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Sammanfattning 
 

Torvmarker utgör en stor potentiell resurs  för ökad skogsproduktion  i Sverige, det 
finns ca 6,5 miljoner hektar torvmarker, var av ca 70 % producerar mindre skog än 1 
m3sk/ha  och  år  och  därför  klassas  som  skogliga  impediment.  Det  finns  drygt 
200 000 hektar  torvmark  som är  redan dikad och  skogbevuxen och  som kan vara 
lämplig  för  gödsling.  Skogsproduktion  på  torvmark  kräver  oftast  dikning  och 
gödsling. Dikning krävs för att avvattna området så att rötterna får tillgång till syre. 
Kväve finns det ofta  i torven men andra näringsämnen, och då speciellt kalium, är 
det brist på. 

Syftet med  detta  arbete  var  att  undersöka  vilka  effekter  kaliumgödsling  har  på 
tillväxten hos granar, som är planterade på dikad torvmark och hur gödselgivornas 
storlek påverkar tillväxten.  

Kaliumbrist  är  starkt  tillväxthämmande  eftersom  kalium  är  viktigt  för 
ämnestransporter  i  trädet.  Kalium  är  också  viktigt  för  kolhydratbildningen  och 
eftersom höjning av sockerhalten i cellerna innebär en sänkt frystemperatur spelar 
kaliumtillgången  i  jorden  stor  roll  för  vinterhärdigheten  hos  många  trädarter. 
Kalium  finns  inte  i  några  organiska  föreningar  i  trädet  utan  i  cell‐  och 
vävnadsvätskor. 

Ett gödslingsförsök  inleddes 1978  i Siljansfors  försökspark på dikad  torvmark  som 
hade planterats 1963. Provytorna i försöket gödslades med olika mycket kalium och 
en yta  lämnades utan gödsling. Alla ytor som  fick kalium växte betydligt bättre än 
den  ogödslade  ytan men  bäst  växte  ytorna  som  fick mest  kalium.  År  2010  var 
skillnaden i produktion mellan den ogödslade ytan och de ytor som fick mest kalium 
7.2 m3sk/ha och år. Den ogödslade ytan klassas fortfarande som impediment.  

Den  teoretiska  produktionsförmågan  togs  fram med  dikningsbonitering.  Provytan 
med  mest  kalium  producerade  efter  gödsling  ungefär  enligt  den  teoretiska 
produktionsförmågan.  
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Abstract 

 

Peat  lands  are  a  great potential  resource  for  increased  forest  growth  in  Sweden, 
there  are  approximately  6.5 million hectares of peat  lands, whereof  around  70% 
produce  less wood than one m3sk/ha and year and are therefore classed as forest 
waste  land. There are over 200 000 hectares of peat  land  that  is already drained 
and wooded, and  that may be suitable  for  fertilization. Forest production on peat 
soils  usually  requires  drainage  and  fertilization. Dewatering  requires  ditching  the 
area, so that the roots can have access to oxygen. Nitrogen is often abundant in the 
peat but other nutrients; especially potassium is in short supply.  

The purpose of  this work was  to examine  the effects of potassium  fertilization on 
the growth of  spruces  that were planted on drained peat  land and how different 
amount of fertilizers affects the growth.  

Potassium deficiency is strongly growth inhibiting, since potassium is important for 
substance  transport  in  the  tree. Potassium  is also  important  for  the carbohydrate 
formation, and because increasing the sugar content of the cells constitutes a lower 
freezing temperature does potassium availability in the soil play a major role in the 
winter  resistance  of  many  species.  Potassium  is  not  found  in  any  organic 
compounds in the tree, but is present in cell and tissue fluids.  

A fertilization trial was started in 1978 in Siljansfors Experimental Forest. The plots 
in the experiment were fertilized with different amounts of potassium and one plot 
was  left without  fertilization.  All  plots  that were  fertilized with  potassium  grew 
considerably better than the unfertilized plot. The difference in production between 
the unfertilized plot and the plot that received the most potassium was 7.2 m3sk/ha 
and year. The unfertilized plot can still be classified as waste land. 

 The theoretical production capacity was estimated using a Swedish system for site 
quality  estimation  of  wetlands  after  ditching  (dikningsbonitering).  The  plot  with 
most  potassium  produced  after  fertilizationaproximately  in  level with  theoretical 
estimations.  

 

Key  words:  Peat  land,  Fertilization,  Ditching,  Growth,  site  quality. 
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Förord 
 

Hur  vi  i  framtiden  kommer  att  använda  torvmarker  är  en  i  högsta  grad  aktuell 
politisk  fråga.  Potentialen  är mycket  stor, men  det  finns många  olika  viljor  och 
uppfattningar kring frågan. Är torv förnybar energikälla eller fossilbränsle? Hur skall 
naturens mångfald bevaras vid bruk av torvmarker? Är det inte bäst att odla skog på 
lämpliga torvmarker? 

Idén  och  ämnet  till  detta  arbete  fick  undertecknad  av  Christer  Karlsson  på 
Siljansfors  försökspark.  Efter  inledande möte,  inspirerande  diskussioner  och  flera 
besök i försöksparken har arbetet känts både intressant och meningsfullt. 

Jag  vill  tacka  Christer  Karlsson  på  Siljansfors  försökspark  och  min  handledare  i 
Linneuniversitet  Johan  Lindeberg  för  all  stöd  och  hjälp  jag  har  fått,  samt  Erika 
Olofsson och Matti Flinkman som hjälpt mig vid förberedande seminarier. 

 

 

 

Sollentuna 2012‐11‐21 

 

 

Olli Miekk‐oja  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Efterfrågan på  skogsråvaror  kommer  sannolikt  att öka  i  framtiden  i hela  världen. 
Behovet  att  ersätta  oljebaserade  produkter  med  miljövänliga  och  förnybara 
alternativ kommer att vara stort. I dag finns redan många  intressanta exempel där 
skogsråvara kan ersätta oljebaserade produkter.  Det kan t.ex. gälla produkter inom 
energiområdet,  inom  förpackningsindustrin  och  inom  byggandet. Växande  skogar 
binder dessutom kol och bidrar därmed till minskad klimatpåverkan. Det är viktigt 
att  vi  i  Sverige ökar  tillväxten  i  våra  skogar  för att  säkra  tillgången  till  framtidens 
skogsråvara.  Tillväxtökningen  måste  dock  ske  genom  att  skogen  sköts  på  ett 
effektivt och  långsiktigt hållbart sätt. Det  finns  i princip två sätt att öka den totala 
tillväxten  i skogen, man kan öka den totala arealen skogsmark genom att beskoga 
områden som idag inte producerar skog eller producera skog effektivare på befintlig 
skogsmark. 

Torvmarker utgör en stor potentiell resurs  för ökad skogsproduktion  i Sverige, det 
finns ca 6,5 miljoner hektar torvmarker, var av ca 70 % producerar mindre skog än 1 
m3sk/ha och  år och  klassas därför  som  skoglig  impediment  (Lundmark1988). Det 
finns drygt  200 000 hektar  redan dikad och  skogbevuxen  torvmark  som  kan  vara 
lämplig  för  gödsling  (Larsson m.fl.  2009). Ca 75 %  av den dikade  torvmarken har 
torvlager som är djupare än en meter och ca 70 % av den ytan, ca 210 000 hektar, 
finns på marker med de två högsta bördighetsklasserna, ört‐ och blåbär‐fräkentyper 
(Hånell 2006). Så stora arealer oproduktiv mark är en stor utmaning för framtidens 
politiker, tjänstemän och skogsbrukare. Om man kunde öka skogsproduktionen på 
dessa marker  skulle  de  ekonomiska  vinsterna  bli mycket  stora. Men  för  att  en 
satsning på torvmarker skall kunna bli framgångsrik krävs att alla parter samverkar 
så att regelverket blir tydligt och att lämpliga metoder för skogsproduktion prövas.  

Att  producera  skog  på  torvmark  kräver  speciella  skötselåtgärder,  vilka  ibland  är 
förbjudna  eller  kräver  tillstånd. Det  är  oftast  nödvändigt  att  dika  torvmark  innan 
skogsbruket kan komma igång.  
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För dikning gäller följande: 

1. Rensning av diken är tillåten ner till tidigare dikningsdjup 

2. Skyddsdikning  efter  avverkning  kräver  anmälan  i  samband  med 
avverkningsanmälan.  Skyddsdikning  innebär  att  grunda  diken  av  tillfällig 
karaktär  grävs  för  att  motverka  den  försumpning  som  kan  uppstå  efter 
avverkning 

3. Nydikning av skogsmark kräver tillstånd från Länsstyrelsen 

Efter dikning krävs ofta att markerna gödslas  för att  tillväxten ska kunna öka, och 
även här ställer regelverket till problem, ”På skogliga impediment som är större än 
0,1  hektar  gäller  förbud  mot  avverkning,  skogsvårdsåtgärder  och  gödsling…” 
(Skogsvårdslagen).  Kunskap  om  torvmarkernas  potential  för  skogsproduktion  är 
därför viktig för framtida beslutfattare, och ett annat krav är att även miljöaspekter 
belyses grundligt.  

Kväve finns det ofta gott om på torvmarker men vanligtvis råder det brist på kalium 
och  fosfor. Trädens  rötter kommer p.g.a.  syrebrist  inte  igenom den  tjocka  torven 
ner  till  mineraljorden  där  all  nödvändig  näring  finns,  detta  är  starkt 
tillväxthämmande. Med  rätt  genomförd  dikning  och  gödsling, med  främst  kalium 
och fosfor, kan skogsproduktionen ökas väsentligt. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  vilka  effekter  kaliumgödsling  har  på 
tillväxten  hos  granar  som  är  planterade  på  dikad  torvmark  och  hur  olika 
gödselgivors storlek påverkar tillväxten.  

1.3 Avgränsningar 
Trädens biomassa finns fördelad som blad, grenar, stammar och rötter.  Hela denna 
biomassa  växer  när  träden  växer.  Till  exempel  består  ett  55  årigt  granbestånd  i 
Kristianstad  av  ca  65,5 %  stamved,  resten  är  rötter,  barr  och  grenar.  (Lundmark 
1986). Detta arbete kommer enbart att behandla stamvedens tillväxt. Anledning är 
dels att det är svårt att  i praktiken mäta rötternas och bladens tillväxt, dels är det 
stamved som är ekonomiskt intressant att mäta. 

Denna studie omfattar bara gödslingens tillväxteffekter under beståndets första 50 
år. 

Detta  arbete  kommer  inte  heller  ta  upp  gödslingens  eventuella  negativa 
konsekvenser för miljön. 
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2. Teori 

2.1 Torvmark 
Marker som har gott om vatten i ytskiktet året om och som har övervägande del av 
ytan  täckt med  torvbildande  växtlighet,  kallas  för  våtmarker.  Våtmarker  klassas 
antingen som  fastmark eller  torvmark. Om  torvlagret är djupare än 30 cm klassas 
marken som torvmark. (Lundmark 1986) 

2.2 Skogsproduktion på torvmark 

Näringsinnehåll 
På  dränerad  torvmark  går  det  att  öka  tillväxten med  fosfor‐  och  kaliumgödsling. 
Behovet  av  kalium  varierar  hos  olika  växter,  men  är  alltid  relaterad  till  kväve. 
Kaliumbehovet är ungefär 30‐50% av kvävebehovet (Hjort 2005). Om tillgången på 
kväve  ökar,  ökar  även  behovet  av  kalium.  Kväve  finns  det  ofta  gott  om  på 
torvmarker  vilket  kan  göra  kaliumbristen  ännu  svårare.  På  bördiga  torvmarker 
räcker det att gödsla med kalium och fosfor, men på sämre marker bör även kväve 
tillföras. (Ståhl, 2009) 

Produktion  
Torvmarkerna  har  olika  förutsättningar  för  skogsproduktion.  Det  finns  en  skala 
mellan  högproduktiva  och  helt  improduktiva  ståndorter.  För  att  ta  reda  på 
torvmarkens  potentiella  produktionsförmåga  efter  dikning,  görs  en 
dikningsbonitering med syftet att ta fram dikningsbonitet d.v.s. klassificera markens 
produktionsförmåga efter dikning. (Hånell 2008)  

Föryngring 
På  kväverika  torvmarker  skall  i  första  hand  plantering  användas  som 
föryngringsmetod och gran som trädslag. Stora plantor bör väljas eftersom det ofta 
blir  kraftig  tillväxt  av  gräs  och  örter  som  hämmar  plantornas  tillväxt.  På  dessa 
marker  är  risken  för  frostskador  oftast  mycket  stor  även  efter  en  radikal 
markberedning. (Lundmark 1988)   

Dikning  
Det främsta syftet med dikning är att sänka vattenhalten så att jorden får mera luft. 
I samband med ökad trädbiomassa ökar avvattningen av marken ytterligare genom 
ökad  transpiration  från  träden.  Vidare  ökar  den  mikrobiella  nedbrytningen  och 
kvävemineraliseringen, vilket ytterligare ökar tillväxten. Ståndortens bördighet ökar 
därför starkt efter dikning. (Magnusson 2008) 
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Gödsling 
För  att  skogsproduktion  ska  vara  långsiktigt  hållbart  efter  dikning  av  torvmarker, 
enligt Lundmark  (1988), krävs att det  finns ca 75 kg kalium och 150 kg  fosfor per 
hektar ner till 2 dm djup. Om  förråden är  lägre än så behövs gödsling  för att göra 
skogsproduktion  lönsamt. Vid behov av gödsling rekommenderas en giva på 40 kg 
fosfor, 80 kg kalium och eventuellt 120 kg kväve per hektar. En sådan giva räcker  i 
ca 20 år.  

Enligt Stål (2009) är förväntad gödslingeffekt efter gödsling vart 16:e år med 40 kg 
fosfor och 80 kg kalium/ha en tillväxtökning utöver dikningseffekten på ca 0‐1 m3sk 
per ha och år på marker av högörtstyp. Kaliumbrist kan uppstå redan tidigare, efter 
ca 10 år, varför kaliumgödsling kan bli aktuell tidigare.  

Enligt  Larsson  (2008)  kan  en  normalgödsling  ge  en  produktionsökning  om  ca  25 
m3sk per hektar under en tio års period. 

2.3. Kalium 
Kaliumbrist  är  starkt  tillväxthämmande  eftersom  kalium  är  viktigt  för 
ämnestransporter  i  trädet.  Kalium  är  också  viktigt  för  kolhydratbildningen  och 
eftersom höjning av sockerhalten i cellerna innebär en sänkt frystemperatur spelar 
kaliumtillgången  i  jorden  stor  roll  för  vinterhärdigheten  hos många  arter.  Kalium 
finns  inte  i  några  organiska  föreningar  i  trädet  utan  endast  i  cell‐  och 
vävnadsvätskor. (Hjort 2005)  
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Figur1. Kaliumbrist på gran.                      foto Olli Miekk‐oja 

 

Kalium är lättrörligt ämne i trädet och flyttas normalt från äldre till yngre barr. Detta 
syns tydligt när det uppstår brist och trädet flyttar kalium till de yngsta barren som 
fortsätter  att  vara  gröna medan  äldre barr  får  gulaktig  färg p.g.a.  kaliumbrist  (se 
figur  1).    Brist  på  kalium  gör  dessutom  träden  känsliga  för  torka.  (Aronsson 
m.fl.1995)  

Risken  för urlakning och därmed negativa  konsekvenser  för miljön  finns alltid  vid 
gödsling. Vad gäller fosfor och kalium är risken för urlakning störst för kalium. Det 
finns idag inga svårlösliga alternativ vad gäller kalium, utan bara lättlösliga kalisalter 
(kaliumklorid eller kaliumsulfat). Urlakning av kalium har däremot inte några kända 
negativa miljökonsekvenser. (Magnusson 2008) 
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3. Material och metod 

3.1 Material 

Siljansfors försökspark  

Siljansfors  försökspark  startade  sin  verksamhet  1921  och  är  den  äldsta  av 
försöksparkerna  som  disponeras  av  Sveriges  lantbruksuniversitet.  Försöksparken 
arbetar med  forskning,  information, utbildning och miljöövervakning. Det  finns  för 
närvarande över 600  försöksytor  i  försöksparken. Parkens  totala areal är 1500 ha 
varav 1360 ha är produktiv skogsmark. Siljansfors ligger i Mora kommun, på latitud 
60 grader 53 minuter och 15 sekunder, och  longitud 14 grader 22 minuter och 25 
sekunder. Höjd över havet är 235 meter. 

Gödslingsförsöket på Sillermyren 

I Siljansfors planterades 1963 granar på dikad torvmark på Sillermyren (se figur 2), 
följande åtgärder har gjorts på försöket: 

1. Området plöjdes 1963 i fåror med ca två meters avstånd mellan tiltorna. 

2. En del av området planterades  i september 1963 med 4 åriga granplantor. 
Proveniens på plantorna var Finnskoga 200‐299  m.ö.h. Planteringen gjordes 
på tiltan.  

3. Ungefär  hälften  av  plantorna  torkade  under  vintern  och  våren  p.g.a.  att 
rötterna inte kunde ta vatten ur den frusna marken.  

4. På  våren  1964  planterades  resten  av  området  och  även  de  torkade 
plantorna ersattes med 4‐åriga granplantor. Proveniens var Finnskoga 300‐
399  m.ö.h. Planteringen gjordes även denna gång på tiltan. 

5. På hösten 1965 gjordes gräsrensning varvid plantavgången uppskattades till 
under 20 %. Planteringen bedömdes då vara tillfredsställande. Toppskotten 
var dock hängiga p.g.a. ogrästrycket.  

6. 1970 bedömdes ca 60 – 70 % av plantorna vara starkt frostskadade, men de 
flesta hade ändå gröna årsskott.  
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7. 1978  bedömdes  hela  området  vara  drabbad  av  stor  kaliumbrist,  som 
tillsammans med frostskador gjorde att granplantorna var svårt skadade. Då 
startades  ett  gödslingsförsök med  kalium  och provytorna  1  och  2  anlades 
och gödslades enligt följande: 
 

• Yta 1 fick ingen gödsling  

• Yta 2 gödslades med 78 kg kalium och 40 kg fosfor per hektar (Supra 
PK 7‐13)  
 

8. 1982 anlades provytorna 3, 4, 5 och 6 och gödslades med kalium samma år. 
 

• Ytorna 3 och 4 fick 100 kg kalium per hektar (Kaliumklorid 49,8 % K) 

• Ytorna 5 och 6 fick 200 kg kalium per hektar (Kaliumklorid 49,8 % K) 

9. 1991 gjordes barranalys som visade kaliumbrist och 1992 gödslades området 
för andra gången med kalium. 

• Yta 1 fick ingen gödsling 

• Yta  2  fick  100  kg  kalium  och  24  kg  magnesium  per  hektar. 
(Kalimagnesia) 

• Ytorna 3 och 4 fick 100 kg kalium och 24 kg magnesium per hektar. 
(Kalimagnesia) 

• Ytorna 5 och 6  fick 200 kg kalium och 48 kg magnesium per hektar 
(Kalimagnesia) 
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Figur 2.  Karta över Sillermyren. Skuggade partier visar försöksytorna. 
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3.2 Mätningar 
Anläggning av försöket och alla mätningar är utförda av personal vid Siljansfors 
försökspark. 

Revisioner 
På varje provyta har fyra revisioner gjorts enligt följande: 

Revision 1:   September 1987 

Revision 2:   April 1991 

Revision 3:   Mars 2000 

Revision 4:   Augusti 2010 
 

Följande  värden  har  mätts  vid  revisionerna  för  både  utgallrat  virke  och  för 
kvarvarande bestånd:  

1. Ålder. 

2. Diameter i brösthöjd på alla träd. 

3. Medelhöjd med hjälp av 20 slumpvis utvalda träd inom avdelningen. 

4. Övrehöjd i meter på de tre grövsta träden inom avdelningen 

5. Stamantal/ha på alla träd 

6. Grundyta m2/ha på alla träd.  

7. Volymberäkning  av  gran  med  hjälp  av  Brandels  funktioner  med  höjd, 
krongränshöjd och diameter som ingående variabler 

Den  löpande  tillväxten  har  mätts  som  skillnad  i  volym  mellan  två  mättillfällen 
dividerat med antal växtsäsonger 

Medeltillväxten är totalproduktionen dividerat med trädåldern. 

Det  fanns  varierande  mängd  glasbjörk  i  de  olika  bestånden,  men  i  resultaten 
redovisas  bara  värden  för  gran.  Antal  glasbjörkar  på  de  olika  ytorna  redovisas 
separat.  
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Årsmedeltemperatur och temperatursumma 
 

Hela perioden 1963 till 2009     +3,5º C  
Från 1964 till första gödslingen 1978      +3,1º C 
Från 1979 till andra gödslingen 1992     +3.4º C 
Från 1993 till 2009        +3.9º C 
 
Tittar  man  bara  senaste  de  10  åren  (1999‐2009)  har  medeltemperaturen  ökat 
ytterligare till +4,2º C.  
Statistiken  över  årsmedeltemperaturen  är  tillgänglig  på  SLU:s  hemsida  (se 
referenser). 

Temperatursumma/år för Siljansfors är ca 1100 dygnsgrader (Hånell 2008) 

 

Gödslingsgivor 
Nedan redovisas gödslingsgivor för de olika ytorna (se figur 3) 

 

Figur 3.  Gödselgivornas storlek kg kalium per hektar och gödslings år. 
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Barranalyser 
För  att  fastslå  näringsbehovet  i  träden  behöver  deras  nuvarande  näringsstatus 
undersökas med en barranalys. Detta gjordes på Sillermyren 1991, året innan andra 
gödslingen. Analysen gjordes på års barr och på 1‐åriga barr från provytorna 3 och 5 
av Institutet för skogsförbättring. 

Torvdjup 
Torvdjupet mättes med dikningsspett (järnten) och mellan 400 och 600 hål borrades 
per hektar, se tabell 1. 

Tabell 1. Antal provhål och areal. 

  Antal hål  Antal hål/ha  Areal 

Yta 1   40  421  0,095 ha 

Yta 2  40  400  0,1 ha 

Yta 3  22  415  0,053 ha 

Yta 4  32  500  0,064 ha 

Yta 5  28  400  0,07 ha 

Yta 6  30  600  0,05 ha 

 

Dikningsbonitet 
Sommaren  2011  gjordes  en  dikningsbonitering  på  den  ogödslade  provytan  1. 
Anledningen att provyta 1 valdes för dikesbonitering var att de andra ytorna hade 
så tät granskog att bonitering med ståndortegenskaperna inte var möjlig. 

Dikningsbonitering  gjordes  genom  att  marken  typbestämdes  till  en  viss 
bonitetsklass (ståndortstyp) och klimatläget fastställdes   (temperatursumma). Från 
resultatet   fastställdes sedan dikningsbonitet, enligt Hånell (2008). Dikningsbonitet 
jämfördes med bonitet framtagen med övrehöjdsmetoden. 
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4. Resultat  

4.1  Tillväxteffekter fram till 1992 
Redan  1991,  13  resp.  9  år  efter  första  gödslingen,  kunde  stora  tillväxteffekter 
konstateras  på  alla  gödslade  ytor  vid  jämförelse med  den  ogödslade.  Det  gällde 
både totalproduktion i m3sk/ha och medelhöjd (fig. 4 och 5). 

Den  ogödslade  ytan  visade  lägst  tillväxt  både  vad  gäller  totalproduktion  och 
medelhöjd,  den  hade  även  störst  antal  avgångar  av  stammar  genom  självgallring 
och lägsta grundytan.  Totalproduktionen på ytorna med 200 kg respektive 100 kg K 
var 51 m3sk/ha större, vilket motsvarar 567 %. Medelhöjden på dessa ytor var 2,6 m 
högre än på den ogödslade ytan, vilket motsvarar 53 %. Dessa ytor producerade lika 
mycket på alla områden 9 år efter första gödslingen, vilket tyder på att kaliumgivan 
över  hundra  kg  per  hektar  inte  har  haft  någon  tillväxteffekt  fram  till  andra 
gödslingen. 

Ytan som gödslades med 78 kg kalium producerade näst minst  trots att den hade 
haft 13 år på sig att växa efter gödslingen. Denna yta fick som enda yta även fosfor, 
vilket  inte  har  haft  någon märkbar  effekt  på  tillväxten.  Barranalysen  indikerade 
också detta eftersom fosfor inte var ett bristämne i beståndet (se tabell 3). 
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4.2 Tillväxteffekter fram till 2010 
Tillväxteffekten  i medeltillväxt efter gödsling med 400 kg   kalium  jämfört med den 
ogödslade ytan är 7,2 m3sk/ha och år fram till 2010 (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Tillväxt på provytorna fram till 2010 efter två gödslingar med olika mycket 
kalium 

Gödslingar med kalium, totalt 
1978‐ 1992  0 kg  178 kg  200 kg  400 kg 

Totalproduktion m3sk/ha  39 198 350 404 

Diameter cm 10,7 16,4 19,4 21,4 

Medelhöjd m 11,3 13,7 16,6 18 

Medeltillväxt m3sk/ha/år 0,8 4 7 8 

Grundyta 6,3 22,1 29,4 30 

Stamantal 705 1050 996 857 

medelvolym per  stam m3sk 0,055 0,189 0,351 0,471 

 

Totalproduktion 
Ytorna  som  fick  kalium  under  försöket  fortsatte  att  växa  betydligt mer  än  den 
ogödslade  ytan.  Tillväxten  var  365 m3sk/ha  större  efter  en  gödselgiva  på  400  kg 
kalium  jämfört med ogödslad yta, vilket motsvarar 936 %. En gödselgiva på 200 kg 
kalium ökade tillväxten med 311 m3sk per hektar och en total gödselgiva på 178 kg 
kalium med 159 m3sk jämfört med den ogödslade ytan (se tabell 2). 
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Efter  första  gödslingen  växte  ytorna  som  hade  fått  100  kg  resp.  200  kg  kalium 
nästan  lika mycket  och  först  vid  revisionen  2000,  10  år  efter  andra  gödslingen, 
kunde man  se  större  skillnad  i  tillväxt. Skillnaden  i  tillväxt  fortsatte  sedan att öka 
fram till senaste revisionen 2010, 18 år efter andra gödslingen. Skillnaden  i tillväxt 
var då 54 m3sk per hektar (se figur 4). Procentuella skillnaden var  i den första och 
andra revisionen 3 %, och den ökade sedan till 13 % respektive 15 % i den tredje och 
fjärde revisionen.  

 

 

Figur 4. Totalproduktion i m3sk efter olika behandlingar fram till 2010. 

 

Medelhöjd  
Den  ogödslade  ytan  har  haft  lägst  tillväxt  även  när  det  gäller  medelhöjd,  men 
skillnaden ökade inte procentuellt från tidigare resultat. Efter en gödselgiva på 400 
kg K ökade medelhöjden med  6.7 meter  jämfört med den ogödslade  ytan,  vilket 
motsvarar 59 %. En gödselgiva på 200 kg K ökade höjdtillväxten med 5.3 meter och 
en  gödselgiva  på  178  kg  K med  2,5 meter.    Figur  5.  nedan  visar medelhöjdens 
utveckling på de olika ytorna. 

m3
sk/
ha
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Figur 5. Tillväxt av medelhöjd efter olika behandlingar fram till 2010. 

 

4.3 Dikningsbonitet och ståndortsindex  
Redan  efter  en  okulär  besiktning  konstaterades  att  det  handlade  om  mark  av 
högörtstyp  med  god  tillgång  på  kväve  (se  figur  7).  Dikningsbonitering  med 
Skogshögskolans boniteringssystem gav boniteten 8,4 m3sk/ha och år efter dikning.  

Vid bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem är utgångspunkten ett tänkt 
idealt bestånd som uppkommit efter lyckad föryngring och som sköts så att högsta 
volymproduktion  erhålls  och  att  ståndortens  utbud  av  vatten  och  näring  är  jämt 
fördelad över arealen (Hägglund 2003). 

Det högsta ståndortsindexet med övrehöjdbonitering på Sillermyren var G29 enligt 
revision 2010, vilket motsvarar en bonitet på 8.9 m3sk/ha och år (Skogsuppskattning 
2005).  

Resultatet  av  dikningsbonitering  på  Sillermyren  ger  tillsammans  med 
gödslingseffekten  (0  ‐1 m3sk)  en  teoretisk  produktionsförmåga mellan    8,4  –  9,4 
m3sk/ha. Detta kan jämföras med boniteten som är baserad på övrehöjdsbonitering 
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för  ytan  som  fick mest  kalium. Resultaten  är nästan  identiska  vilket bekräftar att 
Sillermyren vid idealiska förhållanden kan producera 8,4 – 9,4 m3sk/ha och år. 
 
Medeltillväxten på Sillermyren på ytan som fick 400 kg kalium var 8 m3sk/ha och år 
fram  till  beståndets  50  års  ålder  (se  tabell  2).  Den  löpande  tillväxten  är  vid 
beståndets  50  års  ålder  fortfarande  betydligt  högre  än  medeltillväxten,  vilket 
innebär att medeltillväxten kommer att öka ytterligare och närma sig den teoretiska 
produktionsförmågan 8,4 – 9,4 m3sk/ha och år.  (Se figur 6) 
 
 

 

Figur 6. Löpande tillväxt i m3sk/ha fram till 2005 

Skillnaden mellan ytorna är mycket tydlig. Torvmarker  liknande den på Sillermyren 
förblir  impediment utan gödsling åtminstone  fram  till 50 års ålder, men eftersom 
den  löpande tillväxten är 2,18 m3sk/ha kan de senare komma över gränsen och bli 
klassificerade  som  skogsmark.  I  detta  fall  har  den  ogödslade  marken  bara 
producerat 0,78 m3sk/ha och år. (Se figur 7 och 8) 
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Figur 7 Ogödslad yta      Foto Olli Miekk‐oja 

 

  

Figur 8 Gödslad yta (400 kg kalium)            Foto Olli Miekk‐oja 
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4.4 Gallring, självgallring och antal björkar på ytorna 
På  hösten  2010  gjordes  första  gallring  på  området  och  antalet  granstammar 
reducerades  kraftigt  på  ytorna.  I  figur  9  ses  detta  genom  att  alla  kurvor  dalar 
kraftigt till år 2010. Under försöket förekom en del självgallring, och små mängder 
torra  granar  togs  bort  från  ytorna.  Självgallringen  förklarar  skillnaden  i  antal 
stammar  på  ytorna  vid  första  revisionen  då  träden  var  27  år  gamla  till  tredje 
revisionen  13  år  senare.  På  den  ogödslade  ytan  var  självgallringen  omfattande 
under hela försöket. Även ytan som fick 178 kg K hade något större självgallring. (Se 
figur 9) 

 

 

Figur 9. Antal granstammar per ha. 
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De ytor som  fick 200 kg eller mer kalium hade  inte några björkar alls, medan den 
ogödslade ytan hade som mest 2453 björkstammar vid revisionen år 2000. Björkens 
grundyta på den ogödslade ytan var 1,7 m2 vid detta  tillfälle, men  redan år 2010 
hade den vuxit till 4,6 m2.  Även ytan som fick 178 kg kalium hade en del björkar år 
2000 men de var borta vid 2010 års revision. (se figur 10). Antalet granar per hektar 
fortsatte  att minska  på  den  ogödslade  ytan mer  än  på  de  andra  ytorna medan 
antalet björkstammar ökade kraftigt  framtill år 2000 varefter de minskade genom 
självgallring (se figur 10). 

 

 

Figur 10. Stamantal per ha, björk 

 

 

4.5 Barranalyser 
I tabell 3 redovisas resultatet från barranalysen som gjordes 1991 på ytorna 3 och 5 
samt riktvärdet vad som bör  finnas  i barren, värdena är  i % av  torrvikt.  (Aronsson 
m.fl. 1995) 
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Tabell 3.  Resultatet av barranalys i % av torrvikt.       

Näringsämne   Behov i % av 
torrvikt 

Yta 3  Yta 5 

Kväve (N)  0,5 – 2 %     

 Årsbarr    1,79 %  1,29 % 

1‐åriga barr    1,88 %  1,17 % 

Fosfor (P)  0,1 ‐ 0,2 %     

 Årsbarr    0,24 %  0,24 % 

1‐ åriga barr    0,26 %  0,19 % 

Kalium (K)  0,4 – 1 %     

 Årsbarr    0,24 %  0,29 % 

1‐ åriga barr    0,13 %  0,22 % 

Kalcium (Ca)  0,3 – 1 %     

 Årsbarr    0,41 %  0,48 % 

1‐ åriga barr    0,82 %  0,89 % 

Magnesium (Mg)  0,05 ‐ 0,1 %     

 Årsbarr    0,091 %  0,080 % 

 1‐ åriga barr    0,090 %  0,077 % 
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4.6 Torvdjup 
Torvdjupet varierade kraftigt på ytorna och kan vara en del av förklaringen till olika 
tillväxteffekter. I tabell 4 redovisas torvdjupet på de olika ytorna. 

Tabell 4.  Torvdjupet i de olika ytorna. 

Yta  Genomsnitt‐
djup 

Grundaste 
djup 

Djupaste 
djup 

Ogödslad yta  1,3 m  0,5 m  2,0+ m 

178 kg kalium  2,0+ m  1,7 m  2,0+ m 

200 kg kalium  1,8 m  1,3 m  2,0+ m 

400 kg kalium  1,3 m  0,5 m  2,0+ m 
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5. Diskussion och slutsatser 
Resultatet är giltig bara för granbeståndet på Sillermyren, eftersom det saknas 
upprepningar vid andra lokaler och att det därför är svårt att göra några 
generaliseringar. Resultatet i detta försök visar dock att kaliumgödsling kan öka 
tillväxten kraftigt på torvmarksplanterad gran, däremot är det inte möjligt att efter 
denna studie ange generella rekommendationer om hur mycket kalium skall 
användas vid gödsling på torvmark. Det beror på flera faktorer som inte har 
behandlats i detta arbete, en sådan faktor är t.ex. hur mycket kväve som finns 
tillgängligt för träden. Mängden kväve påverkar behovet av kalium eftersom det bör 
finnas ca 30‐50 % kalium av den totala kvävemängden. För att kunna ge 
rekommendationer om mängden kaliumgödsel, bör både kväve‐ och kaliumhalten i 
den för gödsling aktuella marken fastställas. Tillväxtkurvan i detta fall indikerar att 
något mindre mängd kalium hade kanske räckt. Totalt hade kanske 300 kg kalium 
varit tillräckligt för att uppnå samma tillväxteffekt som med 400 kg kalium. Efter den 
första gödslingen gav 100 kg kalium ungefär samma effekt som 200 kg. Först efter 
den andra gödslingen kunde större skillnad i tillväxten ses, då kaliumgivan på 200 kg 
gav större effekt.  
 
Senaste revisionen år 2010 visar att tillväxten fortfarande var hög på de ytor som 
fick mest och näst mest kalium och dessutom var den ungefär lika hög på båda 
ytorna. Eftersom effekten av en kaliumgiva räcker ca 10‐15 år, borde det så här 
långt efter gödslingen ha varit brist på kalium igen på båda ytorna. Den höga 
tillväxten kan betyda att rötterna har nått mineraljorden och fått tillgång till kalium 
och andra mineraler därifrån. En annan förklaring till ökad tillväxt så sent kan vara 
att när trädbiomassan ökar så avvattnas marken genom evaporation och 
transpiration och trädrötterna får tillgång till mera syre. Dessutom ökar 
näringstillgången med torvens mikrobiella nedbrytning, vilket sker vid ökad tillgång 
till syre. 
 
Jämförelsen mellan  den  teoretiska  förmågan  att  producera  skog  på  Sillermyren, 
ståndortsboniteten med  övrehöjdsmetoden  och medeltillväxt  enligt  revisionerna, 
visar stor samstämmighet, vilket tyder på att produktionsförmågan på denna mark 
är 8,4 – 9,4 m3sk/ha och år. När det gäller medeltillväxten är det svårt att  förutse 
den kommande tillväxten eftersom beståndet  fortfarande är relativt ungt, men en 
medeltillväxt  på  8 m3sk/ha/år  och  en  löpande  tillväxt  på  nästan  20 m3sk/ha/år 
antyder att boniteten kan bli ännu högre. 
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Hans  Burgtorf  undersökte  1968  ett  kaliumgödslingsförsök  på  Remningstorps 
försöksskog  i  Västergötland  på  Risbergstomten,  där  kaliumgödsling  gav  en  ökad 
höjdtillväxt med ca 50 %, vilket ligger väl i nivå med de 21 – 59 % som har uppnåtts 
på Sillermyren. 

Den ogödslade ytan på Sillermyren hade många avgångar dels p.g.a. stor kaliumbrist 
som  minskade  tillväxten  och  gjorde  träden  frostkänsliga  och  dels  p.g.a.  ökad 
konkurrens från björk. Även andra växter med stort behov av kväve, såsom nässlor 
och älgört, konkurrerade framgångsrikt om näring på den ogödslade ytan.   

Resultatet kan också ha påverkats något av själva  layouten  i försöket, de områden 
som fick mest kalium (ytorna 5 och 6) ligger i områdets nordöstliga del. Yta 5 hade 
mindre brist på kalium enligt barranalys 1991 än yta 3 som  ligger  längre söderut  i 
området.  Torvdjupet  varierade  också mycket, mellan  40  cm  och  över  två meter, 
medeltorvdjupet  varierade mellan 1,3 m och över  två meter.  Torvdjupet minskar 
generellt med avståndet från diket. Det kunde därför vara intressant att undersöka 
om det finns skillnader i tillväxt beroende på avstånd från diket. 

I  inledningen  till  detta  arbete  noterades  att  torvmarker  utgör  en  stor  potentiell 
resurs  för ökad skogsproduktion  i Sverige. Enligt undersökningen ovan producerar 
en dikad och kaliumgödslad yta ungefär 7 m3sk/ha och år mer än en ogödslad yta. 
Det  finns  ca  200 000  hektar  dikade  torvmarker  i  Sverige  som  liknar markerna  på 
Sillermyren. Om vi antar att dessa marker gödslades och producerade 7 m3sk mer 
per hektar och  år,  fick  vi  en  årlig  tillväxtökning på  1 400 000 m3sk.  Sen  finns det 
ytterligare  6,5 miljoner  hektar  torvmarker med  låg  skogsproduktion, med  högre 
tillväxt även på dessa marker kunde Sveriges totala skogsproduktion öka väsentligt.  
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