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Sammanfattning 

En mängd olika ståndortsfaktorer påverkar trädens tillväxt. Några av dessa kan 

påverkas genom olika skogsskötselmetoder, t ex näringstillförsel. I ett flertal försök 

de senaste decennierna har skogsgödsling visat sig kunna öka tillväxten markant. 

Faktorer som inte är påverkbara, som t ex markens textur och markens jorddjup kan 

då bli begränsande för tillväxten eftersom en finkornig textur oftast är gynnsam ur 

tillväxtsynpunkt. Föreliggande undersökning syftar till att se om det finns en 

texturvariation inom en begränsad yta och dess effekter på tillväxten. Texturen 

undersöktes genom torrsiktning. Resultaten visar att det förelåg en stor variation av 

texturen på beståndsnivå och att det kan påverka tillväxten i kombination med andra 

begränsade faktorer såsom vattentillgång. 

Nyckelord 

Ebbegärde, stamvedsproduktion, textur, vattentillgång 

Tack 

Ett stort tack till Johan Bergh för alla givande diskussioner och ett stort tack till 

Stina Alriksson som hjälpt mig med de statistiska beräkningarna.  
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1 Introduktion 

Biomassa från skogen bedöms ha hög potential för att kunna öka i framtiden och 

möta efterfrågan i en växande bioekonomi (Börjesson, 2016). För en framtida ökad 

och hållbar levnadsstandard för en stor del av världens befolkning spås en kraftigt 

ökad efterfrågan på träbaserade produkter (Skogsstyrelsen, 2015). Efterfrågan på 

mer förnybar energi kommer att öka behovet av skogsråvara, samtidigt som mer 

skogsmark kommer att tas i anspråk för avsättningar för biologisk mångfald, 

rekreation och ekoturism. Sammantaget behöver mer skog produceras på en mindre 

yta (Bergh et al., 2008). För att utnyttja ståndortens fulla kapacitet är trädslagsval, 

förädlat plantmaterial och bättre anlagda föryngringar exempel på produktions-

höjande åtgärder i skogsbruket som kan öka framtida uttag av biomassa. Andra 

produktionshöjande åtgärder är t ex dikesrensningar, nydikningar, kontroll av 

skadegörare, samt näringstillförsel av olika slag och vid olika tidpunkter (Ståhl & 

Bergh, 2013).  

Skogsgödsling är en av ovan nämnda metoder som på relativt kort sikt höjer skogs-

produktionen. Sedan 1950-talet har skogsgödsling med kväve framhållits som en av 

de mest lönsamma skogsvårdsåtgärderna inom skogsbruket. Traditionellt har 

gödsling utförts i välslutna barrträdsbestånd med god värdetillväxt som man 

planerar att slutavverka inom ca 10 år. Standardgivan är 150 kg kväve per hektar 

och gödseln sprids med traktor eller helikopter (Ståhl & Bergh, 2013). Intresset för 

skogsgödsling har pendlat över tid, främst p.g.a. oro för ekonomisk osäkerhet, 

ändrade lagkrav och kritik från miljöorganisationer kring ekologiska konsekvenser 

(Lindkvist & Kardell, 2010).  

Behovsanpassad gödsling, ibland omnämnd som balanserad näringstillförsel eller 

näringsoptimering, där inte bara kväve tillförs utan även andra näringsämnen är 

förmodligen det mest effektiva sättet att öka produktionen i svenskt skogsbruk. 

Gödslingen utförs och har sannolikt bäst tillväxteffekt  i granungskog, där man 

tillför näring i tätare intervall än vid traditionell gödsling. Effekterna kan bli att 

omloppstiden förkortas med 10 -30 år i södra Sverige och kanske 20 -60 år i norra 

Sverige (Ståhl & Bergh, 2013). 

I början av 2000-talet startade en försöksserie med behovsanpassad gödsling 

utspridda över landet (Ståhl & Bergh, 2013).  År 2001 anlade SLU fem fältförsök 

för att bl a undersöka stamproduktion och näringsläckage av olika gödslingsgivor 

och gödslingsfrekvenser i granungskog (Picea abies). Försöken är belägna i sydöstra 

Sverige (Ebbegärde), mellersta Sverige (Mölnbacka, Grängshammar, Valbo) och 

norra Sverige (Bräcke). I försöksdesignen ingick gödsling med kväve och andra 

näringsämnen varje, vartannat och vart tredje år samt vedaska kombinerat med 

kväve och fosfor och grönlutslam kombinerat med kväve. Sedan försökstart har 

revision av tillväxten gjorts vid sex tillfällen, senast efter vegetationsperioden 2016. 

Resultaten visar att samtliga gödslade ytor oavsett behandling har ökat sin 

produktion jämfört med kontrollytorna, men att variation finns mellan de olika 

försöksorterna och mellan de olika försöksytorna på varje plats beroende på 

gödselmedel, gödselgivor och gödslingsfrekvens (Bergh et al., 2008). 
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Ståndortsfaktorer mellan de olika försöksorterna varierar och kan påverka 

gödslingseffekten. Förutom longitud och latitud varierar ståndortsfaktorer som t ex 

markförhållanden, höjd över havet, nederbörd, vegetationsperiodens längd och 

medeltemperatur mellan de olika försöksorterna, vilket resulterar i olika 

ståndortsindex. Tillgång till rörligt markvatten under längre perioder under 

växtsäsongen är i sig en viktig tillväxtfaktor och påverkar även gödslingseffekten 

positivt, vilket har visats i flera studier (Bergh et al., 1999.; Nilsson, 1997). 

Jordartens textur är en annan ståndortsfaktor som kan variera såväl mellan 

försöksorterna som inom försöksytorna. Det finns endast ett litet antal studier om 

hur texturen påverkar tillväxten. Targhetta et al. (2015) beskriver hur mindre 

kornstorlekar i näringsfattig jord med varierande grundvattennivåer lokalt kan öka 

tillväxten av biomassa genom att öka tillgängligheten av näring och minskar 

vattenstress. Herrera (2002) konstaterar i en studie att jordens textur har stor 

betydelse för växters uppkomst och rötters etablering, där t ex ett högt lerinnehåll 

mekaniskt kan minska etableringen.  Kunskapsluckor finns om hur texturen varierar, 

i vilken omfattning och hur variationen fördelar sig arealmässigt samt texturens 

betydelse för gödslingseffekten avseende trädens tillväxt. 

 

1.1 Syfte 
Föreliggande undersökning berör fältförsöket i Ebbegärde och avser att undersöka 

hur jordartens textur varierar och om den korrelerar mot tillväxten av Picea abies.  

Frågeställningar 

 Finns det en texturvariation hos jordarterna inom försöksytorna?  

 Kan texturvariation korreleras till trädens tillväxt? 

 

2 Bakgrund 

De senaste 2,5 miljoner åren av jordens geologiska historia kallas kvartärtiden som 

kännetecknas av ett kallt klimat med upprepade nedisningar och mellanliggande 

isfria skeden på både norra och södra halvklotet. Huvuddelen av Sveriges jordarter 

är avsatta under och efter den senaste istiden (Eriksson et al., 2005., Fréden red., 

2009). Med jordart eller jord menar man lösa massor på jordytan där växtlighet är 

eller kan vara rotad (Fréden red., 2009). Jordarterna indelas efter textur, vilket 

betyder jordartens kvantitativa kornstorleksfördelning, samt bildningssätt och 

bildningsmiljö, där en uppdelning görs i glaciala och postglaciala jordarter. Till den 

förstnämnda gruppen hör jordarter avsatta av inlandsisen eller dess smältvatten och 

hit hör t.ex. morän-, issjö- och isälvssediment samt i havet avsatta sediment. För att 

beskriva sedimenten finns en rad egenskaper såsom textur, struktur, petrografi, 

partikelform, partikelfördelning och densitet, men även morfologi och deras plats i 

landskapet (Benn & Evans, 2010). För texturbestämning används olika 

korngruppsskalor beroende på ändamål. I skogsbrukssammanhang används ofta 
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Atterbergs korngruppsskala som utformades av Albert Atterberg år 1908 (Tabell 1), 

(Eriksson et al., 2005., Weil & Brady, 2017). 

 

Tabell 1. Atterbergs korngruppskala (Eriksson, Nilsson och Simonsson 2005) 

Korngrupp Undergrupp Kornstorlek (mm) 

Block  >200 

Sten  20-200 

Grus Grovgrus 6-20 

 Fingrus 2-6 

Sand Grovsand 0,6-2 

 Mellansand 0,2-0,6 

Mo Grovmo 0,06-0,2 

 Finmo 0,02-0,06 

Mjäla Grovmjäla 0,006-0,02 

 Finmjäla 0,002-0,006 

Ler  <0,002 

 

Markegenskaper och interaktioner mellan markpartiklar och omgivande mark-

lösning beror av texturen. Ytan på partiklarna i marken anges som specifik yta 

(m2/torr jord). En lera kan ha 10 000 ggr större yta än motsvarande vikt av mellan-

sand (Weil & Brady, 2017).  Partiklar med stor specifik yta och stor porvolym 

mellan partiklarna har stor förmåga att adsorptivt binda vatten. Finkornigare 

jordarter har därmed större vattenhållande förmåga än grövre jordarter. Det 

adsorptivt bundna vattnet och vattnets ytspänning i vattenytan ger upphov till 

kapillärkrafter som lyfter vattenpelaren genom jorden. Den kapillära stighöjden 

växer med avtagande kornstorlek, medan kapillär stighastighet minskar med 

avtagande kornstorlek. Finmo uppvisar störst stighöjd, > 100 cm, på 24 timmar. 

Växttillgängligt vatten, fältkapaciteten, beror därav på jordens textur samt djupet till 

grundvattenytan (Eriksson et al, 2005). Markens vattenledningsförmåga, hydraulisk 

konduktivitet, under mättade förhållanden lika med permeabilitet, ökar med 

grovleken hos texturen. Under omättade förhållanden kan, vid de undertryck som 

råder i marken, konduktiviteten vara större i finkorniga material (Grip & Rodhe, 

1991). Kemisk vittring ökar med minskade kornstorlek på grund av större specifik 

yta och minskad permeabilitet för vatten (Gontier et al., 2015). Lösta näringsämnen 

och gaser i marken binds till partiklarnas ytor och ju större den specifika ytan är 

desto bättre binds växttillgängliga näringsämnen till partiklarna (Eriksson et al., 

2005). Mineraliserande mikroorganismer som koloniserar ytor gynnas och ökar sin 

tillväxt med ökande specifik yta i marken (Weil & Brady, 2017). En ökad vittring 

och mineralisering skapar förutsättningar för ett ökat näringsupptag hos trädrötterna. 

Olika trädarter uppvisar olika arkitektur på rotsystemet där näringsupptaget sker. 

Granen  har ett ytligt rotsystem där utbredningen i horisontell riktning varierar 

mellan 1 -10 m, medan rotdjupet varierar mellan 0,1 – 1,6 m. Tall uppvisar en 

horisontell rotutbredning jämförbar med granen, medan björkens rötter i vissa fall 

kan nå den dubbla utbredningen. Både björk och tall har ett rotsystem som når 

djupare ner i marken än gran (Kalliokoski et al., 2008).  
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2.1 Ebbegärde 
Försöksytorna inom undersökningsområdet är samlade i tre olika block där block 1 

och 2 har undersökts.  

Undersökningsområdet valdes ut av främst tre orsaker, som på olika sätt kan ha 

inverkan på tillväxten. Block 1 och block 2 ligger på olika jordarter, försöksområdet 

ligger i en relativt nederbördsfattig del av Sverige och området har en intressant 

markhistorik.   

Undersökningsområdet ligger i sydöstra Sverige (figur 1). Berggrunden utgörs 

huvudsakligen av Växjögranit men även porfyr, sandsten och basiska bergarter finns 

i området (SGU berggrundskarta, 2018). Jordarterna utgörs till övervägande del av 

morän och genom området löper även en flack isälvsavlagring, Persmålaåsen (figur 

2). 

 

 

Figur 1. Ebbegärde försöksområde 

Moränens mäktighet inom området varierar mellan 3 – 10 m (SGU jorddjupskarta), 

men mäktigheten kan på vissa ställen vara mer begränsad (Minell, 2010). Norr om 

undersökningsområdet (Askaremåla) har jordarten analyserats till sandig moig 

morän på ett djup av 0,7 m med sammansättningen 26 % grus, 28 % sand, 36 % mo, 

8 % mjäla och 2 % ler. Basmineralindex 7,1 (Rudmark, 1988). Området är beläget 

ca 36 meter över havet och ligger därmed under högsta kustlinjen varför såväl 

moränens som isälvsavlagringens ytlager har utsatts för svallning i varierande grad 

under Baltiska issjöns fluktuationer (Andréasson et al, 2006). Blockigheten i 

området är normal (Rudmark, 1988). I flacka och konkava områden kan 

lerinlagringar finnas i moränen (Minell, 2010). 

Persmålaåsen, bestående av ”dåligt sorterat stenigt grus” (Rudmark, 1988), är ca 

100 m bred och endast ett par meter hög i undersökningsområdet. Granit är 

dominerande bergart i åsmaterialet, men även mindre halter av porfyr och grönsten 

förekommer. Väster om, i anslutning till åsen, finns en svallkappa av grus 

(Rudmark, 1998). Isälvar transporterar ofta stora mängder av finare material som ex 

mo-, mjäla- och lerpartiklar, men där framförallt mjäla och lerpartiklar hålls 

svävande på grund av bl a turbulens i den glacifluviala miljön, varvid 
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isälvsavlagringarna är relativt grovkorniga. Persmålaåsen bedöms ha måttlig 

grundvattentillgång i storleksordningen 1 – 5 l/s (Pousette et al, 1981). 

Granbestånden i undersökningen planterades 1991 (födelseår 1989). De tidigare 

bestånden avverkades 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 2. Jordarter inom undersökningsområdet (SGU jordartskarta, 2018) 

2.2 Markhistorik  
Generellt har skogsmark i södra Sverige varit betad. I inägo-utmarkssystemet som 

präglat landskapet sedan yngre bronsålder hägnades djuren ute från ängs- och åker-

mark och gick fritt på utmarken, lika med skogsmarken (Gaillard, 1994). Skogarna 

hölls så öppna som möjligt för att främja gräs- och örttillväxt och de träd som fanns 

användes för byggnation och bränsleförsörjning. Under 1600 – 1800-tal utnyttjades 

stamvedsproduktionen även till träkolsframställning. På grund av riklig gräs- och 

örtvegetation bildades jordmåner i form av olika brunjordar där organiskt material 

snabbt mineraliserades. 

Vid ett besök på försöksytan i juni 2018 berättade Allan Svensson att före avverk-

ningen 1989 så fanns här en blandskog av gran och tall som följde rullstensåsen 

mellan landsvägen och kraftledningen. Öster om rullstensåsen var skogen mer 

talldominerad.  

Allan Svensson, född 1942, är uppvuxen i Ebbegärde och flyttade senare till Böle. 

1956 arbetade han på dåvarande Domänverket som plantör. Som en kuriositet kan 
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nämnas att han då planterade för 1 kr/tim, med hacka och zinkspann innehållande 50 

barrotsplantor. Han var även med vid slutavverkningar, där fällning och aptering ut-

fördes med de allra första motorsågarna, medan kvistningen alltid gjordes med yxa. 

Gården Ebbegärde ägdes sedan 1700-talet av olika adelsmän varav den siste kom att 

bli greve Carl Otto Posse (1787 – 1867). Den förste kände arrendatorn i slutet av 

1700-talet hette Olof Pärsson. Gården har alltjämt sedan dess brukats av ett flertal 

arrendatorer. Fram till 1880-talet ägdes Ebbegärde av släkten Posse och såldes då 

till staten av greve Posses arvingar. I försäljningen ingick stora kringliggande 

markområden och Ebbegärde kronopark, omfattande 2600 ha, bildades. Åker-

marken arrenderades ut. (Ryssby bygdeband). 

Enligt Enarsson (2018) hade greve Posse ett system för hur skogen skulle skötas, 

som omfattade rutor med en storlek av 300 x 300 m. En tidig variant av nutida 

skogsbruksplaner. 

Under greve Posses tid fanns en man från trakten vid namn Jon Engström. Han var 

läkare och författare, men sysslade även med virkesaffärer. Han var ökänd för sina 

hänsynslösa metoder och fick namnet ”Trädoktorn”. Han kom i konflikt med 

markägarna när han obekymrad om gränser, äganderätt och andra formaliteter, 

gjorde avverkningar och upprättade mobila sågverk, med tillhörande uppdämningar 

av vattendrag, ute i skogen. Trots åtskilliga stämningar och åtal lyckades han efter 

betalda rättegångskostnader samla en stor förmögenhet. Han förde ofta sin kamp i 

Kalmarpressen men önskade ha ett eget språkrör, varvid han grundade tidningen 

Barometern i Kalmar år 1841 (Danielsson, 2016). 

Enligt dessa utsagor kan man med stor sannolikhet dra slutsatsen att marken där 

undersökningsområdet ligger har varit skogbevuxet under åtminstone 200 år. Tall 

har förmodligen varit dominerande trädslag och den arealmässigt stora och 

förhållandevis karga marken har bara i ringa utsträckning använts som betesmark.  

 

2.3 Försöksdesign och produktion 
Provytorna är utlagda bredvid varandra enligt figur 3, där varje parcell har en 

bruttostorlek av 40 x 40 m som behandlas, medan tillväxtrevisioner görs i en 

nettoparcell på 25 x 25 m. Parceller med ett nummer som börjar på 1 tillhör block 1 

och parceller med en siffra som börjar på 2 tillhör block 2. Förkortningarna i 

parcellerna betecknar de olika gödslingsregimerna, enligt följande: 

 F1: Gödsling varje år (75 kg N ha-1 + näringsämnen i relation till N) 

 F2: Gödsling vartannat år (125 kg N ha-1 + näringsämnen i relation till N) 

 F3: Gödsling vart tredje år (150 kg N ha-1 + näringsämnen i relation till N) 

 A/NP: Asktillförsel vart femte år och NP- gödsling vart annat år (F2) 

 S/N: Tillförsel av grönlutslam vart femte år och N-gödsling vart annat år (F2) 

 C: kontroll   

Till höger i figur 3 redovisas produktionssiffror från år 2016, mätt som total 

volymproduktion, m3sk/ha (SLU, 2017).  
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Figur 3. Till vänster försöksdesign med de olika gödslingsregimerna. Till höger motsvarande design 

med produktionssiffror från 2016. 

 

3 Metod 

Markundersökningen omfattade block 1 och 2 i gödslingsförsök U854 Ebbegärde 

kronopark (se figur 3). I försöket ingick 12 parceller (reservparcellerna undantagna) 

där varje parcell hade en nettostorlek om 25 x 25 m. I varje parcell togs 4 jordprover 

ut i mineraljorden på ett djup mellan 15 - 30 cm. Provmängden varierade mellan 

200 – 600 g. Proverna togs i x,y - skärningspunkten 8 m från varje hörn i parcellen. 

Blockigheten bedömdes visuellt i varje parcell i tre nivåer; blockfattigt, 

normalblockigt och rikblockigt. Texturbestämningen utfördes genom siktning av 

torkat prov (105 ˚C) i siktstorlekar 4,00 mm, 2,00 mm och 0,25 mm, varvid 

beräkningar gjordes på fyra fraktioner; > 4,00 mm (grovgrus, sten), 4,00 – 2,00 mm 

(fingrus), 2,00 – 0,25 mm (sand) och < 0,25 mm (mo, mjäla, ler). Sten större än 5 

cm i diameter togs bort i proverna. De siktade proverna vägdes in och beräknades 

procentuellt i relation till total provvikt. 
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4 Resultat 

I redovisningen av resultaten kom parcell 16 att räknas in i block 2 p.g.a. sitt 

geografiska läge. I block 1 låg parcellerna 11, 12, 13 och 14 geografiskt intill 

varandra medan parcell 15 låg ca 75 m sydväst om de föregående. I block 2 låg 

parcellerna 21, 16, 22 och 23 intill varandra i nord-sydlig riktning (nedan block 2a), 

medan parcellerna 24, 25, och 26 låg ca 50 m sydost om dessa (nedan block 2b). 

Undantaget kontrollen (13C) så uppvisade samtliga ytor i block 1 en låg andel 

finmaterial (mo t o m ler), i medeltal 16 % (figur 5). 

Samtliga parceller i block 1 bedömdes rikblockiga. 

I figur 6 och 7 ses fotografier från block 1. 

 

 

 

Figur 5. Texturfördelning och volymproduktion i block 1. C = kontroll, F1 = gödsling varje år, F2 = 

gödsling vartannat år, F3 = gödsling vart tredje år, S+N = grönlutslam vart femte år och gödsling 

vartannat år. 
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Figur 6. Vy över block 1 

 

Figur 7. Detaljbild från block 1 
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I block 2a (parcellerna 21, 16, 22 och 23) var andelen finmaterial (mo t o m ler) i 

medeltal 31 % (figur 8). I figur 9 och 10 ses fotografier från block 2a. Parcellerna i 

block 2b (24, 25 och 26) uppvisade i medeltal 15 % finmaterial (mo t o m ler) (figur 

11). 

Parcellerna i block 2a bedömdes blockfattiga, medan block 2b bedömdes 

normalblockigt. 

 

 

Figur 8. Texturfördelning och volymproduktion i block 2a. C = kontroll, A+NP = asktillförsel vart 

femte år och gödsling vartannat år, S+N = grönlutslam vart femte år och gödsling vartannat år. 
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Figur 9. Vy över block 2a 

 

Figur 10. Detaljbild från block 2a 
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Figur 11. Texturfördelning och volymproduktion i block 2b. F1 = gödsling varje år, F2 = gödsling 

vartannat år, F3 = gödsling vart tredje år. 
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Figur 12. Vy över block 2b 

 

Figur 13. Detaljbild från block 2b 

Undantaget kontrollerna fanns en signifikant skillnad i mängden finmaterial mellan 

block 1 och block 2 (t-test, p=0,034). Skillnaden bestod i att det fanns mer 

finmaterial i block 2. Skillnaden i volymproduktion mellan block 1 och block 2 

skiljde sig också signifikant (t-test, p=0,000) genom att det var en högre tillväxt i 

block 2 (figur 14 och 15). 

Det fanns en signifikant skillnad i andel finmaterial mellan block 2a och 2b (t-test, 

p=0,001). Det fanns mer finmaterial i block 2a, men det fanns ingen signifikant 

skillnad i volymproduktion mellan block 2a och 2b (figur 14 och 15). Däremot 

uppvisade block 1 och block 2a signifikant skillnad både vad avsåg 

volymproduktion (t-test, p=0,000) och finmaterial (t-test, p=0,000) (figur 14). 

Mellan block 1 och block 2b fanns endast signifikant skillnad i volymproduktion (t-

test, p=0,000) (figur 14 och 15). 

 

 

 



 

14(19) 

 

 

Figur 14. Medelvärden av volymproduktion (m3sk ha-1) och andel finmaterial (%) i parcellerna i block 

1 och 2 

 

Figur 15. Volymproduktion (m3sk ha-1) och andel finmaterial (%), samtliga provpunkter, i parcellerna 

i block 1, 2a och 2b 

 

5 Diskussion 

Parcellerna 11, 12, 13, 14 i block 1 låg på moränmark med ett varierat jorddjup. 

Parcell 15 låg på en blockrik moränhöjd. Parcellerna 16, 21, 22, 23 d.v.s. block 2a 

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Block 1 Block 2a Block 2b

m
3

sk
/h

a 

%

Andel finmaterial Volymproduktion

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 10 20 30 40 50 60 70

V
o

ly
m

p
ro

d
u
k
ti

o
n
 m

3
sk

/h
a

Andel finmaterial (%)

Block 1

Block 2a

Block 2b



 

15(19) 

 

låg på en isälvsavlagring. Parcellerna 24, 25, 26 dvs block 2b låg i ett utströmnings-

område på moränmark i anslutning till isälvsavlagringen (figur 16). Resultaten 

visade att det fanns en texturvariation inom varje parcell. Det fanns också en 

skillnad i textur mellan block 1, block 2a och block 2b. Andelen finmaterial (< 0,25 

mm) var störst i block 2a. Vilka kornstorlekar som dominerade inom denna fraktion 

kan inte undersökningen visa. 

 

Figur 16. Jordarter i försöksområdet; block 2a isälvsmaterial, block 1 och 2b morän. 

Produktionsmässigt uppvisade de behandlade ytorna i block 2 totalt sett en 

signifikant högre produktion än de behandlade ytorna i block 1. Även kontrollen i 

block 2 uppvisade högre produktion än kontrollen i block 1. Skillnaden i produktion 

mellan block 1 och block 2 kan till en del antas bero på texturvariation i kombi-

nation med vattentillgång. I block 1 dominerade en grov textur (sand, grus, sten) i 

en för övrigt rikblockig morän, vilket gav hög permeabilitet för vatten och lösta 

näringsämnen, med torrare mark och högre urlakning som följd. Den grova texturen 

kan till en del bero att området låg under högsta kustlinjen och att den ytliga 

moränen utsatts för svallning vid flera tillfällen under Baltiska issjöns fluktuationer 

(Andréasson, 2006).  

Block 2 kan ståndortsmässigt delas upp i två delar. Parcellerna som låg på isälvs-

avlagringen innehöll alla en högre halt finjord än block 1. Normalt sett förknippas 

isälvsavlagringar med en grov textur av ett ofullständigt sorterat vattentransporterat 

material med hög permeabilitet och därmed torra förhållanden i markytan och ofta 

ett relativt högt vattenflöde i de lägre delarna (Pousette et al., 1981). Den högre 

finjordshalten i isälvsavlagingen, som underökningen visar, kan antas domineras av 
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finmo och grovmo, eftersom mjäla- och lerhalter generellt sett är låga i 

isälvsavlagringar (Andréasson et al, 2006). En hög andel finmo skulle kunna vara en 

förklaring till en ökad vattentillgänglighet för trädrötterna. Finmo har högst kapillär 

stighastighet per tidsenhet av alla kornstorleksfraktioner och eftersom åsen var låg 

och flack så kan man anta att det fanns en kontakt mellan åsens relativt ytliga 

vattenflöde och markens övre del och även om det förekommer en texturvariation 

inom åsen så kommer finkornig jord kapillärt binda vatten från grövre fraktioner 

(Grip & Rodhe, 1991). 

Enligt Svensson (2018) så var den äldre skogen som avverkades 1989 i stort sett ren 

tallskog på de omgivande moränmarkerna medan på isälvsavlagringen fanns en 

blandskog av tall och gran. En relativt sett hög granandel på isälvsavlagringen 

indikerar att vattentillgången var god. 

Parcellerna 24, 25 och 26 låg alla lägre och i ett utströmningsområde sett från både 

isälvsavlagringen och omgivande moränmark. Grundvatten tränger där upp mot 

markytan (Grip & Rodhe, 1991), så även om moräntexturen enligt resultaten är grov 

och har låg vattenhållande förmåga och hög urlakning, så är vattentillgängligheten 

för trädrötterna god i detta område. 

Den tillförda näringen på de behandlade ytorna ger en kraftig tillväxtökning av 

biomassan på båda blocken med ett stort förnafall som följd. En observation vid 

provtagningen var att mårtäcket på marken var kraftigt utvecklat. P.g.a. mårens 

höga kapillära förmåga (Weil & Brady, 2017), kan man därmed anta att urlaknings-

effekterna av såväl tillförd som mineraliserad näring är låg, speciellt i kombination 

med den låga nederbörden i området. Tillgängligt vatten är förmodligen den 

viktigaste produktionsbegränsande faktorn i området där grundvattenytans läge och 

jordartens textur är av stor vikt. 

5.1 Fortsatta undersökningar 
Eftersom den behovsanpassade gödslingen ger träden tillräckligt med näring är med 

stor sannolikhet vattentillgång den starkast begränsade tillväxtfaktorn. En 

undersökning där man dels kontinuerligt mäter markvattenhalt, grundvattennivå och 

grundvattenflöde under växtsäsongen skulle ge ytterligare svar på vattnets betydelse 

för tillväxten vid behovsanpassad gödsling.  

 

6 Slutsatser 

Den signifikant högre produktionen i block 2 beror på god vattentillgång i 

kombination med en finkornig textur relativt omgivningen. 

Den lägre produktionen i block 1 beror på sämre vattentillgänglighet för rötterna  på 

grund av grov textur med torra markförhållanden och hög urlakning som följd. 

Grundvattenytans läge och texturvariationen inom jordarten styr vattentillgången 

och därmed stamproduktionen.  
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