantornas medeltillväxt varierade mellan 2 och 22 cm (figur 8).  
 
Lövplantornas medelhöjd varierade mellan 26 och 144 cm (figur 7). Lövets 
medelhöjd på granmarker hade generellt stigande medelhöjd ju lägre SI 
blev. På friska och fuktiga markfuktighetsklasser var medelhöjden för 
lövplantorna som störst. 
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Figur 7. Medelhöjd (cm) för plantor av tall, gran och löv på granmarker. 

 
Figur 8. Medeltillväxt (cm) för plantor av tall och gran på granmarker. 
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3.4.3 Skador granbestånd 
 

Skador på granplantor varierade mellan 9 och 100 % där frostskador 
dominerade. Skador på tall varierade mellan 24 och 100 % där betesskador 
var huvudorsak. Skador på löv varierade mellan 7 och 33 % där betesskador 
dominerade (figur 9).  
 
På friska markfuktighetsklasser var skadefrekvensen på granplantor högst 
på G32-G35 respektive lägst på G29-G31. På fuktiga markfuktighetsklasser 
var skadefrekvensen högst på G23-G25 respektive lägst på G26-28. På blöta 
markfuktighetsklasser fanns skador endast på G23-G25 (figur 9).  
 
På friska markfuktighetsklasser var skadefrekvensen på tallplantor högst på 
G26-G28 respektive lägst på G23-G25. På fuktiga markfuktighetsklasser var 
skadefrekvensen G23-G25 respektive lägst på G26-G28. På friska till blöta 
markfuktighetsklasser var skadefrekvensen på löv högst på frisk G32-G35 
respektive lägst på fuktig G23-G25. Annars näst intill obefintlig 
skadefrekvens på lövplantorna (figur 9).   
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Figur 9. Andelen skadade plantor i % av gran, tall och löv på granmarker.  
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Resultatdiskussion 
 
4.1.1 Föryngringsresultat på beståndsnivå 

 
I medeltal för de 19 inventerade bestånden var 23 % av plantantalet tall, 18 
% gran och 59 % björk (bilaga 1). Även om bestånden hade föryngrats med 
gran eller tall var alltså björk det dominerande trädslaget. 27 % av alla 
plantor var skadade fördelade på tall (27 %), gran (31 %) och löv (19 %). 
Betesskador dominerade i tallbestånd och frostskador i granbestånd. Lövet 
har således både flest plantor representerade och den minsta skadegraden 
totalt sett. 
 
Det fanns i medeltal 6 757 (std 3057) plantor/ha i de inventerade bestånden. 
Standardavvikelsen visar att plantantalet varierade stort mellan olika 
bestånd. En förklaring är det kraftiga uppslaget av självföryngrad björk i 
några bestånd.  
 

4.1.2 Variationer SI och markfuktighet inom bestånd 
 
I vanliga beståndsregister och traktdirektiv erhålls normalt bara medelvärden 
för bestånden. Den här studien visar att det emellertid finns en betydande 
variation vad gäller både SI och markfuktighet inom bestånd. Av de 
inventerade bestånden fanns en variation för alla bestånd utom nr 13 där 
samtliga provytor var G27 och markfuktighetsklassen frisk (tabell 3).  
 
För tallbestånden varierade SI i medeltal med 3,7 (tabell 3), med en största 
variation på 6 och en minsta på 2 per bestånd. Det fanns inget samband i 
variation av SI beroende på om beståndet hade ett sammanvägt högt eller 
lågt SI. För granbestånden varierade SI i medeltal med 2,9 enheter, med 
största variation på 6 enheter och en minsta på 1 enhet per bestånd. I 
granbestånden fanns inte heller något samband i variation av SI beroende på 
om beståndet hade ett sammanvägt högt eller lågt SI. 
 
För tallbestånden var den mest förekommande variationen av markfuktighet 
frisk-fuktig samt fuktig-blöt. Endast bestånd nr 4 hade 
markfuktighetsklasserna frisk-fuktig-blöt representerade. I granbestånden 
var det enbart bestånd nr 11 (40 % frisk, 60 % fuktig) och 14 (80 % frisk, 20 
% blöt) som varierade i markfuktighet. Resultatet för variationer inom 
bestånd avseende olika markfuktighet på granmarker kan ha påverkats då 
friska marker dominerade samtliga bestånd utom nr 11. I den här studien var 
granbestånden mer homogena än tallbestånden både vad gäller 
markfuktighet och SI. Detta trots att medelarealen för både tall och 
granbestånden var lika (6,3 ha).  
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Genom att använda SI från skördardata och markfuktighetskartor kan 
hänsyn tas till dessa variationer. Eftersom skördardata koordinatsätter varje 
avverkat träd och markfuktighetskartorna från Dianthus har en upplösning 
på 1 m så kan variationer identifieras med hög upplösning. Ett exempel är 
bestånd nr 11, som enligt traktdirektivet är en T26 på frisk mark och 
omfattar 24,6 ha (tabell 3). Enligt skördardata varierar SI mellan G25 och 
G28 och enligt markfuktighetskartan är 40 % av marken frisk och 60 % 
fuktig. På fuktig mark var i den här studien skadegraden för gran (44 %) och 
tall (58 %) relativt stor. Skadegraden för löv var däremot endast 8 % och 
representerade samtidigt 42 % av det totala plantantalet. 
Föryngringsresultatet, samt dess samband med SI från skördardata och 
markfuktighetskartorna visade att lövet klarat sig bäst på de fuktiga ytorna. 
Att kunna utvärdera vilket trädslag som har bäst förutsättningar är av stor 
betydelse för den nya föryngringen och valet av trädslag. I likhet med 
Jakobsson (2015) så borde det här kunna minska andelen felföryngrade ytor.  
 
Även Skogforsk (2019a) menar att marken borde delas upp från större 
behandlingsenheter till mindre delbestånd för att kunna ståndortsanpassa 
optimalt med tanke på variationerna. Detta skulle även kunna spara in på 
kostsamma och arbetsintensiva inventeringar i fält. Speciellt då noggranna 
tekniska data om bestånds variationer finns idag genom digitala hjälpmedel. 
 

4.1.3 SI, markfuktighet och föryngringsresultat tallbestånd 
 
Precis som ståndortspreferenserna enligt Bergquist et al. (2005) är granen i 
den här studien knappt representerad på de svagare tallmarkerna. Från T24 
och uppåt börjar den att konkurrera lite. Detta kan även bero på att Sveaskog 
även på några av dessa marker sått blandfrö av både tall och gran.  
 
Löv (björk) hade dock i den här studien inget tydligt samband med 
ståndortspreferenserna för björk. Här förekommer höga plantantal oavsett SI 
eller markfuktighetsklass. Dock finns lägsta antalet lövplantor på friska 
marker av SI 21–26.  
 
Tallen är mest konkurrenskraftig på torra till friska marker (Gotthardsson, 
2018). I den här studien tenderar tallbestånd också att få färre tallplantor på 
blöt mark. Däremot, för de flesta SI var plantantalet för tall något högre för 
fuktiga marker jämfört med friska (figur 5). Å andra sidan var medelhöjden 
för tallplantorna högre på blötare marker.  
 
I tallbestånd syntes tydligt ett samband vad gäller skador på gran där fuktiga 
och blöta marker innebar mer frostskada. Vad gäller skador på tall, där det 
handlade om betesskador, fanns däremot ingen tydlig koppling till 
markfuktighetsklass. Det fanns även en koppling mellan skador på löv och 
markfuktighetsklass. Ett exempel är SI T21-T23 frisk mark (100 plantor 
löv/ha, 100 % skador), samt T24-T26 frisk mark (600 plantor löv/ha, 63 % 
skador) (tabell 5). Här fanns den minsta andelen löv bland samtliga för 
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studien uppmätta SI:n och samtidigt den högsta andelen skador (bortsett 
T27-T29 som inte hade något löv alls). Tallplantorna har i samma bestånd 
en skadegrad om 21 % (T21-T23, 1400 plantor/ha) och 18 % (T24-T26, 
2500 plantor/ha). Med ett relativt högt betestryck i området överlag blir det 
därför troligen tydligare utslag avseende skador när plantantalet av löv är 
lågt. Speciellt då löv (björk) i området är attraktivt för både hare, rådjur och 
älg (Skogsstyrelsen 2017c).  
 
År 2018 kan ha resulterat i ett särskilt stort betestryck på vissa arealer 
eftersom det var mycket snö, som hindrat viltet att ta sig fram fritt runt i 
skogen och då koncentrerat betestrycket i vissa bestånd (Månsson et al. 
2007). Enligt Skogsstyrelsen (2019) hade också sommaren 2018 en 
betydande roll för antalet skador då det resulterade i mycket torka och 
många soldagar som lett till plantdöd, brännskadade kvistar och andra 
defekter på plantorna. Dock var skadorna på tall och gran i den här studien 
främst bete och frost. 
 
Vid stora variationer inom tallbestånd, som till exempel bestånd nr 4, kan SI 
från skördardata och markfuktighetskartor vara en hjälp. Enligt 
markfuktighetskartorna var 20 % frisk, 40 % fuktig samt 40% blöt mark. SI 
varierade mellan T23 och T26. Resultaten i den här studien visar att tall 
etablerar sig bra på friska marker med ett stigande plantantal för stigande SI. 
Däremot kan en inblandning av blöt mark som i detta fall påverka 
föryngringsresultatet. Om intresset fins att anlägga ett blandbestånd skulle 
skördardata och markfuktighetskartor kunna visa vilka ytor i det här fallet 
(T24 samt T26, blöt mark) som skulle kunna föryngras med löv.  

 
4.1.4 SI, markfuktighet och föryngringsresultat granbestånd 

 
På frisk mark ökade antalet granplantor/ha med stigande SI. Samtidigt 
minskar antalet tallplantor/ha i princip med sjunkande SI. Detta stämmer 
med Bergqvist et al. (2005), som skriver att tallen inte klarar av att 
konkurrera med gran på marker med högre SI. 
 
Vad gäller antalet lövplantor/ha fanns inte heller i granbestånd några tydliga 
trender. Dock lite högre än för tallbestånden. Det fanns kraftiga lövuppslag 
både på höga och låga SI och på både fuktiga och friska marker. 
I granbestånden var skadorna på gran mest omfattande på fuktiga och blöta 
marker. Undantaget var kombinationen frisk G32-G35 som hade en 
skadegrad på huvudträdslagen om 79 % (tabell 3). Denna mark var dock 
väldigt frostlänt med både en bäck och en myr runt denna, vilket gör 
beståndet väldigt frostkänsligt (Skogsstyrelsen, 2019). På fuktiga marker 
hade även tallplantorna stora beteskador. Lövet hade däremot en väldigt låg 
skadegrad på dessa marker.  
Även höjdtillväxten hos gran var på de två mest skadade markerna lägre än 
övriga marker. Medelhöjden var dock högre på fuktiga marker.  
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Det verkar finnas en potential med att använda markfuktighetskartor för att 
detektera fuktiga områden i granbestånd. Detta eftersom både gran och tall 
visade stora skador här samtidigt som lövet var mindre skadat. Att föryngra 
med löv på dessa ytor istället skulle då minska föryngringens skadegrad. 
 
Även skördardata kan vara användbart om stor spridning finns inom ett 
granbestånd och syftet är att föryngra med sådd av både tall och gran, som 
Sveaskog faktiskt gör idag. I tillexempel ett bestånd som nr 12 med SI från 
G24 till G29 skulle sådd av blandfrön kunna koncentreras till markerna med 
lägre SI. På markerna med högre SI skulle enbart granfrö, alternativt en 
lövblandning i granfrö kunna vara ett alternativ. En etablering av förädlad 
björk genom frö borde också kunna vara möjlig (Hynynen et al. 2010). 
Speciellt då breddgraden för undersökningen skall vara väldigt lämpad för 
produktion av björk (Fahlvik et al. 2018).  
 
Samtliga granmarker är planterade med täckrot. En studie av Langvall et. al. 
(2001) visade att barrot kan ha större motståndskraft mot frostskador. Detta 
beroende på ett mer utvecklat rotsystem som gör dem härdigare från start. 
Kanske vore det en idé för skogsbolagen, trots större arbetsinsats och 
kostnad, att använda barrot istället för täckrot på fuktiga marker där risken 
för skador är stor. Eventuellt skulle de direkta kostnaderna kunna tjänas in 
genom en mindre andel skador. 

 
4.2 Metoddiskussion 

 
Studien var en surveyundersökning där kvantitativa data samlades in från 
104 provytor i 19 bestånd, varav 10 tall och 9 gran. Detta från de 190 
bestånd som fanns tillgängliga inom studieområdet. Beroende på avsaknad 
av markfuktighetskartor före inventeringen valdes bestånd ut endast med 
hänsyn till SI från skördardata. Resultatet av detta blev en majoritet friska 
marker för gran och endast två granbestånd med variationer i markfuktighet. 
Tallbestånden hade betydligt större spridning med variationer inom 8 av de 
10 bestånden. Detta beror även på att granbestånden var mer homogena i 
den här studien än tallbestånden. Frågan är om denna skillnad skulle bestå 
med större spridning i materialet avseende markfuktighet? 
 
Andelen bestånd med markfuktigheten frisk var klart överrepresenterade i 
den här studiens material. Vilket också speglar verkligheten (SLU 2019b). 
Resultaten blir ändå svåra att generalisera för fuktiga och särskilt blöta 
granmarker. Detta eftersom endast 11% av provytorna för granbestånden var 
fuktiga och endast 2% blöta. Ju större bestånden var, desto större var 
avstånden mellan provytorna. Detta kan ha bidragit till att variationer i större 
grad fångats upp i större bestånd jämfört med i mindre med bara några tiotal 
meter mellan provytorna. Fler bestånd och provytor hade resulterat i ett 
säkrare resultat. Dessutom låg en del av de inventerade bestånden något högt 
vad gäller SI, för att räknas som mellanmarker, vilka initialt var de mest 
intressanta för den här studien.  
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Ålder är en viktig variabel för beräkning av SI för skördaren (Möller et.al, 
2011). Genom att årsringar räknades på 5 olika stubbar av huvudträdslaget 
per bestånd och omräknades till ett medeltal antas åldersskattningen vara 
relativt rätt även om avvikelser kan förekomma (Niklasson 2002). 
Datorprogrammet HPR-gallring var förinställt på 100 år. När sedan åldrarna 
för samtliga bestånd matades in i programmet efter inventeringen steg SI för 
flera av bestånden som tillexempel bestånd nr 15 som bara var 59 år. 
Granbestånden steg i medeltal 3–4 SI-enheter. Detta ledde till att fler 
bestånd med högre SI än planerat inventerades. Extremer fanns dock åt båda 
hållen med exempelvis ett tallbestånd på 120 år som istället innebar ett lite 
för lågt SI än vad som var intressant för studien.  
 
I studien mättes tillväxten (cm) av toppskott och ett medeltal för tillväxten 
räknades ut för åren 2017 och 2018. Syftet var att öka precisionen i 
mätningen för tillväxt och framförallt minska mellanårsvariationen. 
Sommaren 2018 gick till historien som en av Sveriges varmaste och torraste 
somrar (NASA, 2018), vilket kan ha haft effekt på tillväxten. Om träden var 
påverkade av den extrema sommaren kan det ha påverkat resultatet och det 
hade förmodligen varit bättre att mäta under så kallade normalår (SMHI 
2019). Å andra sidan är extremväder en naturlig del i trädens livscykel, 
vilket skulle vara positivt för den här studien att ha fångat upp. 
 
Enligt Jordbruksverket (2019) har troligen också den varma sommarn 2018 
periodvis också förändrat markfuktighetsklasserna. Markfuktighetsklasser 
som normalt skulle ha klassats som fuktiga kan ha övergått till friska och 
möjligen också torra. Detta skulle kunna förklara differensen som i den här 
studien visade 11 % skillnad mellan den uppmätta markfuktigheten i fält och 
den digitala.  
 
Vad gäller markfuktighetskartorna så användes Dianthus 
markfuktighetskartor (Dianthus 2019). Enligt Walter (2019) tar 
markfuktighetskartorna inte hänsyn till markens genomsläpplighet avseende 
olika jordarter. En mark med exempelvis sandjord behöver inte vara fuktig 
som markfuktighetskartorna visar då vattnet rinner igenom snabbare än vad 
modellen utgår ifrån. De marker som hade den uppmätta differensen om 11 
% var till 100 % moränmarker. Här gjordes dock ingen undersökning av 
vilken typ av textur marken bestod av, men skulle kunna förklara 
differensen. Kartorna tar inte heller hänsyn till nederbördsmängd. Denna kan 
vissa år vara extrem åt båda hållen. En differens så som detekterades mellan 
bedömningen i fält och i de digitala kartorna kan ha betydelse för 
trädslagsvalet. 
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4.3 Rekommendationer framtida studier 
 

• Studera även andra digitala datakällor som skulle kunna användas för 
mer ståndortsanpassade föryngringar. Till exempel en mer detaljerad 
jordartskarta då mineraljordens textur kan påverka valet av trädslag 
(Skogforsk, 2019a). Även studier av en uppdaterad 
markfuktighetskarta. Walter (2019) uppger att diskussioner skall 
startas med SMHI i slutet av april 2019. Här skall det utvärderas om 
det går att koppla markfuktighetskartorna så de kan predicera och 
förändras med förändrad nederbördsmängd beroende på säsong och 
aktuell nederbörd. 

• En mer omfattande studie som undersöker betydligt fler blöta och 
fuktiga granmarker. 

• Eventuellt utvärdera skillnader mellan olika delar av Sverige. Finns 
likheter eller skillnader i föryngringsresultatet inom samma SI och 
markfuktighet? 

• En undersökning av planterad tall. I den här studien ingick inga 
bestånd som planterats med tall på grund av älgbetesproblematik, 
men vilka andra faktorer påverkar föryngring av tall genom 
plantering? 

• Blandfrön med inslag av frön från förädlade lövplantor. Kan detta 
vara ett alternativ på vissa ståndorter där skadegraden på löv är låg 
men hög på tall och gran? 
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4.4 Slutsatser 

Studien visar att det finns en potential i att använda SI från skördardata och 
markfuktighetsklasser från markfuktighetskartor för att ståndortsanpassa 
föryngringar genom att variera trädslag inom bestånd. Det finns ofta en 
variation av både SI och markfuktighet inom bestånd, vilket har betydelse 
för olika trädslags etablering, tillväxt och risk för skador. På granmarker 
finns en svårighet att etablera gran på fuktiga marker beroende på hög andel 
frostskador. Däremot är större delen av de etablerade lövplantorna på dessa 
marker både oskadade samt har ett högt plantantal. På tallmarker är gran 
knappt representerad på svaga marker men börjar konkurrera från T24 och 
uppåt. På tallmarker har även tallen haft svårast att etablera sig på blöta 
marker och har här de lägsta plantantalen. Skador på tall följde i den här 
studien inte någon specifik markfuktighet. Betesskador var klart 
dominerande. 
 
Med hjälp av SI från skördardata och markfuktighetskartor kan vi ta hänsyn 
till dessa variationer i val av trädslag och föryngringsmetod. Speciellt på 
mellanmarker där valet mellan gran och tall inte är självklart samt i bestånd 
med hög spridning från lågt till högt SI. Även vid anläggande av 
blandbestånd av tall/ gran och/eller löv finns en klar vinning i att använda 
digitala hjälpmedel. Genom att nyttja variationerna skulle skadegraden av 
olika trädslag kunna minska inom bestånd med stora variationer. Även 
minimera riskerna med att fel trädslag etableras på fel mark. I stort skulle 
olika trädslag kunna fokuseras till de marker där de skulle kunna producera 
och etableras bäst, samt ha en fortlöpande god tillväxt med låg skadegrad. 
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6. Bilagor 
 
6.1 Bilaga 1 
 
 
 

Beståndsmedelvärden. Mfk = markfuktighetsklass, Stam/ha = antal stammar/ha 
med trädslagsfördelning där G = gran, T = tall och L = löv, Skada = andel 
skadade 
plantor, skada huvudtr = andel skador på huvudträdslagen. Det vill säga gran på 
granmarker och tall på tallmarker. 
 

VO 
nr 

Område Föryng 
met 

Areal 
ha 

Ant. 
Provy. 

SI Mfk Stam/ha Skada 
% 

Skada 
huvt. 

Dom. 
Skada G T L 

1 Hofors Nat. För 5 5 T28 Frisk 2000 3400 12000 39 25 Torka 

2 Hofors Nat. För 3 5 T28 Frisk 4200 1200 3600 16 18 Bete 

3 Hofors Nat. För 4 5 T25 Blöt 0 0 2400 15 13 Bete 

4 Hofors Nat. För 2 5 T25 Fuktig 800 1000 3600 40 40 Bete 

5 Hofors Nat. För 2 5 T20 Blöt 0 1000 10200 0 0  
6 Hofors Nat. För 2 5 T22 Fuktig 0 2200 8000 17 17 Bete 

7 Hofors Sådd 24 5 T26 Fuktig 1000 3600 1200 17 17 Bete 

8 Hofors Sådd 8,3 10 T25 Frisk 1400 2300 800 23 23 Bete 

9 Hofors Sådd 3,7 5 T22 Frisk 0 3600 400 26 26 Bete 

10 Hofors Sådd 9,3 5 T21 Frisk 0 1000 2600 30 30 Bete 

11 Hofors Plant 24 10 G26 Fuktig 1600 2200 3300 39 56 Frost 

12 Hofors Plant 8,7 5 G27 Frisk 2400 800 2400 19 13 Bete 

13 Hofors Plant 6 3 G27 Frisk 2000 0 0 0 0  
14 Hofors Plant 1,1 5 G23 Frisk 1400 400 200 17 7 Bete 

15 Skinsberg Plant 3 5 G33 Frisk 2600 200 4000 75 71 Frost 

16 Skinsberg Plant 9,8 5 G28 Frisk 3000 2400 5800 24 13 Frost 

17 Skinsberg Plant 1,4 6 G27 Frisk 1500 1300 5500 65 33 Frost 

18 Skinsberg Plant 1,7 5 G28 Frisk 2000 1000 0 40 10 Frost 

19 Skinsberg Plant 0,8 5 G26 Frisk 2600 600 0 18 10 Bete 
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6.2 Bilaga 2 
 
 

 
 

 
 

Normalfuktig markfuktighetskarta från Dianthus. Exporterad fil från HPR-gallring 
samt markerade provytor varav 4 friska och 1 fuktig.  
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