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Sammanfattning 
Detta arbeta har utförts som ett examensarbete åt Södra skogsägarna ek. för. för att undersöka 
hur höstplantering av täckrotsodlad gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) överlever och 
utvecklas jämfört med vårplanterad.  Detta i ett led för att se om man kan utöka 
planteringssäsongen för att få en jämnare arbetsbelastning över säsongen både i plantskolorna 
och ute i fält. Det har undersökts hur en planteringstidpunkt på sensommaren och hösten 
påverkar granplantors överlevnad jämfört med plantering på våren. Studien är utförd som en 
survey studie i södra Sverige på täckrotsplantor av gran som planterats på medelboniteter 2007-
2009 och inventerats 2010. Totalt har 63 granplanteringar inventerats vilket gav ett sammanlagt 
plantantal på 7200 plantor. Höst och vårplanterade granplantor är jämförda parvis med samma 
planttyp, ålder, proveniens och geografiskt område. Följande saker har jämförts; plantor per 
hektar, höjdtillväxt, toppskottstillväxt, rothalsdiametern, frostskador, viltskador samt 
snytbaggeskador. Höstplantering av täckrotsodlad gran (Picea abies) gav ett lika bra resultat som 
vårplantering vad gäller överlevnad hos plantor. Höjdtillväxt och diametertillväxt blev något 
bättre på de höstplanterade plantorna jämfört med vårplanterade efterföljande vår. 
Höstplanterade plantor skadades något mer av frost än de vårplanterade, speciellt första 
säsongen. Vårplanterade plantor fick något mer viltskador än höstplanterade vilket kan bero på 
färre frostskador. Vårplanterade plantor skadades något mer av snytbagge än de höstplanterade. 
Snytbaggeskadorna var störst på de torra jordarna i östra området. Höstplantering av 
täckrotsodlad tall (Pinus sylvestris) gav ett lika bra resultat när det gäller överlevande plantor som 
gran. 
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Abstract 
 
This work has been performed as a thesis for Södra skogsägarna ek.för. in order to investigate if  
Norway spruce (Picea abies) and pine (Pinus sylvestris) container-grown seedlings planted in autumn 
gives the same quality as planting in spring in terms of surviving plants. This is in part to see if one 
can extend the planting season to get a more even workload over the season, both in nurseries and in 
the field. The study is designed as a survey study in Southern Sweden on container-grown seedlings 
material of Norway spruce and pine planted 2007-2009 and inventoried 2010. In total 63 spruce 
plantations were inventoried giving a total of 7200 seedlings. Autumn and spring planted spruce 
seedlings are compared in pairs with the same plant variety, age, provenance and geographical area. 
The following things have been compared; plants per hectare, height growth, leading shoot growth, 
stem diameter, frost damage, damage by wild animals and pine weevil damage. Planting of Norway 
spruce (Picea abies) container-grown seedlings in autumn gave the same quality as planting in spring in 
terms of surviving plants. Height growth and diameter growth were slightly better the following 
season for seedlings planted in autumn compared to seedlings planted in spring. Seedlings planted in 
autumn were damaged by frost more than seedlings planted the spring, especially the first season. 
Seedlings planted in spring were slightly more damaged by wild animals than seedlings planted in 
autumn which may be because of less frost damage. Seedlings planted in spring were slightly a little 
more damaged by pine weevil than seedlings planted in autumn. Pine weevil damage was greatest in 
the arid soils in the eastern area. Container-grown seedlings of pine (Pinus sylvestris) planted in autumn 
gave equally good results as seedlings planted of Norway spruce. 

 

Key Word: Planting dates, autumn planting, Norway spruce, pine, container-grown, planting time. 
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Förord 
Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Södra skogsägarna ek. för. att undersöka hur 
höstplanterade gran- och tallplantor överlever och utvecklas jämfört med vårplanterade. Detta i 
ett led för att se om man kan utöka planteringssäsongen för att få en jämnare arbetsbelastning 
över säsongen både i plantskolorna och ute i fält. 

Det har varit ett mycket intressant arbete att få se hur samma plantor utvecklas i olika bestånd i 
södra Sverige, att se hur samma planttyp utvecklas vid olika förutsättningar och på olika 
ståndorter. Dessutom var det fantastiskt att få vara ute i fält och få uppleva våren på så många 
platser samtidigt. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som hjälpt mig med detta arbete. Min handledare Magnus 
Petersson på Södra i Växjö, skogsvårdsledarna Lars-Göran Pettersson, Martin Johansson, Sofia 
Fuentes/Grape och Emanuel Erlandsson ute på skogsbruksområdena som tagit fram objekten 
till mig samt Mats Lindström och Torbjörn Andersson på Södra Odlarna i Falkenberg som 
hjälpt mig att ta fram bakgrundsdata. Sist vill jag tacka min handledare Johan Lindeberg på 
Linnéuniversitetet för all hjälp och stöd jag fått av honom inte minst med alla 
statistikberäkningar. 
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1. Introduktion 
Traditionellt har nästan all plantering skett på våren och försommaren i södra Sverige. 
Sedan några år tillbaka har säsongen utökats till att bara vara ett kortare uppehåll under 
juli för att sedan starta igen i augusti. Efter de stora stormarna i södra Sverige 2005 och 
2007 blev planteringsbehovet enormt stort vilket bidrog till att öka intresset för en 
utökad planteringssäsong. Stora arealer måste då planteras under kort tid vilket ökade 
intresset för höstplantering. Den stora volym plantor som idag sätts under senare 
delen av sommaren och under hösten tycks ha en god överlevnad och tillväxt men det 
finns inga riktigt bra studier över detta. Eftersom en utökad säsong är en viktig del i 
Södra skogsägarnas strategi för en mer utjämnad arbetsfördelning över säsongen måste 
en bättre utvärdering av det biologiska resultatet göras för att kunna ge korrekta råd till 
skogsägarna. För skogsbruket är alltså en jämnare arbetsfördelning att föredra både i 
planskolan och i skogsvårdsarbetet vilket blir möjligt om säsongen förlängs. Dessutom 
kan det finnas biologiska fördelar för plantorna att etablera sig vid andra årstider än 
våren. 

Det finns inte så mycket material skrivet inom detta område. Det finns många böcker 
om plantering men det står inte så mycket om planteringstidpunkt i dessa. En annan 
orsak som också ökat intresset för höstplantering är användningen av 
planteringsmaskiner.  I en studie initierad av Silva-Nova gruppens intressenter i början 
av 1990-talet, konstaterades att investeringskostnaden för en sådan maskin är hög och 
att det därför är önskvärt att en sådan maskin kan gå så stor del av barmarkssäsongen 
som möjligt (Nyström, 1994. s3). 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete har varit att mer grundligt undersöka hur sensommar och 
höstplantering av gran påverkar plantornas överlevnad jämfört med plantering på 
våren och om det därmed är biologiskt gynnsamt att plantera gran på sensommar och 
höst. Dessutom har 3 sensommar planterade tallbestånd inventerats i 
kunskapsuppbyggnadssyfte. 
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2. Teori 

2.1 Bakgrundsbiologi  

Redan 1914 i boken ”Skogsskötsel” av A. Wahlgren (1914) kan man läsa att; ”Vid val 
av den mest lämpliga årstiden för plantering måste man i första hand överväga vilka 
faktorer som kan inverka på plantans vidare utveckling”.  Han skriver att det är viktigt 
att ta hänsyn till den förmåga plantorna har att bilda nya rötter, framförallt sugrötter 
under olika årstider. Han skriver att det är gjort många studier på detta i utlandet och 
citerar Prof. A. Engler (1903) ifrån Schweiz som säger att rötternas tillväxt och 
nybildning följer en årlig periodisering som inte sammanfaller med plantans tillväxt 
ovan jord. När plantan utvecklar knoppar och skott befinner sig rötterna i något slags 
vilostadium. Däremot kan rötterna växa när utvecklingen av plantan ovan jord står 
stilla. Rötterna växer vid betydligt lägre temperatur än knopparna. Hos barrträd 
upphör tillväxten av rötterna under tiden november-april eller vid en jordtemperatur 
på 5-6o Celsius. Även under vegetationsperioden sker en paus i rötternas tillväxt, denna 
inträffar vanligen under augusti eller början av september. Wahlgren menar att det 
beror på att fuktigheten i jorden är som minst då och att avdunstningen från plantans 
ovanjordiska delar är stor då på grund av ofta varmt väder. Efter denna tid i slutet av 
september och oktober inträffar en ny period av livlig tillväxt hos rötterna. Önskvärt 
är ju att rötterna omedelbart efter plantering skall börja växa livligt för att snarast 
möjligt få en bra balans i plantan. Schweiziska studier av Prof. A. Engler (1903) visar 
att i alla områden där marken vanligtvis är rik på fuktighet på våren, är våren den 
lämpligaste planteringstidpunkten. Medan i områden där våren och försommaren som 
regel är torra, men hösten nederbördsrik är hösten den mest lämpliga 
planteringstidpunkten. Bästa tiden för höstplantering borde därmed vara i slutet av 
sommarviloperioden eller i början av tillväxtstegringen hos rotsystemet på hösten. En 
annan faktor som kan påverka övervintringen är snöförhållandena under vintern. I 
trakter med snöfattiga vintrar, där barmarkfrost inträffar periodvis blir plantorna starkt 
utsatta för skador genom uppfrysning och vindpiskning. I dessa områden är den 
höstplanterade plantan som inte har hunnit rota sig betydligt mer utsatt än den som är 
planterad på våren, och därmed bättre hunnit anpassa sig innan barmarkfrosterna 
kommer. Faller snö tidigt på hösten och ligger länge på våren är faran för uppfrysning 
mindre, snötäcke skyddar mot både vindpiskning och uttorkning. Då kan 
höstplantering vara lämplig. Vårplantering bör utföras mellan tjällossning och 
skottbildning. Granen är inte så känslig utan kan planteras även sedan knopparna har 
öppnat sig och de nya skotten har kommit fram, medan tallen är mycket känsligare då 
dess knoppar är skörare, så plantering av tall under skottskjutningen bör undvikas 
(Wahlgren, 1914). 

2.2  Tidigare forskning 

Nyström (1994) konstaterar i sin litteraturstudie att de flesta studier är gjorda på 
barrotsplantor men att täckrotsplantor sannolikt är robustare och troligtvis mindre 
känsliga för planteringstidpunkt än barrotsplantor. Nyström menar dock att de äldre 
undersökningarna ändå har ett stort värde då de fysiologiska processerna som 
försiggår i plantorna och den påverkan dessa utsätts för av miljön efter planteringen 
trots allt är desamma.  
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Att utreda planteringstidpunktens betydelse är en mycket komplicerad uppgift. Det 
finns två olika huvudskäl till detta, dels de klimatiska förutsättningarna, vilka kan 
variera avsevärt från år till år, dels att plantmaterialet varierar. Vattenupptagningen 
efter plantering och den låga rotaktiviteten under skottskjutningen är avgörande 
faktorer för planteringsresultatet. Risken för dålig vattenupptagning till följd av låga 
marktemperaturer är störst på våren, vilket är speciellt farligt för plantan om 
lufttemperaturen blir hög. De första dagarna efter tjällossning bör därför plantering 
undvikas. Därefter följer en period på några veckor som får betraktas som tämligen 
säker i större delen av landet men från slutet av maj och en månad framåt är 
förhållandena sedan sämre. Sommarplantering bör däremot vara ganska riskfritt men 
förhållandena i landet varierar, försommartorka är betydligt vanligare än sommartorka. 
I juli är den intensivaste skottsträckningen över, det innebär aktivare rötter och mindre 
risk för att bryta skotten. I augusti och framåt blir det svalare väder, med relativt hög 
marktemperatur. Vattenupptagningen fungerar bra och rötterna är aktiva en bit in i 
september. Plantering i september kan vara riskfullt med snabba väderomslag från 
höga till låga temperaturer, en del plantor kan vara känsliga i samband med 
invintringsprocessen. Plantering i oktober och senare är snarast ett sätt att lagra 
plantorna på planteringsplatsen än en plantering i egentlig mening. Detta då 
rottillväxten är så låg då att plantorna inte rotfäster sig ordentligt. Sammanfattningsvis 
kan sägas att plantering i Sverige är principiellt möjlig under hela den tidsperiod 
marken är otjälad. En stor brist att det inte är gjort och publicerats några svenska 
studier rörande planteringstidpunkt sedan 1950-talet (Nyström, 1994). 

Statens skogsforskningsinstituts avdelning för skogsföryngring utförde i samarbete 
med Domänverket ett höstplanteringsförsök under åren 1951-1953 på 28 olika lokaler. 
Domänverket svarade för fältförsökets anläggning och skogsforskningsinstitutet för 
planläggning och redovisning. Undersökningen avsågs främst följande problem:  
1) Jämförelser mellan resultatet av vår- och höstplanteringar 
2) Allmänna förutsättningar för tillfredsställande resultat 
3) Lämpligaste tidpunkten för höstplantering 
Försöken var i huvudsak utlagda i lappmarken och angränsande områden. 
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att planteringarna i juli gick bra om där bara 
var tillräckligt med markfukt.  
Planteringarna i augusti hade i genomsnitt det lägsta antalet överlevande plantor för 
både tall och gran. Dock var marktyperna extremt besvärliga ur föryngringssynpunkt 
på dessa ytor med svårartad gräsväxt och uppfrysning. 
Plantering i september och oktober gav det högsta antalet överlevande plantor för 
både tall och gran. Plantering i september och oktober motsvarade vårplanteringarna 
vad beträffar överlevnaden. Överlevnaden ligger i runda tal på 80 % som ett grovt 
genomsnitt för hela materialet (Huss, 1951). 
 

Örlander & Nilsson (2000) skriver att orsakerna till plantavgång kan vara flera men 
troligen är snytbaggeskador den viktigaste orsaken. Därefter kommer skador av frost 
och konkurrerande vegetation. Skador av snytbagge sker under hela 
vegetationsperioden, de två första åren efter avverkning. Markberedning och 
hyggesvila ger ett visst skydd mot snytbagge, men att det behövs minst fyra års 
hyggesvila för att helt undvika skador. Nackdelen med hyggesvila är förstås att 
plantering på äldre hyggen ger problem med vegetationskonkurrens och nedsatt 
tillväxt samt längre omloppstid. Hyggesvila på goda boniteter kan medföra upp till 10 
procents sänkt totalproduktion. De första två åren är det oftast mycket lite 
hyggesvegetation men efter två vegetationsperioder ökar takten på fältvegetationens 
kolonisation av hyggena. Det är gräs, främst kruståtel som kommer. Den maximala 
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ovanjordiska biomassan brukar nås efter tre till fem år och då finns det normalt ca 3-5 
ton (torr vikt) fältvegetation per hektar men variationen mellan hyggen är stor. 
Klippning av fältvegetation har inte visat någon effekt på plantornas tillväxt, då 
konkurrensen mellan granplantor och gräsdominerad fältvegetation i huvudsak sker 
under markytan. Markberedning räcker som regel som vegetationskontroll, men det är 
inte alltid tillräckligt om plantering skett på lokaler med högvuxen fält- och 
buskvegetation eller på nedlagd jordbruksmark.  
 
Finska Skogsforskningsinstitutet har gjort ett försök med sommarplantering av 
täckrotsplantor av gran (Picea abies) planterade 1998, 1999 och 2000 (Luoranen et al., 
2006). I studien studeras överlevnad, höjdtillväxt och rotutveckling under fyra år efter 
plantering. Studien är ett led i arbetet med att förlänga planteringssäsongen och 
därmed göra planteringsmaskinerna mer lönsamma.  
 
Luoranen et al. kunde konstatera att planteringstidpunkten på året inte hade någon 
betydelse för överlevnaden. Däremot var höjdtillväxten och rotutvecklingen på de 
plantor som planterats i juli och början av augusti var större jämfört med de plantor 
som planterades från mitten av augusti och framåt, inklusive nästa vår. De 
sensommar- och höstplanterade plantorna hade även bättre längdtillväxt år 3 och 4 
efter plantering än vad de vårplanterade plantorna hade. Ju tidigare plantering på 
hösten ju större tillväxt uppnås. Frostskador var stora på de plantor som var 
planterade i juli och augusti om de inte var långnattsbehandlade i tre veckor. 
Snytbaggeskadorna skilde inte åt för de olika planteringstidpunkterna.  

Ljustillgången påverkar tillväxthastigheten och plantans morfologi. Genom att 
manipulera ljustillgången styr man plantornas tillväxt. En förlängd ljusperiod ökar 
tillväxten medan en reducerad ljustillgång inducerar vila. Långnattsbehandling används 
för att initiera invintring. Detta sker genom att utsätta plantorna för 8-10 timmars ljus 
efterföljt av en 14-16 timmar lång natt. Det tar ca 5 veckor för viloknoppen att 
färdigutvecklas. Vila kan endast brytas genom en period av låg temperatur (Johansson, 
& Welander, 2006). 
 
Vid jämförelse av sommarplanterade plantor med plantor som planterades nästa vår 
konstaterades att rottillväxten var större i juli och början av augusti än senare under 
hösten eller våren efter. De visar att den optimala rottillväxten för nyplanterade 
plantor är en jordtemperatur på 20-25 grader C medan den är 15-20 grader C för redan 
etablerade plantor. Därför kommer en sommarplanterad plantorna igång snabbare på 
våren än den vårplanterade vilket kommer att underlätta en bra höjdtillväxt för dessa 
(Luoranen et al., 2006). 
 
Frost dödar oftast inte plantorna men de skadar barren på de nya knopparna och 
huvudskottet. Detta leder till förluster i fotosyntetiska celler vilket i sin tur leder till 
minskad tillväxt i plantorna. Om plantor långnattsbehandlas i tre veckor före 
plantering på sensommaren och hösten blir de mer frosttåliga på hösten. Försök visar 
att även om de långnattsbehandlade plantorna inte får några barrskador första hösten 
kan de få fler dubbeltoppar följande höst. Detta då långnattsbehandling har visat sig 
öka antalet knoppar som inte öppnar sig alls med följd att fler skott skjuter från 
grenvinkeln. Långdagsbehandling av plantor påskyndar knoppsprickningen 
efterföljande vår med 3-6 dagar, vilket gör att de blir känsligare för vårfrost än de 
obehandlade plantorna. Med dagens teknik kan man inte påbörja långnattsbehandling 
förrän i början av juli, sedan behöver plantorna härdas 1-2 veckor innan plantering. 
Annars blir de mycket känsliga för höstfrost (Luoranen et al., 2006). 
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3. Material och metod 
Fältarbetet har utförts genom en survey studie på plantor som planterats på 
konventionellt vis i Södras regi. Detta innebär att inga försök har lagts ut utan 
objekten valdes slumpmässigt ut ifrån de kriterier som sattes upp i projektplanen. Alla 
objekten söktes ut ur Södras traktbank med utförda planteringar från hösten 2007 till 
våren 2009. 

Fältarbetet utfördes i södra Sverige på tre olika skogsbruksområden inom Södras 
verksamhetsområden från öst till väst för att få en nederbördsgradient. Studien gjordes 
på följande skogsbruksområden, Kalmarsund, Alvesta/Växjö samt Södra Halland. De 
flesta objekten låg längs väg 25 som går från Halmstad i väst till Kalmar i öst, strax 
söder om 57 breddgraden. 

 
Figur 1 Karta över Södra skogsägarna ek. för. verksamhetsområde med de tre 
regionerna Öst, Syd och Väst markerade. Större och tydligare karta finns som bilaga 
9.2. 

3.1 Plantmaterial 

Plantmaterialet var 1,5 åriga täckrotsplantor och för gran var provenienserna Nordost 
(NO) och fröplantaget Bredinge samt för tall, fröplantaget Gotthardsberg. Plantorna 
var odlade av Södra Odlarna i Falkenberg och Flåboda. 

3-5 st granplanteringar valdes ut i SÖDRAS traktbank per skogsbruksområde, 
(Kalmarsund, Alvesta/Växjö samt Södra Halland), från två specifika 
planteringssäsonger och dessa jämfördes med varandra. Höstplanterade 2007 
jämfördes med vårplanterade 2008 (säsong 1) samt höstplanterade 2008 med 
vårplanterade 2009 (säsong 2). Planteringsvecka angavs så noggrant som möjligt. 3 st. 
höst planterade tallplanteringar med ursprung Gotthardsbergs fröplantage valdes ut. 
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Totalt inventerades 7238 granplantor eller 41 objekt av beståndsproveniens (NO) och 
22 objekt av plantage proveniens (Bredinge), (tabell 1). Plantage finns endast med 
säsong 2, då det inte fanns tillräckligt med objekt av plantage utförda säsong 1. Totalt 
inventerades 3-5 objekt per geografiskt område, öst, syd och väst. Tall inventerades 
endast 3 objekt. 

 

Tabell 1. 3-5 objekt av gran inventerades per säsong och område i Öst, Väst och Syd. 

  Planteringstidpunkt          Hösten 2007   Våren 2008   Hösten 2008  Våren 2009 

 Gran – Proveniens Nordost    9         11       12     9 

  Gran – Proveniens Plantage          10    12 

Nordost proveniens 

Nordost proveniens (NO) är ett samlingsnamn på gran provenienser som kommer 
från Nordöstra Polen, norra Vitryssland och Lettland. De har upp till tre veckor senare 
knoppsprickning än de svenska provenienserna och invintrar senare. De är alltså 
härdigare i områden med risk för vårfrost. Den växer dessutom något längre på 
hösten. I denna studie ingår främst NO provenienser av Glubokoe samt några 
Rezekne. 
 
Södra-plantan = Bredinge fröplantage 

Södraplantan är en täckrotsplanta med frö från Södras fröplantage Bredinge som finns 
på södra Öland. Förädlingsarbetet har resulterat i en högre tillväxt på ca 12 procent 
jämfört med lokalt ursprung samt lägre risk för skador och en högre virkeskvalitet. 
Förädlingsarbetet som drivs av Skogforsk har tagit hänsyn till de olika 
klimatbetingelser som finns i Götaland samt att Södra plantan ska ha en grov stam 
vilket ger en ökad motståndskraft mot snytbaggeskador. Krukorna som de odlas i är 
målade med en svag kopparlösning för att ge ett optimalt rotsystem med mycket 
finrötter utan deformationer. Det ger i sin tur en snabb etablering och stabila 
ungskogar. Odlingen av Södra plantan påbörjades 2007 och skalas upp hela tiden och 
kommer snart att vara huvuddelen av Södras plantproduktion av täckrotsplantor 
(Södra, 2011). 

Tall proveniens - Gotthardsberg 

Gotthardsberg är en tallplantageplanta från Södermanland Den är en 2:a generationens 
förädling för tall vilken ger ca 13-19 % högre tillväxt än lokalt ursprung samt har bättre 
kvalitet (Almqvist et al., 2009.). 

3.2 Objektsdata 

På varje objekt noterades region, proveniens, storlek på hygget, vilken vecka och år det 
var planterat samt markberedningsmetod.  
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3.3 Väderstatistik 2007-2010 

Vädret har stor betydelse för plantornas tillväxt och utveckling, speciellt nederbörd 
och ”svåra” frostnätter under vegetationsperioden. Studien avser perioden från hösten 
2007 till sommaren 2010. I Öst som är östra Götaland är årsnederbörden på ca 500 
mm/år. I Syd som är mellersta Götaland är årsnederbörden mellan 600-900 mm/år 
medan i Väst som är västra Götaland är årsnederbörden mellan 900-1300 mm, se 
bilaga 9.3. 

Väderstatistiken kommer ifrån SLU-försöksstationer i Asa i västra Småland samt från 
Tönnersjöheden i Halland. Lufttemperaturen anges på en standardhöjd av 1,7 m ovan 
markytan, vilket gör att det kan vara betydligt kallare vid 0,3 m där plantan finns. 
Dessutom kan både temperatur och nederbörd variera mycket mellan två olika hyggen. 
Många faktorer kan inverka som t.ex. höjd över havet och närhet till sjöar. 

2007 hade en varm och nederbördsfattig vår följt av en ovanligt blöt sommar med 
normala temperaturer. Ingen kraftig nattfrost på våren, men den 31 augusti hade ASA 
-1.1 grader C (Ottosson, 2007). 

2008 hade också en varm och torr vår som följdes av en mycket regnig sommar och 
höst på ASA med en vårfrost på -3,4 grader C den 19 maj samt -1,1 grader C den 26 
september. På Tönnersjöheden var det normala temperaturer men nederbördsfattigare 
under hela tillväxtsäsongen, men i mitten av oktober kom hela 275 mm regn. Vårfrost 
var det den18 maj med -1.2 grader C men ingen frost på hösten före den 31 oktober 
(Ottosson, 2008). 

2009 började med en varm och nederbördsfattig april på Asa men i maj, juni och juli 
var nederbörden lite över det normala med relativt normal temperatur. Den 6 juni var 
det nattfrost på -1.2 grader C vilket medförde stora frostskador på många plantor. 
Första nattfrosten på hösten var i mitten av september med -3 grader C. På 
Tönnersjöheden var det ännu varmare och torrare i april men precis som på Asa blev 
sommaren nederbördsrik men någon vårnattfrost kunde inte noteras efter den 2 maj. 
Första höstfrosten kom den 30 september med -3,5 grader C (Ottosson, 2009). 

Våren 2010 var torr men inte så sval som de andra, medan sommaren blev varm och 
regnrik speciellt på Asa.  Det var ingen nattfrost noterad på hela området efter den11 
maj då Asa hade -4,2 grader C och Tönnersjöheden -2,8 grader C (Ottosson, 2010). 

Tabell 2. Nederbörd i mm, Vegetationsperiodens längd och Temperatursumma på Asa 
och Tönnersjöheden. Vegetationsperioden har ett tröskelvärde på +5o C. Källa 
Ottosson, 2007, 2008, 2009 och 2010). 

 

  
Nederbörd 
Veg.perid  Helår 

Nederbörd 
Veg.perid  Helår

Veg 
period 
dagar 

Veg 
period 
dagar 

Temperatur  
summa 

Temperatur 
summa 

   Asa     Tönnersjö     Asa  Tönnersjö Asa  Tönnersjö 
2007  526  882  908 1541 191 209 1416  1532
2008  482  882  523 1363 192 215 1418  1548
2009  423  674  652 1036 192 207 1366  1516
2010  557     767 1094 194 209 1363  1401
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3.4 Kritik till vald metod 

Svårigheter finns i att få ett bra och rättvist resultat med ett så litet material. Studien 
avser endast två år och det var stora variationer i vädret mellan de två åren. I materialet 
ingår endast täckrotsplantor på relativt små hyggen som till stor del är planterade på 
äldre hyggen efter stormavverkningar. Normalt är hyggesåldern lägre när planteringen 
utförs. Kunskapen och utförandet av planteringen är bristfällig. Det ursprungliga 
antalet plantor per hektar efter plantering är inte heller känt vilket utgör ett problem 
vid analysen. 

3.5 Utförda beräkningar 

Beräkningar har utförts i Excel. 

För varje försöksled beräknades medelvärden )(x , standardavvikelser (s) och antal 
planteringar (n) med hjälp av Excel 2010 (Microsoft). 

Vid jämförelse av medelvärden har standardavvikelserna slagits samman (poolats) 

enligt följande: 
( ) ( )
( ) ( )11

11

21

2
22

2
11

−+−
−+−

=
nn

snsn
s  

För jämförelse mellan medelvärden har t-värden beräknats enligt följande: 

21

21

11
nn

s

xxt
+

−
=  

Sedan har p-värden beräknats utifrån t-värdena med hjälp av Excels funktion för 
Student´s T-fördelning, där tvåsidig fördelning valdes 

Medelfelen har beräknats som: 
n
sfm =..  
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4 Genomförande 

4.1 Fältarbete 

Fältarbetet utfördes under våren och sommaren 2010. Huvudandel av planteringarna 
inventerades mellan den 30 april och 30 juni men några inventeringar utfördes senare 
under sommaren. Tanken var att jämföra plantor från samma sådd i plantskolan som 
sedan planterats under hösten respektive under efterföljande vår. De som inte 
planterades på hösten skulle alltså stå i plantskolan över vintern för att planteras 
efterföljande vår. Då det vid sammanställningen saknades några led i underlaget, 
inventerades några planteringar till under sommaren för att få så jämt underlag som 
möjligt.  

De flesta planteringarna var markberedda med harv medan några var 
fläckmarkberedda på grund av förekomst av gamla fornåkrar och några i södra 
Kronoberg var stubbrutna. 

Många hyggen var relativt små, runt ett hektar och en del var efter kanthuggningar på 
stormhyggen. Detta gjorde att vegetationen på vissa objekt var mer betydande än 
vanligt. 

 

  
Figur 2.  Planta sommaren 2010. 
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4.2 Mätningar 

På varje hygge lades 20 provytor ut i en diagonal från sydväst till Nordost. 
På varje provyta mättes följande: 

1. Antal plantor 
Antal överlevande plantor per provyta räknades med hjälp av SÖDRAS mätspö, 
vilket är 2,82 meter långt (figur 3). En provyta med radien 2,82 meter motsvarar 
25m2. Antalet plantor inom provytan multiplicerades med 400 för att få antalet 
plantor per hektar. Endast planterade plantor räknades och mättes. Målet var att det 
skulle ha planterats ca 2500 plantor per ha. Endast planterade partier inventerades så 
om vägar eller mossar eller stora stensamlingar eller berg i dagen förekom som inte 
var planterad togs inte dessa partier med. 

 
2. Totalhöjd på plantorna i cm 
3. Toppskottslängd på plantorna i cm, senaste säsongen 
4. Rothalsdiameter på plantorna i mm 

För att mäta plantornas totalhöjd samt toppskott användes en tumstock och till 
rothalsdiametern användes ett skjutmått. 

 
5. Skador från frost, vilt och snytbagge 

      Skadegrad 1= Lätt skada, 2=Svår skada och 3= Död 
6. Fuktighetsklass för varje provyta 
    1=Torr, 2=Frisk, 3=Fuktig och 4=Blöt 
7. Konkurrensförhållanden: Markvegetationstyp för varje provyta 

0. Nästan ingen vegetations konkurrens 
1. Kraftigt grästäcke, lite buskar 
2. Dominans av ris: blåbär, lingon, kråkbär mm 
3. Kraftigt inslag av lövsly 
 

 

 

 

Figur 3. Förklarande bilder av användningen av Södras mätspö på provytan 
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5. Resultat 
Resultaten redovisas i diagramform och mer utförliga tabeller finns under bilagor. 
Tabellförklaringar: 
Öst  = Östra Götaland, Kalmar län 
Syd  = Mellersta Götaland, Kronobergs län 
Väst = Västra Götaland, Hallands län 
Säsong 1 = Höst 2007 och vår 2008, Säsong 2 = höst 2008 och vår 2009 
Gran proveniens: Nordost = Glubokoe alt. Rezekne, Plantage= Bredinge 
Tall proveniens: Gotthardsbergs plantageplanta 
 

5.1  Plantor per ha 
        Antal levande plantor per hektar var från 68 % och upp till dryga 100 % av målet av 

beställning till skogsvårdsentreprenören, vilket oftast var 2500 plantor per ha. I 7 av 9 
jämförelser var överlevnaden bättre i de vårplanterade leden men skillnaderna är 
mycket små och inte signifikanta (P-värde under 0,05) mellan vår- och höstplanterade 
led, se figur 4. Se även tabell 6 i bilaga 9.1. 

 

Figur 4. Medelvärden på överlevande plantor som planterats de olika säsongerna. 
Säsong 1 är planterade 2007/08 och säsong 2 som är planterade 2008/09. Höst 
innebär höstplanterat och vår, vårplanterat. Längst upp på staplarna redovisas 
medelfelen, inga led var signifikanta. 

5.1.1 Plantor per ha och planteringsvecka 

Jämförs resultaten vid olika planteringsveckor kan man i figur 5 se ett svagt samband 
med ett sämre planteringsresultat vid senare planteringsvecka. Planteringsresultatet var 
som bäst på våren runt vecka 18-20 (början av maj) samt runt vecka 35 (slutet av aug) 
på hösten. I figur 5 kan man se att alla värden för säsong 2 (ett år på hygge) ligger runt 
2500 plantor medan värdena för säsong 1 (två år på hygge) är lägre. Generellt kan 
noteras ett lägre plantantal för säsong 1 än för säsong 2. 
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Figur 5. Överlevande plantor per hektar vid olika planteringsvecka. Säsong 1 är 
planterad 2007/08 har stått två år på hygge medan säsong 2 som är planterade 
2008/09 har stått ett år på hygge. 

 5.2 Höjdtillväxt på plantorna 

 I 6 jämförelser av 9 är de höstplanterade plantorna högre än de som planterats 
nästföljande vår (figur 6). Framförallt i region öst var höstplantering positivt för 
höjdtillväxten, där var de höstplanterade plantorna mellan16,4 % till 35,6 % högre och 
2 av 3 jämförelser var signifikanta. I 3 objekt av 9 är de vårplanterade plantorna längre 
än de höstplanterade varav 2 led är signifikanta. Det är Syd säsong 2 där både nordost 
och plantage samt väst säsong 1 nordost är lägre. Jämförs dessa med figur 11 syns att 
just dessa led har stora frostskador, 57-69 % av plantorna var frostskadade i dessa led. 
Se även tabell 7 i bilaga 9.1. 

 

Figur 6. Totalhöjen på plantorna mätt i cm vid de olika säsongerna. Längst upp på 
staplarna redovisas medelfelen, fyra led var signifikanta vilka är markerade med blå 
stjärna. 



13 

Ingvor Johansson 

Vid jämförelse av totalhöjd vid olika planteringsveckor (figur 7) syns inte något klart 
samband. Möjligtvis syns ett visst samband med att totalhöjden bli lägre vid senare 
plantering både på våren och hösten. 

 

Figur 7. Plantornas totalhöjd i cm vid olika planteringsveckor uppdelat på de olika 
säsongerna. 

5.3 Toppskott 

Toppskottets längd är mätt i centimeter och visar hur mycket plantorna har vuxit till i 
medel den senaste växtodlingssäsongen, alltså 2009. Öst och Syd säsong 1 är 
toppskotten på de höstplanterade plantorna ca 40 % respektive 52 % längre än på de 
vårplanterade, men skillnaderna var inte signifikanta (figur 8). Båda dessa leden hade 
låga viltskador (figur 13) 6-8 % samt lätta frostskador på 48-70 % (figur 11). Se även 
tabell 8 i bilaga 9.1. 

 

Figur 8. Toppskottens längd i cm när det gäller medelvärde per led. Längst upp på 
staplarna redovisas medelfelen, inga led var signifikanta. 
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Många planteringar var skadade av frost och vilt, detta gör att toppskottslängden kan 
vara något missvisande mot vad plantan verkligen vuxit. I figur 9 kan ses hur endast 
de oskadade plantorna vuxit. För plantor planterade  säsong 1, 07/08 hade 
höstplanterade plantor längre toppskott än de vårplanterade. I öst var toppskotten på 
de höstplanteradse plantorna 55 % längre (figur 9) i syd 26 % längre och i väst 1 % 
längre än de vårplanterade plantorna. Plantorna planterade  säsong 2,  08/09, de som 
är ett år gamla  där är i stort sett samma tillväxt på toppskotten i de olika leden. 7 av 
12 led har ett toppskott på drygt 11 cm (figur 9) medan tre led hade något sämre och 
ett något högre tillväxt. En stapel på öst vår plantage  sticker ut mycket, det var tre 
mycket fina planteringar i Mönsteråstrakten. 

 

Figur 9. Toppskottets längd i cm på endast oskadade plantor.  

5.4 Rothalsdiameter 

Rothalsdiametern har vid höstplantering varit grövre i 5 led av 9 (figur 10). 
Rothalsdiametern är mellan 8,4 % och 30 % grövre på de höstplanterade plantorna.  

 

Figur 10. Rothalsdiametern i centimeter per säsong. Längst upp på staplarna redovisas 
medelfel två led var signifikanta vilka är markerade med blå stjärna. 
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Speciellt i öst har höstplantering varit positivt för rothalsdiametern där två av tre led 
har signifikant grövre rothalsdiameter vid höstplantering. Säsong 1 är 
rothalsdiametern 28 % grövre i öst och 12 % grövre i syd medan den är 11 % klenare 
i väst. Se även tabell 9 i bilaga 9.1. 

5.5 Frostskadade plantor 

Höstplanterade plantorna har frostskadats mer än de vårplanterade plantorna. I 7 led 
av 9 är fler plantor frostskadade (figur 19) bland de höstplanterade än de 
vårplanterade. Endast två av dessa led har signifikanta skillnader men skillnaderna är 
stora i många led. I säsong 2 är alla led höstplanterade plantor mer skadade än 
vårplanterade. Det varierar från 10 % för proveniens plantage i väst till 48 % för 
proveniens nordost i syd. I säsong 1 där plantorna har stått ute 2 vintrar är det bara öst 
där de höstplanterade plantorna är mer frostskadade 28 % medan syd och väst är 
mindre, 14-22 % mindre skadade. De plantor som tidigt sköt långa skott på våren frös 
ner i större utstäckning än övriga (figur 12). Detta var särskilt tydligt säsong 2 där det 
var en svår nattfrost den 5 juni 2009. Se även tabell 10 i bilaga 9.1.  
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Figur 11. Procent frostskadade plantor i medeltal. Längst upp på staplarna redovisas 
medelfelen, två led var signifikanta vilka är markerade med blå stjärna. 

       

Figur 12. Bilden till vänster visar en ”gammal”frostskada och man kan se hur plantan 
vuxit vidare utan att ta någon större skada. Bilden till höger visar en planta som är 
svårt skadad av frost flera gånger, man kan se att den skjuter långa skott tidigt varje år 
och att den ofta fryser ner hårt. 
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5.6 Viltskadade plantor 

Vårplanterade plantor blev oftare betade än höstplanterade. I 5 led av 9 var skadorna 
större (figur 13) på de vårplanterade än de höstplanterade plantorna, ett led var lika 
och i tre led var de höstplanterade mer skadade än de vårplanterade. Det är särskilt de 
vårplanterade plantorna från säsong 2 som blivit betade; mellan 25-44 %. Säsong 1 har 
inget led mer än 10 % viltbetning (figur 21) och skillnaderna är endast 2 % mellan 
leden. Skillnaden i viltskador mellan höst- och vårplanterade plantor var inte 
signifikanta. Se även tabell 11 i bilaga 9.1. 

 

Figur 13. Procent viltskadade plantor i medeltal per säsong. Längst upp på staplarna 
redovisas medelfelen, inga led var signifikanta. 

 

   

Figur 14. Viltskadade plantor. 
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5.7 Snytbaggeskadade plantor 

Snytbaggeskador redovisas i procent av alla plantor. Största skadorna finns på de torra 
områdena i östra Götaland. 

I 8 led av 9 var de vårplanterade plantorna mer angripna av snytbagge än de 
höstplanterade. Inga led är dock signifikanta och det varierar mycket mellan olika 
planteringar (figur15). Se även tabell 12 i bilaga 9.1. 

 

 

Figur  15. Procent snybaggeskadade plantor per säsong. Längst upp på staplarna 
redovisas medelfelen, inga led var signifikanta. 

 

 

 

 
Figur 16. Snytbagge skadad planta i öst. 
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5.8 Sammanslagning av värden 

Vid sammanslagning av provenienserna och regionerna blir det fler plantor per 
serie/säsong, 9-11 planteringar i säsong 1 och 21- 22 planteringar säsong 2. När det 
gäller överlevande plantor fick säsong 1 ett sammanslaget medelvärde på 2020 
plantor/ha för höstplanterade plantor och 2067 plantor/ha för vårplanterade plantor. 
Säsong 2 fick ett sammanslaget medelvärde på 2327 plantor/ha för höstplanterade 
plantor och 2363 plantor/ha för vårplanterade plantor. Detta gör att de vårplanterade 
planteringarna hade endast 1-2 % högre överlevnad än de höstplanterade plantorna. 
Inga signifikanta skillnader i överlevnad mellan höst- och vår plantering kunde noteras 
(tabell 3). Medelhöjden för de höstplanterade plantorna var 1-2 % högre än de 
vårplanterade plantorna och toppskotten 2 % längre säsong 1 och 13 % lägre säsong 2 
och medeldiametern var 2-8 % grövre för de höstplanterade plantorna (tabell 3).   

 

Tabell 3. Medelvärden av överlevande plantor/ha, medelhöjd, medeltoppskott och 
rothalsdiameter vid sammanslagning av provenienser och regioner. Inga signifikanta 
värden kan noteras. 

  Proveniens Medel värden Antal objekt P-värde Medelfel  

 Säsong Plantage/ NO Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Plantor/ ha säsong 1 Alla 2020 2067 9 11 0,847 138,4 186,7 

 säsong 2 Alla 2327         2363 22 21 0,764 72,82 93,5 

Medel höjd säsong 1 Alla 41,17         40,32 9 11 0,75 2,07 1,74 

 säsong 2 Alla 35,22         34,91 22 21 0,87 1,60 0,96 

Medel 
toppskott 

säsong 1 Alla 12,32         9,96 9  11 0,13 1,31 0,83 

 säsong 2 Alla 7,88 8,95 22 21 0,20 0,55 0,61 

Medel 
diameter 

säsong 1 Alla 9,00 8,35 9
  

11 0,83 2,07 1,42 

 säsong 2 Alla 7,55        7,39 22 21 0,14 4,59 6,13 

 

Tabell 4. Skadeprocent för frost, vilt och snytbagge vid sammanslagning av 
provenienser och regioner. Inga signifikanta skillnader kan noteras. 

  Proveniens Skador  
Procent 

Antal objekt P-värde Medelfel  

Skador 
Procent 

Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign
. 

Höst Vår 

Frost % säsong 1 Alla 60,09 64,92        9 11 0,86 20,03 19,57 

 säsong 2 Alla 43,81 23,42 22 21 0,06 9,34 5,11 

Vilt % säsong 1 Alla 7,59       7,08 9 11 0,83 2,07 1,42 

 säsong 2 Alla 21,15         32,5 22 21 0,14 4,59 6,13 

Snytbagge% säsong 1 Alla 0,84 5,63 9  11 0,12 0,61 2,64 

 säsong 2 Alla 7,25 8,55 22 21 0,82 3,18 4,78 
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De vårplanterade plantorna har varit mer skadade i 4 led av 6. Detta gäller frostskador 
säsong 1, viltskador säsong 2 och snytbaggeskador båda säsongerna (tabell 4). När det 
gäller  frostskadorna säsong 2  hade de höstplanterade plantorna 87 % mer (tabell 4) 
frostskador än de vårplanterade plantorna. Inga led är signifikanta men frost säsong 2  
har ett P-värde på 0,06. 

5.9 Vegetationens konkurrens på plantorna 

Kraftig gräsväxt är det som påverkar plantorna mest. I 3 led av 4 ser man den sämsta 
tillväxten på hyggen som har stor gräskonkurrens. Sly, främst björksly har påverkat 
minst.  I 3 av 4 säsonger var plantorna längre (figur 17) då det finns lite buskar på 
hygget Toppskottstillväxten (figur 17) visar delvis samma sak. 

 

  

 
Figur 17. Överst granplantornas medellängd vid olka konkurrerande vegetationstyper 
och nedanför toppskottens medellängd vid olika konkurerande vegetationstyper. Ris 
innebär blåbär, lingon, m.m. och sly är björk i huvudsak men kan även vara hallonris. 
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Figur 18. Till vänster skyddande björksly i syd. Längst upp till höger kraftigt 
lövuppslag på plantering i Väst och längst ner till höger kraftig gräsväxt av kruståtel. 

5.10 Markens fuktighets inverkan på tillväxten 

I öst visar planteringssäsong 2 en bättre toppskottstillväxt på fruktigare jord än på torr 
jord (figur 19). I öst var planteringar säsong 1 endast utförda på frisk mark. 

I syd är resultaten olika, vid plantering höst 2007 är det en högre toppskottstillväxt 
med frisk fuktighetsklass jämfört med fuktig och blöt, detta gäller inte efter plantering 
höst 2008 då toppskott hade en bättre tillväxt på en fuktig jord jämfört med en frisk 
jord. Medan vid vårplantering 2009 har det varit bättre toppskottstillväxt på en frisk 
jord jämfört med en fuktig jord. Däremot gav alltid en fuktigare växtplats en sämre 
toppskottstillväxt i väst (figur 19). 
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Figur  19. Toppskottens längdtillväxt i cm vid olika fuktighetsklasser i de olika 
regionerna och olika säsongerna. 1=Torr, 2=Frisk, 3=Fuktig och 4=Blöt. 

 
När man tittar på överlevande plantor kan man se att höstplantering 2007 gav en 
sämre överlevnad med ökad fukthalt (figur 20) medan vårplantering 2008 var tvärt om 
en bättre överlevnad vid ökad fukthalt. Höstplantering 2008 gav plantering på frisk 
jord bäst överlevnad medan vårplantering 2009 blev bättre överlevnad ju torrare mark. 
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Figur 20. Antal överlevande plantor per hektar vid olika markfuktighet.  
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5.11 Tall 

De höstplanterade tall planteringarna hade likvärdig överlevnad som granbestånden 
men tillväxten de första åren var betydligt bättre. Då hyggena inventerades i juni och 
tallar är tidigare att skjuta är både 2009 och 2010 års tillväxt mätt. Tredje beståndet var 
samplanterat med gran och tall (tabell 5). 

Inga frost eller viltskador kunde noteras på de inventerade bestånden. 

 

             
 

Figur 21. Tallplantor, vänstra bilden planterade hösten 2008 och högra bilden 2009 
och inventerade i juni 2010. 

 

Tabell 5. Tre bestånd av tall inventerades. Det första planterat hösten 2009 och de 
båda andra hösten 2008. Tredje beståndet var samplanterat med tall och gran. 

      Proveniens Höjd Toppskott Diameter
Trädslag Plantor / 

ha 
 2009 2010 2009 2010 2010

Tall 2465 Gottardsberg  29,2   14,9 4,8

            

Tall 2682 Gottardsberg 50,1 84,8 25 33,7 16,5

            

Tall 2576 Gottardsberg 30,8 55,4 20 25,4 8,8

Gran    Glubokoe 38,4  11  6,9
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6. Diskussion 

6.1 Plantor per ha 

Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan höst och vårplantering vad 
det gäller överlevande plantor per hektar. Även om 6 av 9 objekt hade en bättre 
överlevnad med vårplantering så är skillnaderna små och inte signifikanta.  

Fyra serier (figur 4) har ett medelvärden under 2000 plantor/ha. Dessa resultat 
tangerar eller ligger något under Skogsstyrelsens gräns för godkänt planteringsresultat 
enligt Skogsvårdslagen där lägsta antal huvudplantor som skall finnas per hektar vid 
senaste tidpunkt för hjälpplantering i öst och syd bör vara 1700-1800 plantor/ha och i 
väst minst 2000 plantor/ha. Det är dock något lägre än Södras rekommendationer för 
önskat planteringsresultat. Om naturlig föryngring räknats in hade däremot antalet 
huvudplantor varit betydligt högre på de flesta objekten eftersom självföryngring av 
björk, och gran var vanlig. 

Snytbaggen kan vara en trolig orsak till att några vårplanterade objekt i syd och öst har 
lägre överlevnadsprocent säsong 1 än övriga. Detta då det var mycket varmt i slutet av 
juli 2008 och andra svärmningen var stor då (egen notering). I öst är jordarna torrare 
och har mer organiskt material i ytan vilket gör att snytbaggen trivs. I syd kan även den 
kraftiga nederbörden hösten 2008 vara en trolig orsak till en något låg överlevnad, 
detta då Kronobergs län bitvis är flackt med bristfällig skyddsdikning. 

Inga större skillnader mellan regionerna i plantor per ha kunde noteras utom möjligtvis 
i syd där Plantage gått något sämre än nordost (figur 4). Detta var dock inte signifikant 
och kan bero på andra orsaker.  
 
När alla värden slagits samman (tabell 3) syns att överlevande plantor är i stort sett lika 
för höst och vårplantering. Medelvärdet ligger runt 94 % efter ett år (säsong 2) och   
80 % efter två år (säsong 1). Generellt kan noteras ett lägre plantantal för säsong 1 än 
säsong 2, vilket är naturligt då dessa plantor har stått ute på hygge ett år längre. 
 
När överlevande plantor jämförs mot planteringsvecka ses (figur 5) att bäst överlevnad 
fås vid plantering i vecka 18-20 (början av maj) på våren och vecka 36-37 (slutet av 
augusti) på hösten. Detta stämmer bra med Wahlgrens (1914) teori om lämpligheten i 
plantera när rottillväxten är som störts vilket den är på våren innan plantan skjuter 
knoppar och i början av september då det åter blivit fuktigt och det fortfarande är 
varmt i jorden. 

6.2 Höjdtillväxt 

De höstplanterade plantornas totalhöjd var högre i 6 av 9 jämförelser (figur 6). Detta 
skulle kunna förklaras med att de plantorna som planterats på hösten kommer igång 
och växa tidigare på våren då de hunnit rota sig på hösten och börjar växa direkt på 
våren när temperaturen blir över 5o C i jorden (Wahlgren, 1914). Medan de plantor som 
är nyplanterade på våren behöver en högre jord temperatur på 20-25o C för att få en 
optimal rottillväxt (Luoranen et al., 2006). Detta kan vara en orsak till att de 
höstplanterade plantorna är längre och grövre (figur 6 och10) då de får en länge 
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växtsäsong. Den bättre tillväxten kan hålla i sig 2-3 år enligt Luoranen et al. (2006), 
vilket kanske kunde studerats ifall ytterligare en inventering gjorts. Detta var dock inte 
möjligt då plantorna inte var märkta.       

En senare planteringstidpunkt/planteringsvecka ger en något lägre totaltillväxt (figur 7). 
Sambandet är svagt men det stämmer med Luoranens et al. (2006) teori om att 
höjdtillväxten blir bättre kommande säsong vid en tidigare plantering på hösten, 
plantorna hinner då att etablera sig på hösten och kommer igång tidigare nästföljande 
vår och får därmed en längre växtodlingssäsong. 

6.3 Toppskottstillväxt 

Toppskottet har i många jämförelser blivit skadade av frost och vilt. Därför är det 
svårt att göra någon direkt slutsats om toppskottstillväxten. I figur 9 kan ses hur de 
plantor med oskadade toppskotten har vuxit. De som är planterade höst 2008 eller vår 
2009 har i princip i alla serier lika långa  toppskott, 12 cm, medan hos de som är 
planterade höst 2007 eller vår 2008 har de höstplanterade plantorna längre toppskott 
än de vårplanterade. Detta är i linje med Luoranen et al. (2006) om att höstplanterade 
plantorna har en bättre tillväxt år två och tre efter plantering jämfört med 
vårplanterade plantor.  

6.4 Rothalsdiameter 

Rothalsdiametern är grövre i 5 jämförelser av 9 i de höstplanterade leden i jämfört 
med de som är vårplanterade efterföljande vår. Speciellt i öst har höstplantering varit 
positivt för rothalsdiametern där två av tre led är signifikanta. Detta gäller både ett och 
två år efter plantering men vi vet inget om denna trend fortsätter fler år. Både 
höjdtillväxt och rothalsdiameter var större på höstplanterade plantor i öst (figur 6 och 
10). Detta antyder att bättre höjdtillväxt och grövre rothalsdiameter följs åt. 

6.5 Frostskador 

De höstplanterade plantorna frostskadades något mer än de vårplanterade. Detta 
stämmer med Luoranens et al. (2006) teori om att de höstplanterade plantorna som 
rotat sig året innan vid en ”hög” jordtemperatur startar tidigare på våren och blir 
därmed mer frostkänsliga. Den 5-8 juni 2009 innehöll flera svåra frostnätter på -1o C 
till -3o C, vilka skadade barren på många plantor. En del plantor fick alvarliga skador 
med nedsatt tillväxt som följd (figur 12). Kommer frosten tidigt i skottskjutningen, 
skjuter plantan vidare och får ingen större skada (figur 12). Men kommer den senare 
och dessutom är kraftig får plantan stora skador. Vid frostskador växer rotsystemet till 
och blir större, så om de inte fortsätter att frysa ner varje år så kompenserar plantorna 
delvis med att växa till mer ett annat år.  
 
Höstfrost är sällan något problem för gran i södra Sverige där studien är gjord men i 
norra Sverige kan höst – och vinterfrostskador vara direkt dödliga för plantan. 
Frågan är hur de höstplanterade plantor hade reagerat om de varit långnattsbehandlade 
före höstplanteringen, om de fått färre frostskador och vuxit ännu bättre? En 



25 

Ingvor Johansson 

långnattsbehandling av plantor påskyndar knoppsprickningen efterföljande vår med 3-
6 dagar, vilket gör att de blir känsligare för vårfrost än de obehandlade plantorna. 
Detta hade kanske bara gett ännu större frostskador på våren. Tall är ett pionjärträd 
och är inte lika känsligt för frost. Intressant var att se att de plantor som inte var 
frostskadade ofta var viltskadade, det såg ut som om viltet gått runt och letat plantor 
utan frostskador och betat dessa. Dessa plantor fanns ofta i hyggeskanter och under 
frötallar, där stora träd skyddat för frost.  

6.6 Viltskador 

På viltskador kan ett omvänt förhållande noteras jämfört med frostskadorna. Är 
planteringen frostskadad är den inte lika mycket viltskadad och tvärt om. Luoranen et 
al. (2006) skriver i sin rapport att när en planta får frostskador får den också förluster i 
fotosyntetiska celler. Den blir då något nedsatt och kanske inte lika smaklig för viltet. 
De vårplanterade plantorna var i 5 av 9 led (figur 13) betade i större utsträckning än de 
höstplanterade. Speciellt de som var planterade säsong 2 som bara stått ute ett år på 
hygge och som inte hade några frostskador. Dessa var troligen mycket smakliga under 
den ovanligt långa och snörika vintern 2009-2010. Då låg snön djup långt fram på 
våren (SMHI, 2011) och de nysatta plantorna stack då troligen upp lagom i snön och 
blev då hårt betade. Däremot blev inte de plantor som stått ute två säsonger (säsong 1) 
lika hårt betade. Där hade alla led under 10 % betade plantor (figur 13). En intressant 
frågeställning är om det beror på färre frostskador, bättre smaklighet eller något annat. 

6.7 Snytbaggeskador 

De höstplanterade leden hade något mindre snytbaggeskador än de vårplanterade(figur 
15). Orsaken till detta är okänd, men eventuellt är de höstplanterade plantorna något 
vitalare och klarar därmed av att försvara sig bättre vid ett snytbaggeangrepp. Det kan 
också bero på att de höstplanterade plantorna etablerat sig bättre vid en högre 
marktemperatur i augusti än de som etablerat sig på våren vid en lägre 
marktemperatur. 

Plantorna hade mer snytbaggeskador på de torra jordarna i östra området än i övriga.  
I väst och syd var jordarna mer sandiga vilket gjorde att det ”stänkte upp” sand på 
stammarna, vilket också kan ha gett ett visst skydd åt plantorna jämfört med i öst.  

6.8 Växtplatsens påverkan 

Konkurrerande vegetation på växtplatsen påverkar plantorna mer eller mindre. Lite 
buskar/sly kan vara positivt för plantornas tillväxt. Sly skyddar något mot nattfrost 
samtidigt som det ger mat åt betande djur. Gräs däremot är alltid negativt då det tar 
mycket vatten och näring från markprofilen som plantan behöver. 
I 3 av 4 led är plantorna längst (figur 17) då det finns lite buskar på hygget och i 3 av 4 
led är det lägst tillväxt på hyggen med mycket gräs. Toppskottstillväxten (figur 17) 
visar delvis samma sak. 

Planteringar med mycket block och stenar samt hyggesvegetation som björksly hade 
mindre skador av alla slag. Mindre frostskador då björkslyet och stenarna skyddat mot 
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kyla, mindre viltskador då viltet haft mer att äta på hygget samt mindre 
snytbaggeskador, då hygget var gammalt och snytbaggen inte längre trivdes där. Viktigt 
för dessa hyggen är dock att de blir röjda i tid och att de verkligen blir röjda för annars 
kommer plantorna att få stor konkurreras om några år.  
 
 

6.9 Markens fuktighet 
Att jämföra markens fuktighet med överlevnad och tillväxt är intressant för det är 
mycket beroende av vädret det aktuella året. Sommaren 2007 och hösten 2008 kom 
mycket stora mängder nederbörd vilket kan ha påverkat flera bestånd med dålig 
skyddsdikning negativt. 
Vid jämförelse av överlevnad hos plantor planterade hösten 2007, så var det en sämre 
överlevnad med ökad markfuktighet (figur 20). Detta kan bero på den mycket höga 
nederbörden sommaren 2007, se tabell 2 och bilaga 9.4.  Detta gäller även toppskotten 
i syd (figur 19), säsong 1 (07/08) vilka har en sämre toppskottstillväxt ju fuktigare 
marken är medan säsong 2(08/09) är det tvärt om, då är toppskottstillväxten bättre på 
fuktiga marker. 
Vårplantering 2008 var det tvärt om, en bättre överlevnad vid ökad fukthalt. Detta kan 
bero på att vädret då det var mycket torrt på försommaren 2008.  
Vid höstplantering 2008 gav plantering på frisk jord den bästa överlevnad. Väst fick 
dock mycket regn i början av oktober (bilaga 9.4 Tönnersjöhedens försökspark 2008) 
men detta sjönk undan relativt snabbt. 
Vårplantering 2009 gav bättre överlevnad ju torrare marken var. Det kan bero på en 
regnig sommar 2009. 
I väst har plantorna en bättre toppskottstillväxt på frisk mark än fuktig mark. Detta 
kan troligen förklaras av att den höga nederbörden i västra Sverige oftast ger goda 
tillväxtbetingelser för plantorna men kan vara negativt vid mycket höga 
nederbördsmängder som det var sommaren 2007 och hösten 2008. 
 
 

6.10 Tall 

De höstplanterade tallplanteringarna hade likvärdig överlevnad som granbestånden 
men tillväxten de första åren var betydligt högre. Det märktes tydligt att tall är ett 
pionjärträd som inte är lika känslig för frost som gran är. De tre planteringarna som 
inventerades hade inga viltskador trots att de var vanliga hyggen i områden med 
mycket granplanteringar runt om, inte var stängslade och inte viltbehandlade. Detta 
var mycket intressant och positivt. De var alla marberedda med harv och planterade på 
torra marker i östra området.  

Imponerande var att se den kraftiga tillväxten de första åren (tabell 5). Toppskott på 
20-33 cm noterades. 
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7. Slutsatser 
Denna studie visar att höstplantering av täckrotsodlade gran plantor ger ett lika bra 
resultat som vårplantering vad gäller överlevande plantor. Vid plantering av gran i 
augusti hinner plantorna rota sig på hösten och startar då tidigare på våren vilket dock 
kan göra att de blir något känsligare för vårfrost. Vid plantering senare på hösten finns 
det större risk vad beträffar skador; överlevnaden är likvärdig men tillväxten blir något 
sämre. Totaltillväxten och diametertillväxten blir något bättre vid höstplantering 
jämfört med vårplantering. Detta beror troligtvis på att plantorna börjar växa något 
tidigare på våren och därmed får en längre växtodlingssäsong. Studien omfattar 
emellertid bara två växtodlingssäsonger varför en viss försiktighet bör gälla beträffande 
generaliseringar av studiens resultat. 

Resultat av denna studie indikerar att under liknande förhållanden kan det vara en 
fördel med att plantera täckrotsodlade granplantor på hösten, speciellt i torrare 
områden. Även i mer nederbördsrika områden kan man med fördel plantera på hösten 
men en lika stor tillväxtökning som på torra områden kan inte förväntas. 

Tallplantorna har haft en mycket fin utveckling på de planteringarna som ingick i 
denna studie. 
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9. Bilagor 

9.1 Tabeller till resultaten 

Tabell 6. Överlevande plantor per hektar för de olika säsongerna och provinienserna  
  Proveniens Medel av Plant/ha Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 2460 1720 2 4 0,240 180 350,1 

 säsong 2 Nordost 2365 2527 4 3 0,533 200,7 53,3 

 säsong 2 Plantage 2320 2433 3 3 0,520 80,8 139,2 

Syd säsong 1 Nordost 1690 1853 4 3 0,550 182,6 162,2 

 säsong 2 Nordost 2320 2347 4 3 0,941 265,2 169,0 

 säsong 2 Plantage 2050 1864 4 5 0,168 79,3 87,0 

Väst säsong 1 Nordost 2167 2575 3 4 0,178 67,6 215,1 

 säsong 2 Nordost 2335 2533 4 3 0,636 171,9 403,7 

 säsong 2 Plantage 2653 2695 3 4 0,852 58,1 175,3 

Tabell 7. Medelhöjd på plantorna mätt i centimeter 
  Proveniens Medelhöjd Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 47,62 35,11 2 4 0,020 2,32 2,00 

 säsong 2 Nordost 37,53 32,24 4 3 0,181 2,27 53,3 

 säsong 2 Plantage 43,11 35,83 3 3 0,005 1,15 0,63 

Syd säsong 1 Nordost 42,19 41,31 4 3 0,854 3,03 3,40 

 säsong 2 Nordost 26,40 34,78 4 3 0,013 0,56 2,53 

 säsong 2 Plantage 32,71 35,23 4 5 0,585 4,92 0,77 

Väst säsong 1 Nordost 35,52 44,79 3 4 0,005 0,89 1,51 

 säsong 2 Nordost 33,40 32,50 4 3 0,861 3,11 3,84 

 säsong 2 Plantage 41,82 37,75 3 4 0,394 1,98 3,42 
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Tabell 8. Toppskottens längd i cm 
  Proveniens Toppskott i cm Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 15,31 10,91 2 4 0,219 2,92 1,63 

 säsong 2 Nordost 8,87 9,26 4 3 0,881 1,34 2,22 

 säsong 2 Plantage 10,41 13,18 3 3 0,144 1,30 0,80 

Syd säsong 1 Nordost 12,86 8,44 4 3 0,207 2,17 1,94 

 säsong 2 Nordost 6,62 8,21 4 3 0,119 0,29 0,92 

 säsong 2 Plantage 6,31 7,39 4 5 0,558 1,38 1,11 

Väst säsong 1 Nordost 9,63 10,18 3 4 0,740 1,3 0,95 

 säsong 2 Nordost 7,49 8,72 4 3 0,621 1,75 1,25 

 säsong 2 Plantage 8,37 8,27 3 4 0,954 1,13 1,16 

Tabell 9. Rothalsdiameter i centimeter per säsong 

  Proveniens Rothalsdiameter  Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 10,43 8,12 2 4 0,021 0,15 0,41 

 säsong 2 Nordost 7,57 6,98 4 3 0,256 0,36 0,20 

 säsong 2 Plantage 9,00 6,92 3 3 0,008 0,19 0,39 

Syd säsong 1 Nordost 9,32 8,35 4 3 0,355 0,65 0,67 

 säsong 2 Nordost 5,98 7,55 4 3 0,107 0,25 0,89 

 säsong 2 Plantage 7,66 7,79 4 5 0,883 0,88 0,29 

Väst säsong 1 Nordost 7,65 8,59 3 4 0,091 0,26 0,33 

 säsong 2 Nordost 7,67 7,87 4 3 0,733 0,49 0,07 

 säsong 2 Plantage 7,88 7,08 3 4 0,374 0,84 0,35 

Tabell 10. Procent frostskadade plantor i medeltal. Alla led höstplanterade plantor 
säsong 2 har fler frostskar än de vårplanterade. I säsong 1 har endast öst mer skador 

  Proveniens Frostskadade plantor Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 70,35 42,21 2 4 0,245 5,96 13,57 

 säsong 2 Nordost 19,08 1,84 4 3 0,057 5,89 1,12 

 säsong 2 Plantage 17,05 2,81 3 3 0,011 2,15 2,37 

Syd säsong 1 Nordost 47,58 69,49 4 3 0,385 16,68 14,23 

 säsong 2 Nordost 83,15 35,01 4 3 0,038 6,14 18,81 

 säsong 2 Plantage 68,19 57,11 4 5 0,426 9,43 8,96 

Väst säsong 1 Nordost 69,94 84,21 3 4 0,305 14,70 1,81 

 säsong 2 Nordost 44,44 19,45 4 3 0,344 15,15 18,98 

 säsong 2 Plantage 17,75 7,26 3 4 0,432 13,55 4,02 
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Tabell 11. Procent viltskadade plantor i medeltal per säsong 

 
 Proveniens Viltskadade plantor Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 8,03 6,27 2 4 0,696 4,25 2,21 

 säsong 2 Nordost 16,61 35,13 4 3 0,452 5,80 25,86 

 säsong 2 Plantage 7,25 24,77 3 3 0,071 5,57 4,52 

Syd säsong 1 Nordost 5,91 7,97 4 3 0,750 4,55 3,46 

 säsong 2 Nordost 15,89 36,18 4 3 0,256 3,81 18,11 

 säsong 2 Plantage 26,46 26,30 4 5 0,994 15,34 13,25 

Väst säsong 1 Nordost 9,54 7,22 3 4 0,499 0,60 2,67 

 säsong 2 Nordost 38,69 28,94 4 3 0,722 16,21 20,87 

 säsong 2 Plantage 17,69 43,98 3 4 0,247 11,88 14,73 

 

FTabell 12.  Procent snybaggeskadade plantor per säsong 

 
 Proveniens Snytbagge skadade 

plantor 
Antal objekt P-värde Medelfel  

Region Säsong Plantage/ 
Nordost 

Höst Vår Höst Vår sign. Höst Vår 

Öst säsong 1 Nordost 0,00 8,68 2 4 0,435 0,00 6,69 

 säsong 2 Nordost 27,42 30,78 4 3 0,910 11,34 29,96 

 säsong 2 Plantage 13,79 16,82 3 3 0,886 10,70 16,82 

Syd säsong 1 Nordost 1,67 2,67 4 3 0,640 1,32 1,50 

 säsong 2 Nordost 1,35 0,83 4 3 0,635 0,79 0,50 

 säsong 2 Plantage 0,00 5,19 4 5 0,175 0,00 3,03 

Väst säsong 1 Nordost 0,31 4,82 3 4 0,334 0,31 3,56 

 säsong 2 Nordost 0,20 0,31 4 3 0,764 0,20 0,31 

 säsong 2 Plantage 0,77 1,85 3 4 0,604 0,45 1,61 
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9.2 Fältkarta, Södra ekonomisk förening 
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9.3 Nederbörd i Sverige  

Normal uppmätt årsnederbörd, medelvärde 1961-1990 ( SMHI, 2011) 

 

 

 



34 

Ingvor Johansson 

9.4 Väderstatistik 

Källa: Ottosson, 2007, 2008, 2009 och 2010. 
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