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Figur 1 Betad granplanta 
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Sammanfattning (på svenska)  
 
Examensarbetet är en jämförelsestudie mellan 5-åriga granplanteringar där 4 planteringar är 
behandlade med rådjursrepellerande medel och 4 planteringar är obehandlade. Man lade ut 5 
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stocks were virtually untouched during the planting year and next year while the untreated stocks 
have been heavily grazed during these years.  The total growth difference between grazed plants 
and ungrazed plants found to be 0, 01 m of the treated stocks and 0, 07 m in the untreated 
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seems like the treatment of deer-repellent are unnecessary. Unless you know in particularly that 
the area has a specific problem whit severe deer-grazing. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet är en jämförelsestudie mellan granplanteringar där 4 planteringar är 
behandlade med rådjursrepellerande medel och 4 planteringar är obehandlade. Studiens 
syfte är att fungera som underlag för Skogssällskapets framtida beslut angående 
användandet av viltrepellenter. Genom observationer och mätningar i fält, litteratur- och 
statistiksökning, samtal med handledare och andra kunniga erfarna personer samt 
sammanställning och analys av resultat och information har följande frågeställningar 
bearbetas:  

• Finns kvalitetsskillnader (betesskador/betesfrekvens) mellan granplantor som 
behandlats med rådjursrepellerande medel och obehandlade granplantor om 
faktorer som ålder, bonitet, planttyp och hyggesstorlek är likvärdiga? 
 

• Finns det tillväxtskillnader mellan granplantor som behandlats med 
rådjursrepellerande medel och obehandlade granplantor om faktorer som ålder, 
bonitet, planttyp och hyggesstorlek är likvärdiga? 
 

Resultatet visar att för de inventerade bestånden gäller att betesfrekvensen är betydligt 
högre hos de obehandlade bestånden om man jämför med de behandlade. 62,3 % av de 
obehandlade plantorna är betade medan 36,9% av de behandlade plantorna är betade. De 
obehandlade plantorna är till största delen betade under planteringsåret (och för de andra 
plantorna, behandlingsåret) samt året därefter. De behandlade plantorna är däremot i 
stort sett obetade under dessa år och har istället fått sina betesskador år 4 och 5. Den 
totala tillväxtskillnaden mellan betade och obetade plantor visar sig vara 0,01 m för de 
behandlade bestånden respektive 0,07m för de obehandlade beståndens plantor. 

Slutsatsen av studien blir därför att trots att behandlingen verkar fungerar väl för att 
motverka rådjursbetning, är tillväxtskillnaderna mellan betade och obetade plantor ändå 
så små att kostnaderna för behandlingen inte betalar sig. 
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Summary 

The report is a comparative study between spruce plantations where 4 plants are 
treated with deer repellents and 4 plantations are untreated. The study aims to 
provide a base for the Forest Society's future decisions regarding the use of wildlife-
repellents. The inventory in the field, literature, conversations with teachers and 
other knowledgeable experienced people, and analysis of results and information 
resulted in a report whose core was treated through the following questions:  

• Are there differences in quality (graze-damage / graze-rate) between spruce 
seedlings treated with deer repellents and untreated spruce seedlings on factors such 
as age, quality, plant type and size of clear-cutting are equivalent?  
 
• Are there growth differences between spruce seedlings treated with deer repellents 
and untreated spruce seedlings on factors such as age, quality, plant type and size of 
clear-cutting are equivalent?  
 
The results of the inventory show that stocks in grazing incidence are considerably 
higher for the untreated stocks in comparison with the treated plants. 62, 3% of the 
untreated plants are grazed while 36, 9% of the treated plants are grazed, there is a 
25, 4% difference. The untreated plants are mostly operated in the planting year 
(same year that the treated plants get their treatment) and the following year. The 
treated plants, however, largely unseeded during these years, it has instead had their 
feeding damage in year 4 and 5.  
Divergence of growth is about 1 centimeter between grazed and not grazed, treated 
plants. For the untreated plants, the growth difference is 7 centimeters.  
The conclusion of the study is therefore that although the treatment seems to work 
well to inhibit deer grazing, is growth differences between grazed and ungrazed 
plants are so small that the cost of treatment does not pay off.  
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Abstract 

The report is a comparative study between spruce plantations where 4 plants are 
treated with deer repellents and 4 plantations are untreated. The study aims to 
provide a base for the Forest Society's future decisions regarding the use of wildlife-
repellents.  
 
The report indicates that wildlife-repellents work reasonably well for its purpose, the 
treated stocks were virtually untouched during the planting year and next year while 
the untreated stocks have been heavily grazed during these years.  Growth difference 
between grazed plants and ungrazed plants found to be virtually non-existent (0, 01 
m) of the treated stocks and 0, 07 m in the untreated plants. Because of the growth 
differences are so small between grazed and no grazed plants, it seems like the 
treatment of deer-repellent are unnecessary. Unless you know in particularly that the 
area has a specific problem whit severe deer-grazing. 
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Förord 

Följande examensarbete är en del i utbildningen till högskoleingenjör vid 
Linnéuniversitetet i Växjö och omfattas av 15 hp. Arbetsvägen fram till målet har 
varit något krokig och stundtals pausad men har nu slutligen nått sin destination.  

Examensarbetet uppstod genom ett telefonsamtal till min då blivande handledare 
samt skogsanvarige på skogsällskapet; Mattias Berglund. Han gav mig ett förslag som 
handlade om ett väldigt intressant och aktuellt område nämligen betesskador. 
Dessutom föreslog han att den geografiska avgränsningen skulle lokaliseras till Åry 
bruks ägor där jag själv har personlig anknytning, vilket gjorde det hela ännu mer 
intressant. 

 Examensarbetet har lärt mig mycket både vad det gäller betesskador och 
problematik kring detta men jag har även lärt mig väldigt mycket om planering och 
projektering kring en ny uppgift.  

 

Jag känner stor tacksammhet till alla ni som hjälpt mig med stort och smått. Stort 
tack även till alla er som försökt hjälpa mig men utan att lyckats.  

Störst tack till familjen som stöttar och inspirerar mig på ett ovärderligt sätt. 

 

 

Jät Ljusadal, den 30 maj 2012 

Pia Edlund 
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1. Inledning 

En av de största utmaningarna för Svensk skogsföryngring är idag viltbetning. Älg 
och rådjur är de två största skadegörarna i Sverige om man tittar på hjortdjur 
(skogskötselserien nr 12). Även om älgens skador är mer omfattande, så förorsakar även 
rådjuren betydande tillväxt- och kvalitetsförluster på nyplanteringar och ungskogar. 
Rådjuren äter gärna gran i avsaknad av tall men hos älgen kommer gran längst ner 
på önskelistan. Problemet med att rådjur betar gran har man således främst i de områdena 
av landet som man har svårt att föryngra tall i tillräckligt stor utsträckning. Det är alltså 
främst rådjur som gör skada på gran vad gäller viltbetning (1,2 www.jagareforbundet.se ). 
Gran och tall är, utan konkurrens, Sveriges främsta produktionsträdslag och båda 
kan drabbas hårt av betning, vilket kan ge konsekvenser för hela trädets omloppstid 
och dess slutanvändning. Skogssverige diskuterar och forskar ständigt om nya och 
gamla metoder att förhindra viltbetesskador. De tre vanligaste sätten att begränsa 
viltbetning är hägn, mekaniska skydd samt kemiska skydd och alla har sina för- och 
nackdelar. 

År 2005 drabbades södra Sverige av stormen Gudrun som orsakade oerhörda 
mängder stormfälld skog vilket förde med sig stora arealer hyggen att föryngra. Att 
hägna in alla dessa områden skulle vara väldigt kostsamt och tidskrävande. Likaså 
kräver de mekaniska skydden visst manuellt arbete med varje planta, vilket är 
tidskrävande och dyrt. Det mest kostnadseffektiva alternativet vid sådana extrema 
situationer blir därför kemisk viltrepellent om man vill försöka skydda sin 
föryngring.  

En fastighet bland många andra som drabbades hårt den stormiga januarinatten 
2005 var Åry Bruk som ligger 15 km öster om Växjö. Skogssällskapet äger 
fastigheten och har anknytning till herrgården med tillhörande ägor sedan lång tid 
tillbaka eftersom att en av grundarna till skogsällskapet en gång bott på herrgården 
och förvaltat skogen. Majoriteten av Åry bruks ”Gudrun-hyggen” är föryngrade 
med gran och eftersom rådjursstammen är stark i området har man behandlat alla 
föryngringarna med rådjursrepellerande medel. Att spruta eller inte spruta, det är 
frågan som många skogsägare ställer sig när de planterar. Rådjursrepellerande 
kemiska produkter kan i bästa fall skydda stora arealer nyplanterad mark från 
rådjursbetning men om skyddseffekten är liten kan de skapa onödiga utgifter eller i 
värsta fall hämma eller döda plantan.  

1.1 Bakgrund 

För att reflektera och utvärdera sitt handlande i denna speciella situation, som 
Gudrun gav upphov till, vill man nu på Skogssällskapet jämföra sina behandlade 
planteringar med obehandlade jämförbara planteringar. Detta för att i framtiden 
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endast utföra behandling där den är lönsam. Detta examensarbete omfattar 15 
högskolepoäng och har genomförts som en jämförelsestudie där skillnader mellan 
plantor behandlade med rådjursrepellerande medel och obehandlade 
granplanteringar undersöktes. Eftersom man själv besprutat alla nyplanterade 
bestånd på fastigheten får man vända sig till närliggande skogsägare för 
referensbestånd. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att fungera som underlag för Skogssällskapets framtida beslut 
angående användandet av viltrepellenter. Genom inventering i fält, litteratur- och 
statistiksökning, samtal med handledare och andra kunniga erfarna personer samt 
sammanställning och analys av resultat och information kommer följande 
frågeställningar bearbetas:  

• Finns det tillväxtskillnader mellan granplantor som behandlats med 
rådjursrepellerande medel och obehandlade granplantor om faktorer som 
ålder, bonitet, planttyp och hyggesstorlek är likvärdiga? 

• Finns kvalitetsskillnader mellan granplantor som behandlats med 
rådjursrepellerande medel och obehandlade granplantor om faktorer som 
ålder, bonitet, planttyp och hyggesstorlek är likvärdiga? 
 

För att bena ut frågeställningar och upptäcka eventuell problematik har följande 
undersökts: 
- Höjdskillnader (betade jmf obetade plantor) 
- Betesfrekvensskillnader (betade jmf obetade plantor) 
- Lokalisering på hygget, kantzon jämfört med mittzon  
- Små hyggen jämfört med stora 
- Bonitetsskillnader  

Samtliga jämförelser har gjorts så att behandlade bestånd jmf behandlade och 
obehandlade jmf obehandlade. Övriga för arbetet relevanta iakttagelser 
dokumenteras också. 

1.3 Avgränsningar 

Då själva medlet som använts vid behandlingen av granplantorna anses ha lite 
(om någon)betydelse för studien kommer inte PW-vilt, vilket använts som 
rådjursrepellerande medel, att diskuteras.  

Vidare kommer det geografiska området begränsas till Åry bruks ägor ca 1 mil 
öster om Växjö stad, väl medveten om att det kan se mycket annorlunda ut på 
annan ort.  
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Man kan inte utesluta att andra djur såsom hare eller älg betat de undersökta 
granplantorna men eftersom slag och andra ledtrådar tyder på att det är rådjur 
som betat kommer man utgå från detta. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Rådjur (Capreolus capreolus)  

Rådjur finns idag i hela Sverige förutom i fjällen ovan 
trädgränsen. Antalet rådjur per 1000 hektar kan variera 
mellan 40 stycken i söder till mindre än 5 i norr. Svenska 
jägareförbundet för bok över avskjutningsstatistik och 
nedanstående tabell visar det inventerade områdets 
registrerade avskjutning. Enligt jaktvårdskonsulent på 
svenska jägareförbundet, Elias Turesson kan man i grova drag räkna med att en 
tredjedel av viltstammen skjuts varje år. Detta innebär i så fall att även om 
avskjutningen minskat något under senaste jaktsäsongen så ligger det inventerade 
området relativt högt i rådjursantal/1000 hektar om man jämför med resten av 
landet. 

Tabell 1 Inrapporterade skjutna rådjur i det inventerade området: 

År Jaktvårdskrets
Fällda/1000 
ha 

Rapporterad 
areal 

2008/2009  Växjö Södra  12,53 40458 

2009/2010 Växjö Södra  13,68 42092 
 
2010/2011 

 
Växjö Södra 

 
9,07 44744  

 (3,www.jägareförbundet.se)  

Undersökningar visar att rådjuren sällan betar gran (och tall) på sommaren utan den 
största produktionshämmande betningen på barrträden sker vintertid (Bergqvist m.fl.). 
Rådjuret äter främst blåbärsris, lingonris och ljung på vintern men under speciellt 
snörika vintrar kan riset vara svårt att få tag i och de äter istället av barrträdens 
plantor. Rådjuren äter visserligen mindre volymer på vintern då intaget uppgår till 
0,5-1,5 kilo per dygn men de kan ändå orsaka stora skador. Vintervolymen kan 
jämföras med sommarhalvårets intag som mätts till ca 2-4 kilo per dygn. Man räknar 
att 6-7 rådjur motsvarar en älg vad det gäller betestryck. Rådjuren betar granplantor 
främst upp till en meters höjd men detta kan variera beroende på det aktuella 
snödjupet. Rådjurens beteende skiljer sig lite åt beroende på om det är sommar eller 
vinter, det är inte bara volymen föda som minskar på vintern utan också 
hemområdenas storlek. Särskilt snöiga vintrar får rådjuren problem med 
framkomligheten på grund av deras smala klövar, vilket gör att de rör sig mindre än 
på sommarhalvåret. De är också mer villiga att gå flockvis på vintern för att hjälpas 
åt med att upptäcka rovdjur. Den lokala populationsstorleken är starkt varierande 
och avgörande faktorer för variationen är födotillgång, rovdjurstäthet och jakttryck. 

Figur 1 Rådjur, vintertid 
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Skador på granplanteringar är beroende av bland annat storleken på den lokala 
rådjursstammen, vilka matalternativ som erbjuds, den aktuella vinterns klimat, 
rådjurets hemområdes lokalisering (1,www.jagareforbundet.se) och mänsklig aktivitet i 
området typ vandringsleder, orientering och dylika aktiviteter (4, www.orientering.se ). 
Nedanstående bild visar en drastisk ökning av rådjursstammen i Sverige under 50 år, 
populationen är nästintill fyra gånger större nu än då. 

(5, www.viltochfisk.se ) 

Den uppåtgående trenden har dock stagnerat i dagsläget och detta beror mycket på 
att rovdjursstammar såsom rävar och lodjur är betydligt starkare nu om man jämför 
20 år tillbaka. Räven som är den största dödsorsaken hos rådjurskid, har återhämtat 
sig bra efter den fruktansvärda rävskabben som drabbade många rävar under 80- 
och 90-talet. Lokatten har både ökat i population och utbredningsområde de 
senaste åren och även om lostammen är instabil i södra Sverige, tror ändå forskare 
inom ämnet att lokatten har kommit för att stanna även i de sydliga regionerna av 
landet (6,www.naturvardsverket.se ).  

Rådjuret har ett stort värde hos jägarna som jaktbart vilt. Jägarna vill gärna att 
rådjursstammen ska hållas stor och stark medan lodjurs och rävarnas population 
gärna hålls mer stram. Även om många skogsägare också är jägare så är 
intressekonflikten mellan de bägge komplicerad och svårlöst.  

Tabell 2 Visar ökningen av rådjurpopulationen i Sverige under 50 år: 
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2.2 Gran (Picea abies)  

Granen är Sveriges vanligaste trädslag och också det mest viktiga, ekonomiskt sett. 
Granen är sekundärträd och klarar både skugga och trängsel bra så länge den förses 
med näring och vatten. Deras ytliga rötter gör att de är känsliga för torka och storm. 
Gran är oftast inget viltbegärligt trädslag men kan bli svårt betad i avsaknad av 
annan föda då främst tall som är betydligt mer viltbegärligt och många djurs 
huvudsakliga föda under vinterhalvåret. Tall är det näst vanligaste träslaget i Sverige 
och har på vissa håll i landet, främst södra Sverige, blivit väldigt svårföryngrat på 
grund av en kombination av en kraftig viltstam (främst älg) och ogynnsam 
föryngringsstrategi. Här får man till följd även problem med rådjursbete på 
granplantor.  

Man avverkar drygt 85 miljoner m3sk (7,www.skogsstyrelsen.se) skog i Sverige per år och 
drygt hälften av det är gran (se bilaga). Granens främsta användningsområden är 
pappersmassaindustrin samt konstruktions- och emballagevirke. (8,www.södra.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägsta avverkningsålder för gran varierar i landet beroende på bonitet och 65 år 
gäller för G24 (9,www.skogsstyrelsen.se) vilket är det lägsta i det aktuella området för 
studien.  

2.3 Annan forskning på området  

Jonas Bergqvist är för närvarande skogsvårdsspecialist på skogsstyrelsen i Jönköping 
men har tidigare jobbat på ASA försökspark i Lammhult. Mellan åren 1992-1995 
ledde Bergqvist ett forskningsprojekt där man följde sammanlagt 18 

Figur 2 Virkesförrådet i Sverige, fördelat på trädslag (pub-epsilon.slu.se)
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granplanteringar varje vår och höst. Man tittade på betesskador, tillväxt och 
dödlighet. Försöket visade bland annat att rådjur bara betade gran under 
vinterhalvåret alltså ingen gran på sommaren. Försöket visade också att betad gran 
kan skjuta i höjden och växa i kapp tillväxtförlust som uppstår i och med betningen, 
om den får några år på sig. Man vet dock inte hur tillväxten ser ut på längre tid 
eftersom försöket utfördes under en begränsad tidsperiod och man vet alltså inte 
hur den slutliga tillväxten påverkas (7.2:1, Bergqvist, Bergström & Zakharenka). Jonas 
Bergqvist har också tillsammans med Göran Bergqvist som är jaktansvarig på 
Holmen skog och Roger Bergström, professor och forskare vid skogforsk, ställt 
samman nummer 19, 2003 av skogforsks RESULTAT. Numret handlar om 
rådjursbete på barrplantor samt dess mönster och effekter och det grundar sig på de 
forskningsprojekt som genererades efter 1980-talets larmrapporter om viltbetning. I 
detta nummer av RESULTAT har man sammanfattat lärdomar och slutsatser efter 
forskningen och härpå följer en sammanfattning av sammanfattningen. 
Betesmönster: Snöfattiga vintrar sker plantbetet hela vintern medan mer snörika 
vintrar ger ett delvis skyddande lager som koncentrerar barrbetet till vår och höst. 
Toppskotten betas mest första vintern efter plantering därefter ökar sidobetning. 
Tall betas hellre än gran. Tvååriga täckrotsplantor betas hellre än barrotsplantor 
men båda typerna föredras framför självföryngrade. Tvååriga plantor betas oftare än 
ettåriga. Fyraåriga plantor betas mer sällan än yngre plantor. Gröna, snabbväxande 
vitala plantor betas mer begärligt än svagväxande med gulare färg. Plantorna betas 
mindre om de omges av kraftig vegetation men de blir även mindre vitala. Betade 
plantor löper större risk att bli betade igen. Slutsatserna vad det gäller sambandet 
mellan betning och beståndsegenskaper menade Bergqvist, Bergqvist och 
Bergström att man genom skogsskötselåtgärder kan påverka risken för plantbete. 
Största orsaken till betning beror dock på planttyp samt hur åtgärderna påverkar 
plantans vitalitet och inte hur åtgärderna har påverkat hygget som livsmiljö åt 
rådjuren. Vidare påvisar man att effekterna av bete på granplantor förmodligen inte 
är så allvarliga som man kan tro. Flerstammigheten som man befarat av all betning 
tycktes i stort sett utebli. Dubbeltoppen eller extrastammen finns kvar som 
sprötkvist men är oftast placerad relativt nära roten och därmed undviker att skapa 
alltför stora ekonomiska förluster.  

Viltstammens storlek och betestryck har ett komplext samband som påverkas av 
många kringliggande faktorer. 

Exempel på åtgärder för att minska skador är att välja rätt planttyp, repellenter, tejp 
strax under toppskott på plantan, stängsel samt utfodring. (10, www.landbygd.ax )  
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2.4 Aktuellt viltskydd samt lite om kemiska repellenters framtid 

På Åryd Bruks granplanteringar har Skogssällskapet använt sig av 
rådjursrepellerande medlet PW-vilt som numera är förbjudet enligt 
kemikalieinspektionen (11,www.kemi.se). Bestånden är behandlade (efter invintring) 
samma år som plantorna planterades. Besprutning måste ske efter invintringen 
annars kan plantans vaxskydd skadas vilket leder till att plantan inte klarar kylan 
(7.1:1, Allvin).  Nästan 50 % av Sveriges produktiva skogsmark är FSC-certifierad. 
Eftersom efterfrågan på certifierade produkter är stor ger många virkesinköpande 
företag ekonomisk bonus till skogsägare som säljer certifierat virke, vilket leder till 
en fortsatt ökning av certifierade arealer i Sverige. FSC-s grundprinciper kretsar 
kring ett miljövänligt och hållbart skogsbruk med rättvisa arbetsförhållanden och 
som bedrivs i enighet med landets lagar och invånare. Eftersom andelen certifierad 
skogsmark ständigt ökar och människors miljömedvetande följer samma trend, 
kommer vi att gå mot mindre kemikalieanvändande både i skogsbruket och i 
samhället. Detta påvekar användandet av främst kemiska repellerande medel. Många 
kemiska bekämpningsmedel förbjuds och andra förändras för att bli mer 
miljövänliga (12,www.fsc-sverige.org). 
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2.4 Snödjup                           

Vintrarnas snödjup är av betydelse för rådjurets val av föda under vinterhalvåret 
och kan därför bli direkt avgörande om ett bestånd ska bli betat eller inte.  En 
ungefärlig gräns för om rådjuret väljer bärris eller barr är 50 cm (13,www.kolumbus.fi) 
snödjup men valet beror också på tillgång, man äter det som finns tillgängligt. 

 SMHI (Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut) har via hemsida, telefon- 
och mailkontakt varit behjälpliga med aktuellt snödjup i trakten kring Växjö.  

Eftersom de aktuella granplantorna planterades 2008 är det alltså snödjup under 
vintrarna 2008-09, 2009-10 och 2010-11 som är intressanta i detta fall.  

 

Diagram 1 visar snödjup i södra Småland under tre vintrar: 

 
 (7.2 och 14, SMHI, kundtjänst och www.smhi.se )  
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3 Metod och genomförande 

3.1 Allmän beskrivning 

Examensarbetet har genomförts genom diskussioner med handledare, faktasamling 
via internet, bibliotek och sökning i databaser samt genom datainsamling i fält. De 
inventerade bestånden har dels tilldelats från Skogssällskapet, dels sökts upp genom 
att kontakta ägare till grannfastigheter och andra markägare i området för att få tag i 
obehandlade referensbestånd. Samtliga bestånd har därpå inventerats i fält för att 
sedan sammanställas och analyseras. Information och fältdata har slutligen mynnat 
ut i en skriven rapport.  

3.2 Inventerade bestånd 

Tabell 3Visar information om de inventerade bestånden: 

*Uppskattat värde 

 

Totalt inventeras åtta bestånd där samtliga är så kallade Gudrun-hyggen, fyra 
behandlade och fyra obehandlade. Alla behandlade bestånd tillhör Åryd bruk och på 

Bestånd: 
Behandlat 

(ja/nej) 
Ålder 
(år) Bonitet 

Markberett
  Areal (Ha) Planttyp Proveniens 

SWEREF99, 
X SWEREF99,Y

9 Ja 5 G26  Ja 1,48
2-årig 

TR

 NO6215,  
Nurmijärven 

taimitarha 6306600 496585

14 Ja 5 G26  Ja 5,92
2-årig 

TR

 NO6215,  
Nurmijärven 

taimitarha 6306161 496527

24 Ja 5 G24  Ja 3,31
2-årig 

TR

  NO6215,  
Nurmijärven 

taimitarha 6306229 497324

108 Ja 5 G26  Ja 2,8
2-årig 

TR

 NO6215,  
Nurmijärven 

taimitarha 6303230 499270

Sunesson Nej 5  G24 Ja  2,04 
2-årig 

TR okänd  6304412 498100

Gleisner Nej 5  G26 Ja 
 Drygt 

1*
2-årig 

TR okänd  6307913 497365

Lilla 
Fällorna Nej 5  G28 

 
Harv  2,2

2-årig 
TR

  Vitbesk, 
glubokoe 

V93LV760496 6305657 493306

Stora 
Fällorna Nej 5  G28 Harv  8,5

2-årig 
TR

  Vitbesk, 
glubokoe 

V93LV760496 6305436 492631
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hösten samma år som planteringen, besprutades bestånden med PW-vilt. De 
obehandlade referensbestånden kommer från Gudrun-drabbade grannar till Åryd 
bruk. Lilla och Stora Fällorna ägs av Växjö kommun. Kaj Sunesson och Kennet 
Gleisner är två grannar som upplåtit sin mark för inventering i och med denna 
undersökning. 

Kartan nedan visar beståndens spridning.  

 

De bestånd som ligger längst från varandra är Stora Fällorna och 108 och dessa 
åtskiljs med en sträcka på knappt 6,4 km (se bilaga). Alla bestånd ligger ca 5-15 km 
öster om Växjö i Småland. Väg 25 kantas av viltstängsel längs hela den aktuella 
sträckan. 

 

Figur 3 Karta över avstånden mellan bestånden
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3.2 Inventering  

Inventeringsmetoden har diskuterats fram mellan handledarna till examensarbetet 
Mattias Berglund, (Skogssällskapet) och Göran Peterson, (Linnéuniversitetet) och 
dess genomförare Pia Edlund. Man kom fram till att en inventering skulle utföras 
längs en diagonal linje över beståndet. Provytorna har 5 meters radie och 5 stycken 
provytor per bestånd inventeras oavsett storleken på hygget. Avståndet mellan 
provytorna räknades fram genom att mäta diagonalt över området på kartan med 
linjal.  Sträckan mättes över maximala diagonala avståndet över kartan och blev 
därmed slumpmässig vad det gäller väderstreck. Väl på plats följdes linjen med hjälp 
av kompass och den utmätta sträckan stegades fram. Tanken med en radie på 5 
meter är att få en så pass stor yta att viss intern statistik kan utrönas på varje 
provyta. Provytans yttre gräns lokaliserades med hjälp av ett 5-meters metspö. Alla 
granplantor inom cirkeln räknades och mättes med tumstock på höjden, dessutom 
granskades toppbetning (ja/nej) och vilket år betningen troligtvis hade skett samt 
sidobetning (ja/nej?). Tanken var från början att även varje årsskott skulle mätas 
men slopades snart då resultatet ansågs bli godtyckligt på grund av betning eller 
otydliga årsmarkeringar och därmed irrelevant. Att bedöma betningens år kan 
således anses godtyckligt men noterades trots detta då de betade plantorna ofta var 
många till antalet och bekräftade varandras års betning. Vidare bedömdes det lokala 
tillståndet på platsen angående övriga trädslag, markvatten och annat av intresse. 

 

3.3 Beräkningar och tankegångar bakom resultat 

Alla jämförelser i resultatet utfördes så att de behandlade bestånden jämfördes med 
de behandlade och de obehandlade bestånden jämfördes med de obehandlade. Vad 
det gäller höjd och betesfrekvens jämfördes de betade plantorna med de obetade. 
För att få veta vilket år plantan betades betraktades och räknades granvarven 
uppifrån och ner (se figur 6).  
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Figur 4 Beskrivning av uppskattandet utav betning som skett ett visst år 

 

Eftersom alla plantor var 2-åriga vid planteringen så var ingen planta betad år 1. Vid 
jämförelse av lokalisering av provytorna, jämförs de två provytornas medelvärde, 
som ligger ytterst (se figur 7 nedan, nr 1 och 5), med de tre innersta (se figur 7, nr 2, 
3 och 4)provytornas medelvärde.   

 
Figur 5 Beskrivning av provytors lokalisering i beståndet 

 

Det största behandlade beståndet jämfördes med det minsta behandlade beståndet 
och likadant gjordes med de obehandlade bestånden. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Skadefrekvens  

Härpå följer en sammanställning av inventeringens resultat vad gäller betesskador 
från rådjur. Tabellerna visar antalet plantor, andel betade plantor, vilket år plantorna 
blivit betade i genomsnitt (observera att plantorna ibland blivit betade mer än ett år) 
samt andel sidobetade plantor. Resultatet visas både per bestånd samt 
genomsnittligt för samtliga behandlade respektive obehandlade bestånd. 

Tabell 4 Visar resultatet för skadefrekvens, behandlade bestånd: 

Skadefrekvens,
behandlade bestånd 

nr:

Antal 
plantor 

(st) 

Betade plantor med
skadad stam/topp 

(%)
Betat(%)/år 
5,4,3,2,(1*) 

Andel 
sidobetade

plantor (%)
9 63 25,4 10, 62, 23, 5, 0 13,6

14 70 50 5, 77, 16, 2, 0 21,4
24 63 44,4 77, 22, 6, 0, 0 61,5

108 61 27,9 39, 39, 17, 5, 0 16,4
Totalt genomsnitt,

behandlade bestånd 64 36,9 32, 50, 15, 3, 0 28,2

Totalt 257  

*År ett spenderades i plantskolan och kunde därmed inte betas. 

Tabell 5 Visar resultat för skadefrekvens, obehandlade bestånd: 

Skadefrekvens, 
obehandlade 

bestånd:

Antal 
plantor 

(st) 

Betade plantor med 
skadad stam/topp 

(%)
Betat(%)/år 
5,4,3,2,(1*) 

Andel 
sidobetade 

plantor (%)
Gleisner 56 44,6 0, 8, 32, 60, 0 12,1

Sunesson 51 56,9 0, 11, 58, 31, 0 10,7
Lilla Fällorna 38 92,1 5, 3, 4, 88, 0 13,4

 Stora Fällorna 43 67,4 4, 0, 3, 93, 0 0,0
Totalt genomsnitt,

 obehandlade bestånd 47 62,3 2, 6, 24, 68, 0 9,1
Totalt 188  

*År ett spenderades i plantskolan och kunde därmed inte betas. 
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4.2 Tillväxt  

Härpå följer en sammanställning av inventeringens resultat vad det gäller 
tillväxtskillnader som uppstått på grund av rådjursbetning. Tabellen visar den 
genomsnittliga tillväxten per bestånd, först betade plantor därefter obetade plantor 
samt standardavvikelse. För att tydliggöra skillnaderna visas dessa i ett eget diagram.  

 

Tabell 6 Visar resultat för tillväxt (höjd) och standardavvikelse (σ) för betade respektive obetade, 
behandlade bestånd: 

Tillväxt, 
behandlade bestånd nr: 

Total 
höjd, betade 
plantor (m)

 
σ,betade 

plantor(m)

Total 
höjd, obetade 

plantor (m) 

 
σ,obetade 

plantor(m)
9 0,74 0,18 0,8 0,15

14 0,6 0,18 0,6 0,23
24 0,81 0,21 0,88 0,22

108 0,62 0,22 0,54 0,2
Genomsnitt, 

behandlade bestånd 0,693 0,21 0,705 0,24

 

Diagram 2 Visar tillväxtskillnader mellan betade och obetade, behandlade bestånd samt 

standardavvikelse: 
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Tabell 7 Visar resultat för tillväxt och standardavvikelse (σ) för betade respektive obetade, 
obehandlade bestånd: 

Tillväxt, 
obehandlade bestånd: 

Total höjd, 
betade plantor (m)

 
σ,betade 

plantor(m)
Total höjd, 

obetade plantor (m) 

 
σ,obetade 

plantor(m)
Gleisner 0,50 0,10 0,58 0,10

Sunesson 0,64 0,16 0,71 0,20
Lilla Fällorna 0,36 0,09 0,43 0,11

 Stora Fällorna 0,32 0,08 0,38 0,08
Genomsnitt, 

obehandlade bestånd 0,455 0,17 0,525 0,18

 

 

Diagram 3 Visar tillväxtskillnader mellan betade och obetade, obehandlade bestånd samt 

standardavvikelser: 

 

4.3 Jämförelse av lokalisering, storlek samt bonitet 

Skillnader i betesfrekvens vad det gäller kantzon jämfört mittzon, små bestånd 
jämfört stora samt högsta bonitet jämfört lägsta bonitet har iakttagits och 
presenteras nedanstående tabell. 
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Tabell 8 visar skillnader i betesfrekvens med avseende på lokalisering, storlek samt bonitet: 

Lokalisering Betesfrekvens (%) 

Behandlad, kantzon 44,9% 

Behandlad, mittzon 43,3%  

Skillnad 1,6 % -enheter mer betat i kantzon 

Obehandlad, kantzon 63,3% 

Obehandlad, mittzon 69,5% 

Skillnad 6,2 % -enheter mer betat i mittzon 

Storlek Betesfrekvens (%) 

Största behandlade beståndet  54,4% 

Minsta behandlade beståndet 44,4% 

Skillnad 10 % - enheter mer betat på det stora beståndet  

Största obehandlade beståndet 66,7% 

Minsta obehandlade beståndet 46,4% 

Skillnad 20,3 % - enheter mer betat på det stora beståndet 

Bonitet Betesfrekvens (%) 

Behandlad, högst bonitet 27,9% 

Behandlad, minst bonitet 50,8% 

Skillnad 22,9%-enheter mer betat på beståndet med lägst 
bonitet 

Obehandlad, högst bonitet 92,1% 

Obehandlad, lägst bonitet 66,7% 

Skillnad 25,4%-enheter mer betat på beståndet med högst 
bonitet 
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5 Diskussion  

5.1 Betesfrekvens och kvalitet  

Resultatet visar att för de inventerade bestånden gäller att betesfrekvensen är 
betydligt högre hos de obehandlade bestånden om man jämför med de behandlade. 
62,3 % av de obehandlade plantorna är betade medans 36,9% av de behandlade 
plantorna är betade. Även om det är stor skillnad så är det i båda fall mycket höga 
siffror. Detta kan vara oroväckande värden tills man tittar på tillväxtjämförelsen och 
upptäcker att bland de behandlade bestånden så är den totala tillväxtskillnaden 
mindre än 1 cm mellan betade och obetade plantorna på 5 år. Hos de obehandlade 
bestånden skiljer sig dock tillväxten mellan betade och obetade plantor något mer, 
de obetade plantorna är i genomsnitt 7 cm högre än sina betade grannar.  

 

Betesfrekvensen är oavsett typ av bestånd väldigt hög men fullt förstålig. Plantornas 
första fem år har präglats av tuffa förhållanden, de planterades under en mycket 
kaotisk tid då tusentals hektar skulle återbeskogas efter Gudruns härjningar. 
Rådjurstätheten i området uppskattas vara bland de högsta i Sverige om man tittar 
på den rådjurspopulationsstatistik som jägareförbundet samlar in och följer upp. 
Rådjursstammen kan teoretiskt sett vara densamma i hela det inventerade området 
men kan även vara flera stycken olika hemområden som gränsar till varandra, detta 
är mycket svårt att säkerställa. Två av de obehandlade bestånden har särskilt hög 
betesfrekvens (lilla och stora fällorna) och dessa bestånd ligger väldigt nära 
varandra, vilket kan vinkla siffrorna i resultatet för de obehandlade bestånden. 
Tendenserna vad gäller både betesbeteende och tillväxtskillnader följer dock samma 
mönster för även de andra två obehandlade bestånden (Gleisner och Sunesson). 
Kombinationen mellan små vinterhemområden och gruppbildningar som kan 
uppstå på vintern, kan drabba enstaka skogsägare väldigt hårt. Bestånden ligger 
dessutom i ett område i landet som är svårt att föryngra tall som annars vore det 
naturliga valet av föda vid snörika vintrar. 

 

Vidare talar snödjupet i området för att barrplantor skulle betas under åtminstone 
de två senaste vintrarna (2010/2011 samt 2009/2010) i plantornas liv. 
Skogssällskapets behandlade plantor har betats mest under de två senaste vintrarna, 
vilket stämmer överens med teorin om att rådjur betar barr när snödjupet är för 
mäktigt. De obehandlade plantorna har dock knappt blivit betade alls under de 
ovanstående vintrarna, däremot har dessa plantor blivit kraftigt betade under 
planteringsåret och året därpå. En tänkbar anledning till att de obehandlade 
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plantorna inte blivit betade trots det djupa snötäcket kan vara att plantornas totala 
höjd är för liten och därmed svåråtkomliga för rådjuren. Att granplantorna blivit 
betade även de första åren, trots att ljung- och blåbärsris var tillgängliga och inte 
doldes av ett massivt snötäcke, kan ha med rådjurspopulationens storlek att göra. 
Det vill säga att favoritfödan inte räckte till utan man var tvungen att fylla ut kosten 
med gran. Betesfrekvensen hos de obehandlade plantorna var extra hög under 
planteringsåret. Skogssällskapets behandlade bestånd är däremot betydligt mer 
betade år 4 och 5. 92 % av de obehandlade beståndens totala skador är tillfogade år 
2 och 3 medan motsvarande siffra för behandlade bestånd är 18 %. 

 

Orsaken till att betesfrekvensen är så mycket högre hos de obehandlade bestånden 
beror på en rad olika omständigheter och troligtvis hade den varit lägre om man 
behandlat även dessa. Faktorer som påverkat de höga siffrorna är till exempel lokala 
faktorer som rådjurens hemområden, konkurerande växtlighet, bonitet osv. Det 
faktum att drygt 68 % av de obehandlades plantor betades år två, det vill säga 
planterings- och för de andra bestånden, även behandlingsåret pekar på att 
behandlingen fungerar relativt väl. Endast 3 % av de behandlade plantorna var 
betade år 2. Något man bör fundera på här är hur betning påverkar tillväxt och 
kvalitet och vilka konsekvenser det ger i verkligheten. 

Sägas bör också att det inte kan säkerställas att all betning orsakats av just rådjur då 
både älg och hare kan beta gran. Dock tyder både spår och spillning på tät 
rådjursstam i området.  

Den kraftiga betningen som båda typer av bestånd utsatts för torde åsamka 
kvalitetsnedsättande, permanenta skador. Plantan har i dessa fall blivit toppbetad 
under ett eller flera år vilket lett till att gamla toppskott stannar kvar som sprötkvist 
och ett sidoskott tagit över rollen som toppskott. Tidigare forskning visar att 
tvåstammighet är mycket mer ovanlig än vad man tidigare trott men att sprötkvisten 
sitter kvar i stocken livet ut. Sprötkvisten kan sätta ner kvaliteten på första stocken 
men oftast hamnar den så långt ner att det inte gör så stor ekonomisk förlust. 
Dessutom är det viktigt att tänka på att granens vanligaste ändamål är 
pappersmassaindustri och emballagevirke vilka inte kräver hög kvalitet på virket. 
Virkesinköpande företag tenderar att betala i stort sett samma pris oavsett kvalitet 
och vissa har till och med slopat kvalitetsklasserna vid inköp av gran. Perfekt 
kvalitet är alltså inte nödvändigt i dagens granproduktion men samtidigt är det 
omöjligt att förutspå framtidens användningsområden.  
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En intressant observation som gjordes under inventeringen som eventuellt kunde 
användas för att stävja rådjursbetning på gran på ett naturligt sätt var att de 
provytorna som innehöll en betydande andel tall var mer förskonade från betning 
på gran. Som tidigare nämnts är tall mer viltbegärligt än gran, vilket visades tydligt 
då tallen var kraftigt nerbetad medan granarna klarat sig betydligt bättre.  

5.2 Tillväxtskillnader  

Tillväxtskillnaderna hos de obehandlade bestånden känns naturlig då de obetade 
plantorna i genomsnitt är 7 cm högre än de betade. Höjdskillnaden är uppäten av 
ett rådjur. Hur man förklarar att det inte finns någon direkt tillväxtskillnad mellan 
betade och obetade behandlade plantor är svårare. Studien är givetvis för liten för 
att man ska kunna dra några definitiva slutsatser men viss fingervisning borde 
kunna urskönjas. En eventuell förklaring skulle kunna vara att det som Bergqvist 
erfarit genom sina forskningsförsök har inträffat, nämligen att granen har vuxit 
ikapp tillväxtförluster som uppstått på grund av betning. Orsaken till att de 
obehandlade betade bestånden inte ännu växt ikapp kan bero på lokala premisser. 
De obehandlade bestånden är till exempel betydligt lägre än de behandlade, den 
genomsnittliga tillväxten (för samtliga plantor, betade + obetade) är nästan 30 cm 
högre hos de behandlade bestånden. Det faktum att alla plantor, inte bara de 
betade, är lägre speciellt på Stora och Lilla fällorna pekar på att det inte bara är 
betning eller att de inte blivit behandlade som orsakat den låga tillväxten.  

Granen behöver kanske komma upp i en viss höjd, det vill säga samla på sig 
tillräckligt med grönmassa för att kunna växa ikapp tillväxtförlusten. En 
uppföljande mätning om ca 5 år på dessa plantor vore spännande. En annan 
förklaring är att det beror på slumpmässiga faktorer och att siffrorna ser olika ut om 
man till exempel lägger ut provytorna på ett annat sätt. 

 

Tittar man speciellt på de obehandlade beståndens resultat över tillväxtskillnader 
och betesfrekvens ser man att även om alla beståndens siffror pekar åt samma håll, 
är det ändå Stora och Lilla fällorna som är värst drabbade. Dessa bestånds olycka 
bör sannolikt bero på en kombination av oturliga sammanträffanden då de faktiskt 
utmärker sig påfallande. Troligtvis är det inte bara rådjurens fel att dessa bestånd 
klarat sig så dåligt men troligtvis skulle de klarat sig bättre om de besprutats 
planteringsåret. Frågan är hur slutresultatet på dessa bestånd blir, kommer de också 
att växa ikapp till slut eller kommer deras dåliga start släpa med hela omloppstiden?   

Med facit i hand visar studien att Skogssällskapets behandling med viltrepellerande 
medel var onödig men det är förstås omöjligt att förutse det slutgiltiga resultatet.
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6 Slutsatser  
Betesfrekvensen är enligt denna studie betydligt högre på obehandlade plantor, 
särskilt vid planteringsåret, än de behandlade plantorna som var nästintill obetade 
det året. Studien pekar på att rådjursrepellerande medel fungerar tämligen väl för sitt 
syfte. Emellertid hade även de behandlade plantorna kommit upp i en betydande 
betesfrekvens under sina fem levnadsår, dessa hade däremot blivit betade under de 
två senaste åren. Frågan är dock hur stor betydelse betningen faktiskt har på 
produktionen och tillväxten med tanke på råvarans nuvarande användningsområden 
och granens förmåga att växa ikapp eventuella tillväxtförluster. Även om kvalitet 
krävs inom vissa användningsområden så verkar inte rådjursbetning i unga år 
påverka kvaliteten i slutprodukten nämnvärt eftersom eventuella sprötkvistar 
hamnar så långt ner i stocken. Ett frågetecken är möjligtvis hur kvaliteten blir på det 
virket som ”växer ikapp” på grund av betning, årsringarna kan tänkas bli breda med 
mjukare virke som följd. För övrigt är detta fenomenet att gran kan växa ikapp 
tillväxtförluster ett intressant ämne för vidare undersökning. Likaså borde försök 
göras på hur inblandning av tall som viltbete påverkar granbetning.  

Vad tillväxtskillnaderna kommer att göra på hela omloppstiden är omöjlig att 
förutse, det är dock ytterligare ett intressant ämne till fortsatta studier. 

Resultatet av denna jämförelsestudie visade att tillväxtskillnaderna hos de betade 
och obetade behandlade plantorna var näst intill obefintliga och att samma differens 
endas var 7 cm hos de obehandlade plantorna. Detta resultat med de tidigare dragna 
slutsatserna i åtanke, blir konklusionen av denna studie att det inte är lönsamt att 
behandla granplanteringar med rådjursrepellerande medel. Detta förutsatt att man 
inte råkar ut för allt vad Stora och Lilla fällorna råkat ut för då dessa plantor 
förmodligen klarat sig bättre om de bland annat besprutats vid planteringen. För att 
vara säker på sitt beslut bör dock ytterligare undersökning utföras. Att dra definitiva 
slutsatser av en ensam studie är vanskligt.  

Även om betning inte ger så allvarliga skador eller tillväxtförluster, är det ändå 
bättre om plantorna inte blir betade. Som jag ser det finns det tre stora faktorer som 
påverkar granbetning och det är avsaknad av tall, stark rådjursstam samt 
skogsskötsel. Eftersom tall föredras framför gran som viltbete är tallens avsaknad 
ett stort problem i denna fråga.  Det är inte heller bra för den biologiska 
mångfalden om skogen blir alltför homogen. Vidare ger rådjursstammens storlek 
utrymme för högre avskjutning, vilket också skulle minska betningen. Självklart är 
det också viktigt med en noggrant och korrekt utförd föryngring. 
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8 Bilagor  

8.1 Behandlade bestånd, hyggesvis 

Tabell 9 visar summering av bestånd 9: 

Summering av 
behandlat bestånd 9 

Antal 
plantor (st) Medelhöjd (m)

Årlig 
genomsnittlig 
tillväxt (m) 

Topp/stam-
betad(%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%)/år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 17 0,77 0,154 41 18 12, 35, 0, 0, 0 
Provyta 2 13 0,77 0,155 31 23 8, 23, 8, 8, 0 
Provyta 3 8 0,68 0,136 38 12,5 0, 13, 38, 0, 0 
Provyta 4 11 0,86 0,171 18 0 0, 18, 0, 0, 0 
Provyta 5 14 0,8 0,162 29 14,3 0, 29, 0, 0, 0 
Medel 12,6 0,78 0,156 31,4 13,56 4, 24, 9, 2, 0 
Totalt 63     25,4   10, 62, 23, 5, 0 

Bestånd 9: Provyta 3 och 4 innehåller ca 40 % kraftigt betad tall. Även provyta 5 
innehåller kraftigt betad tall men i mindre omfattning, ca 20 %. 

 

Tabell 10 visar summering av bestånd 14: 

Observationer: Gamla stubbar indikerade på att området varit tallbeskogat tidigare. 
Beståndet är relativt storblockigt vilket försvårar markberedning. Mycket ris och sly. 
Provyta 4 är extra storblockig. Provyta 5 innehåller ca 20 % kraftigt betad, 
självföryngrad tall. 

 

 

 

Summering av 
behandlat bestånd 14 

Antal 
plantor 
(st) 

Medelhöjd 
(m) 

Årlig 
genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam-
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 19 0,59 0,12 42 57,9 16, 42, 5, 0, 0 
Provyta 2 16 0,69 0,14 56 31,2 0, 44, 19, 6, 0 
Provyta 3 17 0,61 0,12 59 17,6 0, 53, 12, 0, 0 
Provyta 4 8 0,55 0,11 75 0 0, 75, 13, 0, 0 
Provyta 5 10 0,5 0,1 20 0 0, 20, 0, 0, 0,  
Medel  14 0,59 0,12 50,4 21,34 3, 47, 10, 1, 0 
Totalt 70     50   5, 77, 16, 2, 0 
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 Tabell 11 visar summering av bestånd 24: 

Observationer: Hygget är betat mycket nyligen vid inventeringstillfället. Indikatorer 
på detta är ny kådautsöndring vid bettytan. Provyta 3 gränsat till mosse och kan 
därför tänkas har varierande markvatten beroende på årstider och årets 
väderförhållande.   

Tabell 12 summering av bestånd 108: 

Summering av 
behandlat bestånd 
108 

Antal 
plantor (st) Medelhöjd (m)

Årlig 
genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam- 
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 20 0,68 0,136 35 30 20, 10, 10, 10, 0 
Provyta 2 11 0,45 0,09 9 0 9, 0, 0, 0, 0 
Provyta 3 11 0,71 0,143 9 0 9, 0, 0, 0, 0,  
Provyta 4 10 0,72 0,144 40 30 10, 40, 10, 0, 0 
Provyta 5 9 0,61 0,122 44,4 22 22, 22, 11, 0, 0 
Medel  12,2 0,55 0,110 27,48 16,4 14, 14, 6, 2, 0 
Totalt 61     27,9   39, 39, 17, 5, 0 

Observationer: Delar av hygget har kärrliknande karaktär och innehåller pölar med 
stående vatten. Plantorna på dessa områden är klena och gulgröna i färgen. Hygget 
ligger relativt nära ett mindre bostadsområde. Bitvis kraftigt uppslag av lövsly. 
Provyta 3 innehåller ca 5 stycken (drygt 30 %) kraftigt betade tallplantor.  

Tabell 13 visar sammanställning av behandlade bestånd: 

Summering av 
behandlat bestånd 
24 

Antal 
plantor 
(st) 

Medelhöjd 
(m) 

Årlig 
genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam-
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 17 0,94 0,188 71 94,1 59, 12, 6, 0, 0 
Provyta 2 10 0,81 0,162 30 40 20, 10, 0, 0, 0 
Provyta 3 12 0,72 0,144 50 25 33, 17, 0, 0, 0 
Provyta 4 10 0,92 0,184 40 70 30, 10, 0, 0, 0 
Provyta 5 14 0,8 0,16 36 78,6 29, 0, 7, 0, 0 
Medel  12,6 0,84 0,168 45,4 61,54 34, 10, 3, 0, 0 
Totalt 63     44,4   72, 22, 6, 0, 0 

Summering behandlade 
bestånd 

Antal plantor 
(st) 

Medelhöjd 
(m) 

Årlig genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam-
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Medel för alla behandlade 
bestånd 12,9 0,69 0,139 38,7 21,2 

30, 52, 
15, 3, 0 

Totalt behandlade 
bestånd  257     36,9   

32, 50, 
15, 3, 0 
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8.2 Obehandlade bestånd, hyggesvis 

Tabell 14 visar summering av bestånd Sunesson: 

Observationer: Stora delar av hygget har många friska fina plantor men en 
betydande del har blöt mark, mycket stormrester samt kraftigt uppslag av björksly. 
De senare nämnda områdena har betydligt färre plantor. Provyta 4 är belägen i den 
blötare delen av hygget.  

 

 

Tabell 15 visar summering av bestånd Gleisner: 

Summering av 
obehandlat 
bestånd Gleisner 

Antal 
plantor (st)

Medelhöjd 
(m) 

Årlig genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam-
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 16 0,55 0,110 62,5 18,8 0, 19, 56, 19, 0 
Provyta 2 12 0,53 0,106 41,7 33,3 0, 0, 0, 42, 0 
Provyta 3 10 0,55 0,11 50 0 0, 0, 10, 50, 0 
Provyta 4 12 0,56 0,112 33,3 8,3 0, 0, 0, 33, 0  
Provyta 5 6 0,52 0,104 16,7 0 0, 0, 17, 17, 0 
Medel  11,2 0,54 0,108 40,84 12,08 0, 4, 17, 32, 0 
Totalt 56     44,6   0, 8, 32, 60, 0 

Observationer: Vissa partier har många fina, friska plantor men vissa partier har 
mycket stormrester kvar i form av ris och rotvältor och här saknas plantor. 
Blöta partier förekommer. Hygget kantas av en storblockig höjd där 
självföryngrad tall växer. Mycket spillning, legor och slag efter vilt i området, 
främst rådjur och älg. Del av provyta 2 och hela provyta 5 berörs av blöt mark 
med mycket ris. 

 

Summering av 
obehandlat 
bestånd Sunesson  

Antal 
plantor 
(st) 

Medelhöjd 
(m) 

Årlig genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam- 
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 10 0,70 0,140 70 10 0, 30, 60, 20, 0 
Provyta 2 11 0,55 0,11 73 27,3 0, 9, 36, 63, 0 
Provyta 3 14 0,72 0,144 57 7,1 0, 7, 50, 7, 0 
Provyta 4 5 0,52 0,104 40 0 0, 0, 40, 20, 0 
Provyta 5 11 0,67 0,134 54,5 9 0, 0, 55, 18, 0 
Medel  10,2 0,63 0,126 58,9 10,68 0, 9, 48, 26, 0 
Totalt 51     56,9   0, 11, 58, 31, 0 
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Tabell 16 visar summering av bestånd Lilla Fällorna: 

Summering av 
obehandlat bestånd 
L. Fällorna  

Antal 
plantor 
(st) 

Medelhöjd 
(m) 

Årlig genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam-
betad (%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 10 0,39 0,078 100 33,3 0, 0, 0, 100, 0 
Provyta 2 6 0,38 0,076 100 16,7 0, 0, 17, 83, 0 
Provyta 3 8 0,30 0,06 100 37,5 13, 0, 0, 100, 0 
Provyta 4 8 0,37 0,074 100 0 13, 13, 0, 88, 0 
Provyta 5 6 0,4 0,08 50 0 0, 0, 0, 50, 0 
Medel  7,6 0,37 0,074 90 13,4 5, 3, 3, 84, 0 
Totalt 38     92,1   5, 3, 4, 88, 0 

Observationer: Mycket sly och ris. Relativt blockig mark. Över lag, få plantor.  

 

Tabell 17 visar summering av bestånd Stora Fällorna: 

Summering av 
obehandlat bestånd 
St. Fällorna  

Antal 
plantor (st)

Medelhöjd 
(m) 

Årlig genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Topp/stam-
betad (%) Sidobetad (%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Provyta 1 11 0,29 0,058 45,4 0 0, 0, 0, 45, 0 
Provyta 2 11 0,33 0,066 81,8 0 0, 0, 9, 82, 0 
Provyta 3 5 0,42 0,084 80 0 0, 0, 0, 80, 0 
Provyta 4 7 0,33 0,066 71,4 0 14, 0, 0, 71, 0 
Provyta 5 9 0,34 0,068 66,7 0 0, 0, 0, 67, 0 
Medel  8,6 0,34 0,068 69,06 0 3, 0, 2, 69, 0 
Totalt 43     67,4   4, 0, 3, 93, 0 

Observationer: Mycket björksly 1-2 meter. Mycket växtlig konkurrens, mycket 
stående vatten, mycket rester efter stormfällningar i form av torra grenar. 
Många plantor är små och gulgröna, fläckvis saknas granplantor helt. 

 

Tabell 18 visar en sammanställning av behandlade obestånd: 

 

Summering obehandlade 
bestånd 

Antal 
plantor 
(st) Medelhöjd (m)

Årlig genomsnittlig 
tillväxt (m/år) 

Toppbetad 
(%) 

Sidobetad 
(%) 

Betat (%) /år 
5,4,3,2,1 

Medel för alla obehandlade 
bestånd 9,4 0,47 0,094 64,7 9 3, 5, 23, 69, 0 
Totalt, obehandlade bestånd  188     62,3   2, 6, 24, 68, 0 
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8.3 Övriga observationer  

 

Härpå följer observationer som gjordes på plats vid inventeringen. Observationerna 
kan påverka resultatet och ge viss bakgrundsinformation. 

 Bestånd 9: Provyta 3 och 4 innehåller ca 40 % kraftigt betad tall. Även provyta 5 
innehåller kraftigt betad tall men i mindre omfattning, ca 20 %. 

Bestånd 14: Gamla stubbar indikerade på att området varit tallbeskogat tidigare. 
Beståndet är relativt storblockigt vilket försvårar markberedning. Mycket ris och sly. 
Provyta 4 är extra storblockig. Provyta 5 innehåller ca 20 % kraftigt betad, 
självföryngrad tall. 

Bestånd 24: Hygget är betat mycket nyligen vid inventeringstillfället. Indikatorer på 
detta är ny kådautsöndring vid bettytan. Provyta 3 gränsat till mosse och kan därför 
tänkas har varierande markvatten beroende på årstider och årets väderförhållande.   

Bestånd 108: Delar av hygget har kärrliknande karaktär och innehåller pölar med 
stående vatten. Plantorna på dessa områden är klena och gulgröna i färgen. Hygget 
ligger relativt nära ett mindre bostadsområde. Bitvis kraftigt uppslag av lövsly. 
Provyta 3 innehåller ca 5 stycken (drygt 30 %) kraftigt betade tallplantor.  

Bestånd Gleisner: Vissa partier har många fina, friska plantor men vissa partier har mycket 

stormrester kvar i form av ris och rotvältor och här saknas plantor. Blöta partier 

förekommer. Hygget kantas av en storblockig höjd där självföryngrad tall växer. Mycket 

spillning, legor och slag efter vilt i området, främst rådjur och älg. Del av provyta 2 och hela 

provyta 5 berörs av blöt mark med mycket ris. 

Bestånd Sunesson: Stora delar av hygget har många friska fina plantor men en betydande 

del har blöt mark, mycket stormrester samt kraftigt uppslag av björksly. De senare nämnda 

områdena har betydligt färre plantor. Provyta 4 är belägen i den blötare delen av hygget.  

Bestånd Lilla Fällorna: Mycket sly och ris. Relativt blockig mark.  Relativt få plantor. 

Bestånd Stora Fällorna: Mycket björksly 1-2 meter. Mycket växtlig konkurrens, mycket 

stående vatten, mycket rester efter stormfällningar i form av torra grenar. Många plantor är 

små och gulgröna, fläckvis saknas granplantor helt.
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