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Sammanfattning 

Natten till annandag jul 2011 fällde stormen Dagmar uppskattningsvis 4-5 
miljoner m3sk skog, med de största skadorna i mellersta Norrland. 
Uppdragsgivaren SCA skog AB, har en stor del av sitt omfattande innehav 
av contortatall i området, däribland de tidigast gallrade bestånden som 
gallrats i tidsspannet 1996-2005. 

Syftet med arbetet är att skapa underlag för skötsel av contortatall, genom att 
utvärdera stormens verkningar på äldre gallringsbestånd. Målet är att avgöra 
om stormkänsligheten minskar ett antal år efter gallring, samt att finna vilka 
beståndsegenskaper som utgör de största riskfaktorerna i äldre 
gallringsbestånd av contortatall, avseende storm- och snöskador. 

Generellt beskrivs contortatall utifrån tidigare erfarenheter som ett 
vindkänsligt trädslag. Den höga tillväxten, med stor andel biomassa i kronan 
anges som en av flera troliga orsaker till instabiliteten.  

Gallring innebär att risken för storm – och snöskador ökar under en period 
om några år efter ingreppet. Den ökade risken verkar gälla även för 
contortatall, men kunskapen inom området är bristfällig, i avsaknad av äldre 
och mer sammanhängande bestånd.  

Studien baseras på data från en stormskadeinventering (cirkelytetaxering) 
under fältsäsongen 2012 av 89 bestånd på SCA:s marker, i främst Medelpad 
och Jämtland.  

Medelvärdesberäkningar för avgångar på beståndsnivå visade att 12 % av 
volymen eller ca 14 % av stamantalet skadats i stormen. 

Signifikanta samband med skadenivå har påvisats för beståndshöjd och 
exponering. Även gödsling har påverkat skadenivån, avseende antalet 
skadade stammar. 

Den höga skadenivån och den relativt höga H/D-kvoten i de inventerade 
bestånden skulle kunna tyda på att stormanpassningen varit liten. Tidigare 
skadade bestånd har en lägre H/D-kvot, men underlaget är litet. 

Sammanfattningsvis dras slutsatserna att ingen stabilisering av gallrad 
contortatall har kunnat påvisas samt att de största riskfaktorerna för dessa 
bestånd har varit beståndshöjd, gödsling och exponering. 

Förutsägelser kring kommande skadeområden är omöjliga att göra, men med 
tanke på klimatförändringarna och skadenivån, bör en större försiktighet 
tillämpas i framtiden vid beståndsanläggning och skötsel av contortatall. 
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Summary 

On the night of  26 in December 2011 the storm Dagmar felled about 4-5 
million cubrik metres forest, with the most damages in the northern parts of 
Sweden. SCA Skog AB, has a large part of its extensive holdings of 
lodgepole pine in the area, including the earliest thinned areas, thinned in the 
time span 1996-2005. 

The aim of this work is to create a basis for the management of lodgepole 
pine, by assessing the storm's effects on older thinnings. The goal is to 
determine if the windsensitivity decreases a number of years after thinning, 
as well as finding which stocks characteristics that pose the biggest risk 
factors in older thinned stands of lodgepole pine, relating to storm-  and 
snowdamages. 

Generally lodgepole pine is described as a wind-sensitive species, based on 
previous experience. The high growth, with a large proportion of biomass in 
the crown is one of several possible causes of instability. 

Thinning leads to an increased risk of storm - and snowdamages for a period 
of some years after the procedure. The increased risk appears to extend to 
the lodgepole pine, but knowledge in the area is deficient in the absence of 
older and more coherent stands. 

The study is based on a storm damage inventory during the 2012 field 
season of the 89 stands in SCA's forests, mainly in the countys of Medelpad 
and Jämtland. 

Mean Estimates for damages at stand level showed that 12% of the volume, 
or about 14% of the number of stems was damaged in the storm. 

Significant relationships with the level of damage has been found for stand 
height and exposure. Also fertilization affected the level of damages, for the 
number of damaged stems. 

The high level of damage and the relatively high H / D ratio in the 
inventoried stands could indicate that storm adaptation has been small. 
Previously damaged stocks have a lower H / D ratio, but the base is small. 

In conclusion no stabilization of thinned lodgepole pine has been 
demonstrated and the main risk factors for these stands have been stand 
height, fertilization and exposure. 

Predictions about future risk areas are impossible to do, but given the 
climate change and the level of damages, greater caution is suggested, when 
it comes to establishment and management of lodgepole pine. 
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Abstract 

År 2011 fällde stormen Dagmar uppskattningsvis 4-5 miljoner m3sk skog, 
främst i mellersta Norrland. SCA skogs tidigast gallrade (1996-2005) 
contortatallbestånd, återfinns i området. Generellt beskrivs contortatall som 
ett vindkänsligt trädslag. Kunskapen kring påverkan av gallring är 
begränsad. Målet är att avgöra om stormkänsligheten minskar ett antal år 
efter gallring, samt om det finns något samband mellan beståndsegenskaper 
och skadenivå. Data har samlats genom cirkelytetaxering av 89 bestånd, 
under fältsäsongen 2012. Avgångsnivån var 12 % av volymen, eller ca 14 % 
av stamantalet. Signifikant samband har påvisats mellan skadenivå, 
beståndshöjd samt exponering. Gödsling verkar påverka skadenivån. Någon 
stabilisering av gallrad contortatall har inte kunnat påvisas. 

Nyckelord: Contortatall, Stormskador, Stabilitet, Gallring, Gödsling 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har initierats av SCA 
skog AB i Sundsvall, som en projektanställning avseende 
stormskadeskadeuppföljning, med möjlighet till vidare analyser genom ett 
examensarbete. 

Arbetet ingår som en del i utbildningen Skogs– och träprogrammet, vid 
LNU och har utförts vid institutionen för skog och träteknik. 

Fältarbetet skedde under sommaren och hösten 2012, bearbetning och 
färdigställande av arbetet gjordes under vintern 2012/2013. 

Jag vill först och allra främst tacka min handledare på LNU, Johan 
Lindeberg, som lotsat mig genom detta arbete på ett konstruktivt sätt. På 
SCA vill jag tacka min handledare, Magnus Andersson, för hjälp och 
kommentarer kring arbetet och formulering av frågeställning. Jag är också 
ett stort tack skyldig till Mike Bobik som hjälpt mig med 
inventeringsmetodik, fältutrustning och SkogsGIS. 

Östersund april 2013 

Mikael Eklund 
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1. Introduktion 

Natten till annandag jul 2011 passerade en storm (Dagmar), med 
lågtryckscentrum över mellersta Norrland (SMHI 2012). Stormen fällde 
uppskattningsvis 4-5 miljoner m3sk skog, från Mälardalen i söder till 
Jämtland och Västernorrland i Norr (Skogsstyrelsen 2012). 

Skogsstyrelsens preliminära rapport angående stormen visar att de största 
skadorna har skett i Medelpad och Hälsingland (figur 1). 

 

 
 
Figur 1. Medeltal av uppskattad skadad virkesvolym (m3sk) per hektar. Karta: Patrik 
Olsson. Källa: Skogsstyrelsen PM. 
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I det aktuella området finns en stark koncentration av Sveriges 
contortatallbestånd (figur 2). 
 

 
 
 Figur 2. Contortatallens andel av alla trädslag. Källa: Riksskogstaxeringen 2006-2010. 
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Uppdragsgivaren SCA skog AB, har i det aktuella området en stor del av sitt 
omfattande innehav av contortatall. Det är därför av stort intresse att 
undersöka omfattningen av storm- och snöskadorna i bestånden och hur 
dessa påverkats av olika skötselstrategier och ståndortsfaktorer. 

En osäkerhetsfaktor är hur contortatallen stabiliseras efter gallring, avseende 
storm – och snöbrott. Enligt Skogforsk (2012) är erfarenheten av gallring i 
contortatall fortfarande begränsad. 

Den nu uppkomna situationen efter stormen gav möjlighet att undersöka 
huruvida gallrade bestånd av contortatall stabiliserats och i vilken 
omfattning skadorna varit.  

1.1 Bakgrund 

SCA skog äger och förvaltar idag cirka 300 000 ha contortatallskogar. Dessa 
skogar håller ungefär 5 % av företagets virkesförråd (Andersson 2012). En 
stor del av dessa skogar är nu i gallringsmogen ålder till följd av stora 
planteringar på 70 och 80 – talet. Det är därför av största vikt för SCA att 
följa utvecklingen i de tidigast gallrade bestånden och utreda 
skötselstrategier för trädslaget. 

SCA:s tidigast gallrade bestånd är gallrade i tidsspannet 1996-2005 och 
ligger i det skadedrabbade området. Bestånden har inventerats vid tidigare 
tillfällen, det senaste år 2008. 

En ny inventering skulle ge möjlighet att undersöka det totala skadeläget och 
hur bestånden utvecklats efter det senaste inventeringstillfället. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att skapa underlag för skötsel av contortatall, genom att 
utvärdera stormen Dagmars verkningar på äldre gallringsbestånd. Arbetet 
syftar också till att finna samband mellan beståndsegenskaper (ståndorts 
och/eller skötselrelaterade) och skadenivå. 

Målet är att avgöra om stormkänsligheten minskar ett antal år efter gallring, 
på samma sätt som gäller för gran och tall samt att finna vilka 
beståndsegenskaper som utgör de största riskfaktorerna i äldre 
gallringsbestånd av contortatall, avseende storm- och snöskador. 
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2. Teori 

2.1 Pinus Contorta 

 
Contortatallen har sitt ursprung i västra Nordamerika och är enligt von 
Segebaden (1992) det mest utbredda trädet där. Inlandsvarianten Pinus 
Contorta var. Latifolia är den enda som visats användbar i Sverige, avseende 
snabb och rak tillväxt samt tillräcklig klimathärdighet (Elfving et. al 2001).  
 
Storskalig introduktion av contortatall skedde i Sverige omkring 1970, bland 
annat för att möta en väntad virkessvacka och där tidiga försök visat på en 
hög virkesproduktion (Elfving et. al 2001). Skogsdata (2010) redovisar att 
contortatall är det sjunde vanligaste trädet i Sverige sett till volym, 
motsvarande 1 % av virkesförrådet. Arealen contortatallskogar i Sverige 
uppgår i dag till ca 600 000 ha (Skogforsk 2012).  
 
Förutom den högre produktionen är contortatallen enligt Agestam och 
Karlsson (2009) ett intressant trädslag för Sverige beroende på likartade 
virkesegenskaper med tall, med kortare omloppstid samt möjligheten att 
finna härdigt material för svårföryngrade lokaler. 
 
Volymproduktionen bedöms vara 36 % högre än för inhemsk tall (Pinus 
Sylvestris), baserat på resultat publicerade 1993 (Elfving et. al 2001, 
Skogforsk 2012). Nyare data visar att produktionsöverlägsenheten kan vara 
ännu större (Agestam & Karlsson 2009). Den högre volymproduktionen kan 
enligt Norgren & Elfving (1995) förklaras genom tidig exponering av nya 
barr, stor barryta, snabb rotutveckling och effektivt kväveutnyttjande.  
 
Tillväxtmönstren skiljer sig enligt Norgren & Elfving (1995)  genom att 
inhemska tallplantor allokerar mer av sin tillväxt till stam och grova rötter i 
jämförelse med contortatall. Även om skillnaderna i allokeringsmönster 
minskar när bestånden sluter sig, kan den höga tillväxten medföra ökad 
instabilitet, som delvis kan förklaras av att contortatallen inte är anpassad till 
det svenska klimatet. 
 
Även praktiskt skogsbruk och äldre försök har visat att contortatallen är mer 
drabbad av snö- och vindskador än tall, särskilt efter gallring (Rosvall 1994). 
Enligt Agestam & Karlsson (2009)  indikerar hittillsvarande forskning att 
contortatall kan vara känsligare för snö – och vindskador än tall. Rosvall 
(1994) menar att orsaken till instabilitet i äldre contortatall är oklar, men 
hänvisar till faktorer som rotdeformation och stammens och kronans 
morfologi. Samtidigt menar han att kunskapen inom området är bristfällig, i 
avsaknad av äldre och mer sammanhängande bestånd.  
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Rotdeformationen är enligt Rosvall (1994) kopplad till plantering, där 
”terassplantering” efter plogning leder till ensidigt utvecklat rotsystem, men 
även till tidigare använda plantbehållare där rötterna deformerats. 
Kombinationen av deformerat rotsystem, snabb ungdomstillväxt och stor 
andel gren- och barrbiomassa har enligt Elfving et. al (2001) visat sig öka 
instabiliteten hos contortatall. Enligt Rosvall (1994) har naturligt föryngrad 
contortatall ett bättre utvecklat rotsystem. 
 

2.2 Stormskador på skog 

 
Sannolikheten för att stormskador ska uppstå är avhängigt ett stort antal, ofta 
samverkande faktorer. Blennow & Olofsson (2004) använder 
orsakssambanden i figur 3 för att skatta sannolikheten för vindskador. 
 

Figur 3. Faktorer som påverkar sannolikheten för vindskador (Blennow & Olofsson 
2004). 
 
Persson (1975) visar på liknande orsakssamband för faktorer som direkt eller 
indirekt kan påverka risken för stormskador. Även om Persson (1975) 
skriver om hur olika skötselmetoder kan minska risken för stormskador, 
menar han att komplexiteten medför att vindfällningsrisken inte kan 
reduceras till enbart en fråga om gallringsstyrka, eller att gallra eller inte. 
Effekterna av en gallring på skaderisken kan enligt Persson (1975) vara 
mindre än de i övrigt givna förutsättningarna. 

 
Vikten av att undvika stormskador kan förstås efter de svåra stormar som 
drabbat svenskt skogsbruk de senaste åren. Men även mindre omfattande 
skador har betydelse. Quine (1995) hänvisar till siffror som visar att en årlig 
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skadenivå om 1 % nedsätter produktionen till 90 % och en nivå om 4 % 
reducerar skogsproduktionen till 63 % av optimal produktion. 
 

2.3 Inverkan av gallring på trädens stabilitet 

 
Milne (1995) framhåller två faktorer som avgörande för att skaderisken ökar 
vid gallring. Den ena är att vindhastigheten i beståndet ökar vid öppnandet 
av krontaket, vilket leder till att större krafter påverkar det enskilda trädet. 
Den andra faktorn är att träden kommer i större svajning, då den 
dämpningseffekt som träden har på varandra minskar. Nielsen (1995) menar 
att den kortsiktiga effekten av ett stamuttag innebär en destabilisering av 
beståndet, med hänvisning till att förankringen som de uttagna träden bistått 
med gått förlorad, samtidigt som den ökade vindenergin fördelas på färre 
träd. Persson (1975) förklarar den ökade skaderisken i nygallrade bestånd 
som en effekt av ökad friktion mellan vinden och det efter gallring mer 
oregelbundna krontaket.  
 
Den ökade stormskaderisken efter gallring avtar relativt snabbt, särskilt i 
unga bestånd som en effekt av tillväxtförändringar i trädet och att krontaket 
jämnas ut. Anpassningen är en förklaring till att det främst är i nygallrade 
bestånd man kan finna ett samband mellan hög gallringsstyrka och ökad 
skadefrekvens (Persson 1975).  
 
Wood (1995) visar att anpassningen hos träd för ökad vindexponering 
endast sker till den gräns som varit nödvändig under dess levnad, vilket 
förklarar varför nygallrade bestånd är extra känsliga. Det innebär också att 
enskilda träd i ett gallrat bestånd med tiden blir starkare, men kanske inte 
nog för en oväntad storm.  
 
Anpassningen till nya förhållanden efter gallring har för contortatall visats 
genom en ökad stam – och rottillväxt (Kneeshaw et. al 2002). Även 
kronvolymen blir förhållandevis mindre i vindutsatta lägen hos contortatall 
(Meng et. al 2007). Rottillväxten hos unga plantor som utsätts för vind har 
visat sig vara störst mot vindriktningen. Dessa rötter är också de som har 
störst betydelse för stabiliteten enligt Stokes et. al (1995), samtidigt som en 
kraftig vind från ett oväntat håll kan få förödande konsekvens. Ett problem 
som Cameron (2002) lyfter är att om ett symetriskt rotsystem inte 
utvecklats, kan detta med tiden inte åtgärdas och bestånden förblir således 
instabila.  
 
Wood (1995) ställer sig frågan varför känsligheten för vindskador ökar med 
ökad höjd och ålder. Han menar att även om trädet stabiliseras på sikt, så 
gäller inte det för marken det växer i. 
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För att minska risken för snö – och vindskador är det enligt Persson (1975) 
att rekommendera en tidig och inte allt för hård gallring. Nielsen (1995) 
menar att om stabilitet har högsta prioritet, ska stamantalet vara så lågt som 
möjligt i början av omloppstiden och så högt som möjligt i slutet av 
densamma.  
 
Den ökade skaderisken vid gallring hävdar Nielsen (1995) gäller för tidigare 
oskadade bestånd, medan tidigare skadade bestånd stabiliseras, med 
minskad risk för nya större skador. Anledningen skulle vara att rötternas 
utveckling gynnas av hårdare gallringar. 

 

2.4 Gallring och gödsling av contortatall 

 
Vid den storskaliga introduktionen av contortatallen på 70-talet var tanken 
att den skulle odlas gallringfritt med kort omloppstid för att möta en väntad 
virkessvacka i början på 2000-talet (von Segebaden 1992). Den befarade 
virkessvackan uteblev och det är idag av intresse att gallra de allt större 
arealer som växer in i gallringsmogen ålder, inte minst för att jämna ut 
flödet av kommande contortatallvirke (Andersson 2012). 
 
Storskalig erfarenhet av gallring i contortatall saknas i Sverige, då det är 
först nu vi ser resultaten av de stora planteringarna som gjordes under 70-
talet. Tidigare gallringsförsök har dock indikerat stabilitetsproblem varför 
tidig och svag gallring har rekommenderats (Norgren & Elfving 1995, 
Rosvall 1994). En tidigare inventering av 91 förstagallringar på SCA:s 
marker visade inte på oroande stabilitetsproblem. 7 av bestånden hade 
avgångar motsvarande mer än 10 % av stamantalet och den totala avgången 
motsvarade 2,3 % av volymen vid inventeringstillfället (Hämäläinen 2010). 
 
Erfarenheter från Nordamerikanska gallringsförsök visar på en betydande 
risk för snö- och vindrelaterade skador, särskilt i äldre och täta bestånd, 
direkt efter gallring (Johnstone & van Thienen 2004). I sin forskning fann de 
att H/D-kvoten (höjd/diameter-kvot) minskar med tid efter gallring och att 
bestånden således torde stabiliseras. Wonn et. al (2001) visar att 
contortatallbestånd med en H/D-kvot under 0,8 (m/cm) klarat sig betydligt 
bättre mot snö- och stormskador än bestånd med högre H/D-kvot, avseende 
stambrott. I undersökningen har de uteslutit rotfällda träd, med hänvisning 
till att skadetypen främst hänger samman med rot och/eller jordförhållanden.  
 
Kombinationen gallring och gödsling har visat sig extra riskabel i snörika 
områden (Teste & Lieffers 2011). Enligt rapporten löper särskilt de 
ekonomiskt mer värdefulla träden en ökad risk. Författarna hänvisar till att 
kronan blir fullt utvecklad på bara 2-3 år, i jämförelse med enbart en 
gallring, där kronutvecklingen kan ta upp till tio år.  
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Den knappa kunskap som finns om gödsling av contortatall i Sverige tyder 
på att den reagerar bra på gödsling (Fahlvik et al. 2009, Mistra 2012), men 
att stabilitetsproblemen ökar (Fahlvik et al. 2009).  
 
SCA har utvecklat egna riktlinjer för gallring av contortatall, utifrån dagens 
kunskap (Andersson 2012). I korthet innebär dessa att förstagallringen görs 
tidigt, vid en höjd av 11-13 m och försiktigt (30 % av grundytan). Gallring 
utförs endast på välslutna bestånd av god kvalitet och där bärigheten är god. 
Vindutsatta och branta områden undantas från gallring och en andragallring 
görs snart efter den första, vid 14-17 m ÖH (övre höjd). Fortsatt uppföljning 
av gallringsskogarna bedöms som viktiga och man söker i samarbete med 
skogsforskningen skarpare och bättre underbyggda gallringsriktlinjer. 

  

2.5 Stormskadefrekvens och klimatutveckling 

 
I en sammanställning av stormskador på skog i Sverige (Holmberg 2005), 
finns 15 rapporter om stormskador i det aktuella inventeringsområdet 
(Jämtland och/eller Medelpad), under 210 år. Omfattningen av dessa har 
varierat, men konstateras kan att den senaste stormen (Dagmar) varit en av 
de mest förödande, kanske rentav den som orsakat störst skador i det 
aktuella området. Betydligt mer frekventa och större skador rapporteras 
främst från södra Sverige. 
 
En ökning i antalet stormskador har skett på senare tid. Blennow & Olofsson 
(2004) förklarar ökningen (i sydsverige) med ett förändrat skogstillstånd. 
Ökad stående volym i högre åldersklasser och ett trakthyggesbruk, som ger 
upphov till vindkänsliga beståndskanter samt en högre andel vindkänslig 
gran nämns som troliga orsaker. 
 
Tendensen med hårdare vindklimat i södra än i norra Sverige verkar enligt 
Blennow & Olofsson (2008) bestå, utifrån de framtida klimatscenarier som 
studerats. Huruvida vindstyrkorna ökar med ett ändrat klimat är osäkert, 
men Blennow & Olofsson (2008), menar att man för framtiden bör söka 
flexibilitet i skogsskötseln för att möta ändrade vindriktningar. Enligt SMHI 
(2012) kan ökade vindstyrkor inte uteslutas och olika klimatmodeller ger 
motstridiga svar. Däremot konstaterar SMHI (2012) att de lågtryckscentrum 
som kan ge upphov till stormar flyttas mot polerna och att det därigenom 
kan uppstå nya regionala skillnader i stormfrekvens. 
 
Bortsett ett eventuellt hårdare vindklimat, kan klimatförändringar även på 
andra sätt bidra till en ökad skaderisk. Blennow et al. (2010) hänvisar till 
avsaknad av eller minskad tid för tjäle som en riskfaktor. En annan aspekt 
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som lyfts är att trädens tillväxt på sikt ökar, vilket medför att träden 
snabbare når vindkänslig höjd.  
 
Även utan klimatpåverkande höjdutveckling, framförs den högre höjden före 
slutavverkning som föreligger mellan contortatall och tall fram som en 
bidragande orsak till att risken för stormfällning är högre hos contortatall. 
En jämförelse visar att contortatallens ÖH vid 60 år är 27 m (C 26) och 
tallens 17 m (T 22) vid 65 år (Bergh et al. 2012).  
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3. Material och metod 
 

3.1 Urval och avgränsningar 

 
De inventerade objekten (89 st.) är utvalda på basis av att de tidigare 
inventerats och att de därmed är väldokumenterade i för projektet viktiga 
faktorer (tabell 1). 
  
Då det var av intresse att återinventera samtliga tidigare inventerade objekt, 
har det av tidsskäl inte varit möjligt att inventera nygallrade objekt. 
  
Uppgifterna i tabell 1 har hämtats från inventeringen 2008 och kompletterats 
med aktuella data avseende höjd, volymer och ålder från fältundersökningen 
2012. 
 
Tabell 1. Sammanfattande data över bestånden enligt SCA:s tidigare inventering och 
gjorda fältmätningar. ÖH = övre höjd, GY = grundyta. 

Beståndsegenskap min max medel 

    
Brösthöjdsålder (år) 24 39 30 

ÖH (m) 15,0 21,2 17,6 

Medelstam (m3fub) 0,13 0,38 0,22 

Ståndortsindex (H100, m) C 28 C 32 C 30 

Stamtäthet, 2008 (st/ha) 450 1379 890 

Volym, inkl. avgång (m3sk/ha) 125 356 179 

ÖH vid gallring (m) 11,0 17,1 13,2 

Ålder vid gallring (år) 16 27 21,5 

GY efter gallring (m2/ha) 12,0 37,8 20,5 

GY uttag gallring (m2/ha) 2,9 14,4 8,9 

Area objekt (ha) 1,5 68,4 17,9 

Höjd över havet (m ö.h.) 133 520 355 
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Bestånden är tidigare utvalda som lämpliga gallringsobjekt, vilket innebär 
välslutna bestånd av god kvalitet på marker med god bärighet (Andersson 
2012). Friska marker dominerar därför som fuktighetsklass, även om några 
objekt (11 st.) återfinns på fuktiga marker.  
  
Plantering har utförts mellan 1966-1980 och gallring mellan 1996-2005. 
Dominerande jordart är sandig-moig morän (65 st.). Övriga bestånd 
återfinns på sandig morän (11 st.) och moig-mjälig-lerig morän (13 st.). 
Lutningen är för huvuddelen av bestånden (63 st.) liten (10-19 %). 20 av 
bestånden står i svag lutning (0-9 %) och 6 av bestånden i måttlig (20-32 %) 
lutning.  
 
Geografiskt är bestånden lokaliserade till Medelpad (60 st.), Jämtland (27 
st.) och Ångermanland (2 st.). En översikt av de inventerade bestånden ges i 
figur 4. 
 

Figur 4. Geografisk spridning av de inventerade objekten. 
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Viktigt för undersökningen är att bestånden haft nog med tid för att kunna 
stabiliseras. Gemensamt för de valda objekten är att det gått minst sju år 
mellan gallring och inventering (tabell 2).  
 
 
Tabell 2. Gallringsår och tid mellan gallring och inventering för de inventerade 
bestånden. 

Gallringsår Antal år mellan 

gallring och 

inventering 

Antal objekt 

   
1996 16 1 

1997 15 1 

1999 13 2 

2000 12 1 

2001 11 4 

2002 10 4 

2003 9 22 

2004 8 45 

2005 7 9 

 Totalt: 89 

 
 

3.2 Datainsamling - fältinventering 

 
Datainsamlingen har gjorts genom cirkelytetaxering, med radien 7,98 m 
(200 m2/provyta). Objektiv provyteutläggning användes genom 
”IPAKProvytor”, en applikation till SCA:s GIS-program SkogsGIS, som 
fördelar provytorna över objektet. Applikationen skapar en lista med 
koordinater för respektive provytecentrum. 
 
Antal provytor per objekt bestämdes genom SCA:s tidigare använda 
inventeringsmetod (tabell 3). 
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Tabell 3. Samband mellan antal provytor och beståndsareal enligt SCA:s 
inventeringsmetod. 

Areal (ha) Antal provytor Förband (m) 

   
≤ 2 6 ≤ 60 

 
4 

 
8 
 

 
70 

6 10 80 
 

8 
 

12 
 

80 
 

10 
 

14 
 

80 
 

12 
 

15 
 

90 
 

14 
 

16 
 

90 
 

16 
 

17 
 

100 
 

18 
 

18 
 

100 
 

≥ 20 
 

19 
 

≥100 
 

   

 
Fältkartor skapades i SkogsGIS (för exempel se bilaga 1). 
 
Utrustning som användes under inventeringen: 

• Vertex IV, höjd och avståndsmätning  
• Haglöfs Digitech dataklave 
• Centrumkäpp med transponder för avståndsmätning 
• GPS-mottagare 

 
Ett specialprogram (i dataklaven) för uppföljning av gallring i contortatall 
användes. Programmet har en omräkningsfunktion för stubbklavning, vilket 
användes vid skadade och/eller uttagna träd (för funktioner se bilaga 2). 

 
Orientering till provytecentrum gjordes med dataklavens 
navigeringsfunktion. Noggrannheten gav en signal vid 10 meter till utlagt 
provytecentrum. Vid signal sattes centrumkäppen i marken och utgjorde 
därmed centrum för provytan. 
 
Klavningen utfördes på mötande stam, med rygg mot provytecentrum. 
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Samtliga träd med en diameter över 7 cm i brösthöjd klavades och trädslag 
registrerades. ÖH beräknades som medelvärdet av de två grövsta träden på 
varje provyta, för registrering i klaven. De två sist klavade träden på varje 
yta användes som provträd, där höjd registrerades. 
 
Om skadade och/eller uttagna träd fanns, klavades stubbarna (10 cm ovan 
rotben), med angivande av skadegrad och orsak (för registreringsmöjligheter 
se bilaga 3). För att avgöra om trädets skada inträffat efter senaste 
inventering, har skadade träd med gröna barr klavats som skadade. Träd med 
bruna barr har inte klavats, utan bedömts som tidigare skadat. 
 
Data kring beståndsålder, gallringsingrepp, tidigare avgångar, volymer etc. 
har hämtats från SCA:s tidigare inventeringar av objekten.  

3.3 Bearbetning av data 

 
De beståndsvisa resultaten som lagrats som filer i dataklaven har 
sammanställts i excel, där enklare beräkningar utförts och diagram skapats. 
De två mest skadade bestånden, som inte klavats har räknats upp med 
medelvärdet av de övriga bestånden avseende tillväxt. I övrigt har 
beståndsdata från 2008 använts för dessa två bestånd och avgångarna är 
redovisade som uppskattad area vid inventeringen. 
 
H/D-kvoter har beräknats på beståndsnivå (oskadade träd) som medelvärden 
av ÖH/Dgv (grundytevägd medeldiameter). 
 
Statistiska beräkningar har gjorts i statistikprogrammet SPSS, med multipel 
regression (linjär). Vid de statistiska bearbetningarna visade det sig att flera 
av de tillgängliga dataunderlagen korrelerar starkt med varandra, varför en 
urskiljning i materialet varit nödvändig. Starkt korrelerande variabler har i 
möjligaste mån undvikits, vilket omöjliggjort statistiska analyser av olika 
skötselregimer. Exempel på starkt korrelerande faktorer är år sedan gallring 
och ÖH år 2012 samt tidiga gallringar och låga uttag i gallringarna.  
 
Subjektiva bedömningar som öppen exponering och exponerat väderstreck 
har undvikits, då dessa faktorer kan behöva beaktas på olika nivåer, alltifrån 
mikronivå där underlag på provytenivå saknas, till landskapsnivå vilket 
skulle kräva bearbetning av ett större underlag än studien tillåter. 
 
En grov geografisk indelning med norr och söder om Ljungan har använts 
som en oberoende variabel, för att undersöka hur den geografiska 
belägenheten påverkat skadebilden. Övriga oberoende variabler i analysen 
var: lutning, ÖH 2012, jordart, stammar/ha före stormen, ålder vid gallring, 
gödslat (eller inte), höjd över havet och SI. 
 



  
 

15 
 

I den valda analysen har avgångsprocent (volym respektive antal stammar) 
2012 valts som beroende variabel. Total avgångsvolym har bedömts relatera 
till fler orsaksfaktorer, som gallringsstrategier, vilket delvis visats av 
Hämäläinen (2010). Testkörningar visade dessutom på låg signifikans för 
modellen som helhet, varför den inte redovisas.  
 
 Även i de redovisade statistikanalyserna finns en viss korrelation mellan 
olika variabler, men signifikansen för analysen som helhet har bedömts vara 
god nog för att bedömas tillförlitlig. 
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4. Resultat och analys 
 

Den totala produktionen visade på stor variation (tabell 4), vilket delvis har 
sin förklaring i åldersspridningen (tabell 1). Medeltillväxten har beräknats 
till 6,6 m3sk/ha och år sedan 2008, i paritet med avgång 2012 (tabell 4). 

 
Tabell 4: Uppgifter om volymer i de inventerade objekten. 

Beståndsuppgifter Min Max Medel 

    
Totalproduktion (m3sk/ha) 176 425 244 

Stående volym 2008 (m3sk/ha) 89 359 152 

Stående volym 2012 (m3sk/ha) 0 271 156 

Uttag gallring (m3sk/ha) 22 101 59 

Avgång 2008 (m3sk/ha) 0 73 6 

Avgång 2012 (m3sk/ha) 0 239 23 

 

En sammanställning över volymernas fördelning i de olika bestånden 
åskådliggörs i figur 5.  
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Figur 5. Stående volym, uttagen gallringsvolym och avgångar, ordnade efter stående 
volym i bestånden 2012. 

4.1 Storm- och snöskador 

 
Av den totala inventerade volymen på 278 232 m3sk var 36 882 m3sk 
registrerade som skador, vilket innebar en avgång om totalt ca 13 %. 
Fördelningen av skadorna var ojämnt fördelade och de tio mest skadade 
objekten stod för ca 57 % av avgångsvolymen.  
 
Avgångarna var ojämnt fördelade över objekten både gällande 
avgångsvolym i förhållande till stående volym före stormen (figur 6) och 
avgångsprocent stammar (figur 7). Medelvärdesberäkningar på objektsnivå, 
visade att 12 % av volymen och ca 13,9 % av antalet stammar räknats in 
som avgångar.  
 



  
 

18 
 

 
Figur 6. Avgång volym (%), redovisade per bestånd med geografisk uppdelning i norr 
och söder om Ljungan. Medelvärde 12 %. 
 
 
  
 

 
Figur 7. Avgång stammar (%), redovisade per bestånd med geografisk uppdelning i 
norr och söder om Ljungan. Medelvärde 13,9 %. 
 
En uppdelning i skadenivå vid 2012 års inventering (figur 8) visade att drygt 
35 % av objekten hade skador understigande 5 %, medan 5 % av objekten 
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hade skador överstigande 35 % av volymen. Den totala skadenivån från 
2008 och 2012 års inventeringar (figur 9) visar att ca 30 % av objekten låg i 
skadeintervallet 5-10 %.  
 
 

 
Figur 8. Fördelning avgång volym 2012 (%) redovisade i olika skadeklasser. 

 
Figur 9. Fördelning avgång volym 2008+2012 (%) redovisade i olika skadeklasser. 
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4.2 Luckighet  

 
Som gräns för luckighet har använts provytor med GY< 8m2, vilket ungefär 
motsvarar nivån i SVL §5-kurvan, som lägsta nivå där skyldighet att anlägga 
ny skog krävs. 9 bestånd hade luckor/stråk motsvarande mer än 15 % av 
arealen och ytterligare 5 bestånd hade en luckighet/stråkbildning 
motsvarande ca 10 % (figur 10). 

Figur 10. Luckighet - andel provytor med GY< 8 m2 (%), redovisade per bestånd.  
 

4.3 Samband mellan skadenivå 2012 och 2008 års skador 

 
Något samband mellan nya och tidigare skador har inte kunnat påvisas (figur 
11). 
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Figur 11. 2008 års skadebild i förhållande till 2012 års skadebild, avgång volym (%). 

 

4.4 Samband mellan skadenivå och ståndortsegenskaper 

 
Inget samband mellan skadenivå och ståndortsegenskaper har kunna påvisas 
(tabell 5). Resultaten från regressionsanalysen, visar på signifikant 
korrelation vid p<0,05.  

 
Tabell 5. Sammanställning av resultat från regressionsanalys. 
Parameter Avgång volym 

(%) 

Avgång antal 

stammar (%) 

    
SI P=0,078 P=0,122 

Höjd över havet P=0,870 P=0,931 

Jordart P=0,393 P=0,328 

Lutning P=0,281 P=0,362 

4.5 Samband mellan skadenivå och beståndsegenskaper 
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Signifikant korrelation visas (tabell 6) mellan skadenivå och följande testade 
parametrar: 

 
• Övre höjd  
• Bestånd söder om Ljungan  
• Gödslade bestånd, gäller ej avgångsprocent volym. 

 
Tabell 6. Sammanställning av resultat från regressionsanalys. 
Parameter Avgång 

volym (%) 

Avgång antal 

stammar (%) 

    
Söder om Ljungan P=0,003 P=0,004 

Gödslat P=0,052 P=0,031 

Stammar/ha P=0,316 P=0,215 

Övre höjd P=0,009 P=0,043 

 
En medelvärdesberäkning avseende antalet skadade stammar, visade en 
skadadeandel om 13,9 % för gödslade och 12,8% för ogödslade objekt. 
Samma beräkning avseende skadad volym visade inte på någon skillnad 
mellan gödslade och ogödslade bestånd (12%). Den förhöjda skadebilden 
visade sig tydligast i de lägre bestånden (figur 12 och 13). Diagrammen 
visar även beståndshöjdens betydelse för skadebilden. 
 

 
Figur 12. Avgång volym (%) – ÖH 2012 (m), redovisade för gödslade respektive 
ogödslade objekt. 
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Figur 13. Avgång antal stammar (%) – ÖH 2012 (m), redovisade för gödslade 
respektive ogödslade objekt. 
 
För övriga testade beståndsegenskaper har inget samband kunnat påvisas. 
Exempel på testade parametrar är stammar/ha (tabell 6), tid sedan gallring 
(figur 14) och H/D-kvot, beräknad som ÖH/Dgv  (figur 15). 
 

 Figur 14. Avgång volym (%) i förhållande till tid sedan gallring (år). 
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Figur 15. Avgång volym (%) - H/D-kvot (m/cm). 

4.6 Samband mellan skadenivå och gallringsstrategier 

Inga samband har kunnat påvisas mellan gallringsstrategier och skadenivå. 
De olika gallringsstrategier som testats är: ÖH vid gallring, gallringsstyrka 
(% GY uttag) samt uttag GY (m2/ha) och volym (m3sk/ha).  

4.7 Samband mellan 2008 års skadenivå och H/D-kvot 

Det tycks finnas ett samband mellan beståndens nuvarande  H/D-kvot och 
avgångsnivån (volym) 2008 (figur 16). 
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 Figur 16. Avgång volym 2008 (%) - H/D–kvot 2012 (m/cm). 
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5. Diskussion och slutsatser 

Den uppmätta skadenivån är oväntat hög och visar inte på någon 
stabilisering över tid i de inventerade bestånden. En brist i studien är att den 
bara omfattar resultat från sju år och senare efter gallring. Mycket av 
stormanpassningen har troligen redan skett, även i de mest nygallrade 
bestånden och stabiliseringsfrågan blir därmed svår att analysera. 
Preliminära siffror från SCA:s uppföljningar 2012 i nygallrad contortatall 
visar dock på en liknande skadebild (cirka 13 % enl. Andersson SCA, 
muntligt), vilket skulle kunna tolkas som att någon stabilisering inte skett. 

Vid en jämförelse av skadenivån får beaktas att nya metoder för odling av 
plantor och beståndsanläggning kan ha påverkat resultaten till fördel för de 
nygallrade objekten. En större skillnad hade dock förväntats, om en påtaglig 
stabilisering skett. Den gallrade contortatallen har även totalt sett en högre 
skadenivå om jämförelsen görs med motsvarande gran- och tallbestånd i 
området (subjektiv uppfattning). Detta understödjer teorin om contortatallen 
som ett vindkänsligt trädslag. 

Inga tydliga trender i ståndorts- eller skötselrelaterade faktorer för 
skadebilden har kunnat påvisas. Detta kan delvis förklaras med att bestånden 
en gång valts ut som lämpliga för gallring och därför är tämligen homogena 
(Material och metod). Att det inte gått att påvisa något samband mellan olika 
gallringsstrategier och skadenivå kan delvis förklaras av att tidigare 
erfarenheter påtalat vikten av skötselns påverkan på skadebilden. SCA 
tillämpar kunskapen praktiskt genom att gallra svagt (30 %) och tidigt (ÖH 
11-13 m). Av de inventerade objekten är 2/3 gallrade vid en ÖH som 
överstiger 13 m, vilket kan vara en bidragande orsak till den höga 
skadenivån. Koppling mellan ÖH vid gallring och skadebild saknas dock i 
denna studie.  

En annan förklaring som Persson (1975) påtalar är att olika 
gallringsstrategier påverkar skadebilden endast ett fåtal år efter gallring.  
Avsaknaden av resultat från nygallrade bestånd är därför troligen är en 
viktig del i bristen på resultat vad gäller skötselrelaterade faktorer.  

Vad gäller det redovisade sambandet mellan ÖH och skadenivå bör beaktas 
att ÖH starkt korrelerar med skötselrelaterade och ståndortsrelaterade 
faktorer. Det har i analysen inte varit möjligt att skilja olika skötsel– och 
ståndortsrelaterade faktorer åt och redovisade signifikanta samband är 
egentligen summan av flera samverkande faktorer . 

De samband som kan ses tyder på att gödsling kan ha bidragit till den höga 
skadenivån. Sambandet är tydligast gällande antal skadade stammar där 
skillnaden mot ogödslade bestånd av lägre höjd framträder (figur 13). Detta 
tyder på att det är klenare stammar som påverkats mest i denna studie, till 
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skillnad mot resultaten i Teste & Lieffers (2011) studie. Den studien visade 
på särskild sårbarhet i snötyngda bestånd och snötyngd kan även ha påverkat 
resultaten i denna studie. Preliminära resultat från Holmen (enl. uppgift från 
Andersson SCA) visar att gödslade bestånd skadats i betydligt högre grad än 
ogödslade, även i nyligt gödslade bestånd. En fortsatt studie kring detta 
skulle bidra med viktig kunskap gällande skötsel av contortatall. Kanske bör 
man helt undvika att gödsla i gallrad contortatall, till dess kunskapsläget 
uppgraderats. 

Det som verkar haft störst betydelse för skadebilden (avseende volym) i 
denna inventering är det geografiska läget och beståndens höjd. Områden 
med de kraftigaste vindarna är också de mest skadedrabbade. Den grova 
geografiska indelning som gjorts i norr och söder om Ljungan (figur 6 och 
7), visar att objekten med störst skador, återfinns i det mest skadedrabbade 
området (figur 1). De mest skadade ogödslade objekten är genomgående 
relativt höga. Skadenivån för de högre bestånden finner jag oroväckande 
hög, även om underlaget är litet och andra faktorer kan ha varit avgörande.  

H/D-kvoten (figur 15) ligger i dessa bestånd på en riskabel nivå enligt Wonn 
et. al (2001). Att den inte gett något utslag kan möjligen förklaras med att 
nästan alla bestånd ligger över den kritiska nivån på 0,8, men även på att 
ingen åtskillnad gjorts mellan stambrott och rotvältor i rapportens analys. 
Den relativt höga H/D-kvoten och det faktum att det verkar vara liten 
skillnad i skador mellan de studerade bestånden och nygallrade bestånd, 
skulle kunna tyda på att stormanpassningen varit liten. Wood (1995), menar 
att anpassningen för vindexponering endast sker till den gräns som krävts 
under trädets levnad och varför stormanpassningen skulle ha varit låg i 
denna del av landet under denna period, går att spekulera kring. 

En begränsning i studien är att H/D-kvoterna är beräknade från medelvärden 
på beståndsnivå. Tillgång till data på trädnivå hade kunnat ge en annan bild, 
då spridningen i bestånden hade kunnat analyseras. Även H/D-kvoter för 
skadade träd saknas, vilket delvis kan förklara avsaknaden av samband. Det 
kan dock inte uteslutas att en tidigare gallring, med dragning åt låggallring 
hade kunnat sänka H/D- kvoten och därmed även skadenivån totalt, då vissa 
bestånd främst hade stambrott. I en framtida studie skulle det därför vara av 
intresse att specifikt titta på utvecklingen av H/D-kvoten efter gallring. 

Tidigare studier visar att contortatallen, liksom tall och gran allokerar 
tillväxt till stam och rötter vid friställning. Kanske har så även varit fallet i 
dessa bestånd, men i för liten omfattning för att det ska ge utslag vid en så 
pass kraftig storm. En intressant iakttagelse är att tidigare skadade bestånd 
drabbats i mindre utsträckning än bestånd som tidigare drabbats hårt. Olika 
förklaringar till detta kan finnas. Troligt är att lokala vindförhållanden är den 
främsta förklaringsorsaken. Möjligt är att tidigare vindbelastning faktiskt 
gynnat stabiliseringen av de tidigare drabbade bestånden i högre grad än 
övriga bestånd, i enlighet med vad Nielsen (1995) hävdar. Sambandet 
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mellan skadenivån 2008 och beståndens nuvarande H/D-kvot (figur 16), 
stärker den teorin, men underlaget är litet. Tänkas kan även att de mest 
instabila träden i dessa bestånd redan skadats och att det är de stabilare 
träden som står kvar. 

Att antalet tillväxtsäsonger är satt till fyra, medför att tillväxtberäkningarna 
från inventeringen 2008 påverkas. Antalet tillväxtsäsonger varierar mellan 
tre och fem, beroende på när under säsongen de respektive inventeringarna 
gjorts. Den skadade volymen har en tillväxtsäsong mindre, jämfört med 
stående volym som inventerats under hösten. Det innebär att tillväxten i 
starkt skadade bestånd är något undervärderad. För frågeställningarna i detta 
arbete har dessa felkällor mindre betydelse, men tillväxtsiffrorna bör inte 
tillges för stor tilltro. 

I hårt drabbade bestånd, kan mätningarna vara något osäkrare än i mindre 
skadade. Problematiken bakom detta är att enskilda träd har varit svåra att 
upptäcka i provytor drabbade av kraftiga turbulenseffekter. ÖH- mätning 
bygger på oskadade bestånd, varför denna får ses som otillförlitlig i de 
skadade områdena. Även provträdsmätningen kan ha påverkats, exempelvis 
om höga träd blåst ned i större omfattning än lägre.  

Det finns också en risk att vissa träd räknats som skadade vid tidigare 
inventering. Detta gäller främst lutande träd, men även träd med toppbrott 
kan ha blivit räknade som skadade vid tidigare inventering. I fallet rotvältor 
verkar metoden att räkna träd med gröna barr mer tillförlitlig. I vissa fall har 
märkning från tidigare klavning funnits kvar, vilket har underlättat 
bedömningen och visat på tillförlitlighet i metoden. 

I enstaka fall har det varit svårt att bedöma om trädet ska räknas in i 
provytan. Det gäller i viss mån vindfällen, men även träd som upparbetats 
och där stubbar flyttats. Den marginella effekt detta kan ha haft för resultatet 
bedöms ligga inom felmarginalen för metoden som sådan. 

Helhetsbedömningen är trots ovanstående felkällor att metodens 
noggrannhet är tillräcklig för att möta syftet med inventeringen. 
Generaliserbarheten i denna studie begränsas till bestånd med likartade 
geografiska lägen och ålder och där SCA:s riktlinjer vid beståndsval för 
gallring följs.    

Intressant hade varit att göra jämförelsen med tidigare skadetyp (stambrott, 
rotvältor etc.). Tyvärr finns inte underlag för en sådan undersökning 
tillgänglig. Hur de tidigare skadorna sett ut hade varit intressant ur aspekten 
vilken typ av skadebild som påverkar den fortsatta skadeutvecklingen. 
Kanske har de hårdast drabbade områdena tidigare haft skador i form av 
stråkbildning, där vinden på nytt kunnat få fäste. Att i efterhand rekonstruera 
skadebilden låter sig dock inte göras. 



  
 

29 
 

Att en del träd på grund av plantodlingsproblematik och 
markberedningsmetod utvecklat dåliga, ibland ”ensidiga” rotsystem 
försvårar analysen kring stabilisering. Även om dessa träd allokerar tillväxt 
till rötter och stam, kommer de att vara fortsatt vindkänsliga. Denna 
problematik kommer i framtiden att vara mindre, vilket kan underlätta 
framtida studier och även leda till lägre skadebenägenhet.  

En jämförande studie med inhemsk tall i samma område och med liknande 
förutsättningar hade varit intressant. Förutsättningar för en sådan studie 
saknades i detta fall, men förordas om möjlighet ges. 

Sammanfattningsvis dras slutsatserna att ingen stabilisering av gallrad 
contortatall har kunnat påvisas samt att de största riskfaktorerna för dessa 
bestånd har varit beståndshöjd, gödsling och exponering. 

Förutsägelser kring kommande skadeområden är omöjliga att göra, men med 
tanke på klimatförändringarna och skadenivån, bör en större försiktighet 
tillämpas i framtiden vid beståndsanläggning och skötsel av contortatall. 
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BILAGA 1 – Exempel på fältkarta 
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 BILAGA 2 – Beräkningsgrunder i klaven 
 
Brösthöjdsdiameter (Dbh)för de skadade/uttagna träden beräknas i klaven 
med följande formel: 
 
Dbh = A + B*sDia + C*sDia*sDia + D*log(sDia) + E + F 
 
sDia – stump diameter, cm 
A = 51.880901; 
B = 1.019230; 
C = -0.000108; 
D = -25.024839; 
E = 0.064956*Latitud; 
F = -0.011649*Kustavstånd (km)  
(Hämäläinen 2010) 
 
Volymsberäkningarna i klaven baseras på Brandels funktioner, där följande 
funktion använts: 
 
Vol = 10a

 * Dbhb
 * (Dbh +20.0)c * Hd

 * (H -1.3)e 

 

Dbh – matt eller beräknad brösthöjdsdiameter, cmH – Trädhöjd, m 
a = -1.20914; 
b = 1.94740; 
c = -0.05947; 
d = 1.40958; 
e = -0.45810. 
(Hämäläinen 2010) 
 
Höjdberäkningarna i klaven baseras på följande metod framtagen av 
Bergstrand (Hämäläinen 2010): 
 
Height = ( K1 + K2*LOG(D) + K4*H25 + K3*H25*LOG(D)) 
där: 
H25 = Hbw - ( K1 + K2*LOG(Dbh) / ( K3*LOG(Dbh) + K4) 
H25 – höjden av ett träd med Dbh 25cm, m 
Dbh – provträdens medeldiameter I brösthöjd, cm 
Hbw– grundytevägd medelhöjd av provträd 
D – träddiameter, cm 
K1 = 1,518; 
K2 = -1,086; 
K3 = 1,086; 
K4 = -0,518; 
LOG – logarithm with base 10. 
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BILAGA 3 – Registreringsmöjligheter i klaven 

Skadegrad registrerades enligt: 

• Skadat men inte dött 

• Torra- (dött stående) 

• Kraftigt lutande 

• Rotvälta 

• Toppbrott 

• Stambrott 

• Uttaget 

Skadeorsak registrerades enligt: 

• Vind 

• Snö 

• Okänd 
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