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Sammanfattning 
 

Björken utgör det dominerande lövträdslaget i Sverige. Virkesförrådet av björk 

uppgick enligt Riksskogstaxeringen 2011 till 361,7 miljoner m3sk för produktiv 

skogsmark, vilket motsvarade 12 % av det totala virkesförrådet. 

Endast 16 % av björken återfinns i mer eller mindre rena björkbestånd samtidigt 

som 51 % av björkvirket återfinns i barrträdsdominerade bestånd. Sveriges 

skogsmarksareal består av cirka 23 % blandbestånd. Ett problem är att det finns 

få skötselrekommendationer för blandskogar.  

 

Syftet med det här examensarbetet var att studera björkens egenskaper och dess 

kvalitetsutveckling i blandbestånd med gran. Studien baserades på en 

litteraturstudie samt ett fältförsök anlagt vid Asa försökspark, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). Fältförsöket bestod av nio försöksytor om 0,1 ha 

fördelade på tre block utifrån olika höjdskillnader mellan gran och björk. Ytorna 

bestod av blandskog av gran och björk, med en björkandel om 50 %, 20 % eller 

0 %. Den här studien avgränsades till ytor med björk och bland dessa gjordes ett 

urval av 118 provträd. På provträden mättes diameter, trädhöjd och 

krongränshöjd. Antalet kvistar fördelade på torr- respektive råkvist räknades och 

provträdets timmerkvalitet bedömdes för en tänkt timmerstockslängd om 3,1 m. 

 

Resultatet av studien visar att det är möjligt att skapa kvalitetstimmer av björk i 

blandbestånd. För att åstadkomma detta krävs det kunskap och ett aktivt 

skogsbrukande. Det är en förutsättning att beståndet etableras på en för trädslaget 

lämplig ståndort och att lämpliga skötselåtgärder genomförs vid rätt tidpunkt för 

att gynna kvalitetsstammarnas utveckling. Björken är ett ljuskrävande trädslag 

och ljustillgången har i denna studie visat sig avgörande för den potentiella 

utvecklingen av kvalitetstimmer. Om björken ska utveckla timmer av god 

kvalitet måste den också skötas utifrån björkens villkor även om den växer i 

blandbestånd med gran.  
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Summary 
 

Birch is the dominant deciduous tree species in Sweden. According to the 

Swedish National Forest Inventory in 2011, the standing volume of birch 

amounted to 361.7 million m3 standing volume on productive forest land, which 

represented 12 % of the total standing volume. Only 16 % of the birch is found 

in more or less pure birch stands, while approximately 51 % of the birch is found 

in conifer dominated stands. Swedish forest land currently comprises of 

approximately 23 % mixed stands. One problem is that for mixed stands there 

are few management recommendations. The underlying aim of this thesis was to 

study the management of mixed forest stands of spruce and birch to achieve 

good timber quality of birch. The study was based on a literature study and 

measurements in a field experiment launched in1998 by the Swedish University 

of Agricultural Sciences (SLU) at Asa Experimental Forest. In 1998, nine plots 

of 0.1 ha were created. The plots were divided into three blocks based on the 

height differences between spruce and birch. Each block included three 

treatments with different proportions of birch: 50 %, 20 % and 0 %. In this study 

plots that contained birch were included. In total 118 birches were measured.  On 

the sample trees diameter at breast height, tree height and height to the crown 

was measured. The number of dry and sound knots was counted as well as the 

number of crooks on a log length of 3.1 m. This study indicates that it is possible 

to achieve good timber quality of birch in mixed stands of birch and spruce. This 

requires knowledge and active management. A prerequisite is that the stands are 

established on suitable sites for the tree species and that appropriate management 

is applied at the right time. Birch is a light-demanding species and availability of 

light has in this study proved to be important for the potential development of 

high timber quality. If the aim is high timber quality, birch in mixed stands with 

spruce should be managed similar to management programs of pure birch stands.  
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Abstract 
 

Birch is the dominant deciduous tree species in Sweden but only 16 % is found 

in pure birch stands. The majority of the birch (51 %) is to be found in conifer 

dominated stands. Swedish forest land comprises approximately of 23 % mixed 

stands and one problem is that for mixed stands there are few management 

recommendations. The underlying aim of this thesis was to study the 

management of mixed forest stands of spruce and birch to achieve good timber 

quality of birch. The study was based on a literature study and measurement in a 

field experiment launched in 1998 by the Swedish University of Agricultural 

Sciences (SLU). This study indicates that it is possible to achieve good timber 

quality of birch in mixed stands of birch and spruce. However, it requires that 

birch in mixed stands with spruce should be managed similar to management 

programs of pure birch stands. 

 

 

Keywords: Birch, spruce, timber quality, mixed stands. 
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Förord 

Detta examensarbete om 15 hp. har utförts vid Skog- och träprogrammet, 

Linnéuniversitetet, våren 2013. Vi har genomfört detta arbete med ansvar för 

vissa delar var för sig och gemensamt arbetat med andra avsnitt.  

Helena W. Andersson har arbetat med avsnitt 2.2.2 – 2.2.3, 3.3, 3.5 – 3.7, kapitel 

4 samt avsnitt 7.2. Anders Rickardson har arbetat med avsnitt 1.1, 2.2.1, 

inledningen av kapitel 3 – 3.2, 3.4, kapitel 5 samt sammanställning av resultat 

och utarbetande av tabeller i resultatdelen. Resterande avsnitt har utformats av 

båda författarna. Arbetet i fält med insamling av data har planertas och utförs 

gemensamt. Diskussionsavsnittet har bearbetats gemensamt av författarna och 

sammanställts av Helena W. Andersson. Sammanfattningen har skrivits av 

Helena W. Andersson och summary samt abstract av Anders Rickardson.  

Vi vill tacka: 

Vår handledare Erika Olofsson för bra diskussion och support i arbetet.  

Ulf Johansson, försöksledare vid Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker 

(SLU) för information och beskrivning av Brudahallsförsöket.  

Mikael Andersson, försöksledare vid Asa försökspark (SLU) för kartmaterial och 

support kring försöksdata för Brudahallsförsöket.  
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1. Introduktion  
 

 

Björken utgör det dominerande lövträdslaget i Sverige. Virkesförrådet av 

björk uppgick enligt Riksskogstaxeringen år 2011 till 361,7 miljoner m3sk 

på produktiv skogsmark, vilket motsvarade 12 % av det totala 

virkesförrådet. Den svenska förbrukningen av björkråvara är cirka 5 

miljoner m3f per år och den dominerande förbrukaren är massa- och 

pappersindustrin. Endast 1,5 - 2 miljoner m3f sågas av lövsågverken som har 

svårt att lösa sin råvaruanskaffning. Det anses även svårt att finna sågad 

björk av rätt kvalitet enligt Grönlund (2007). 

 

1.1 Bakgrund 

När trakthyggesbruket började praktiseras i stor skala under 50-talet ökade 

andelen gran i de svenska skogarna. De tidigare självföryngrade 

blandskogarna ersattes främst med planterade granbestånd. Granen är 

lättodlad, växer snabbt, ger en bra pappersmassa och raka timmerstockar.  

Att sköta granskog är relativt lätt eftersom den till stora delar sköter sig själv 

och dessutom självföryngrar sig lätt. Detta koncept praktiseras fortfarande i 

det svenska skogsbruket (Niklasson & Nilsson, 2005).  

 

Från 60-talet fram till mitten av 80-talet önskade skogsbruket inte någon 

inblandning av lövträd i barrbestånd. Skogsskötseln inriktades på att 

bekämpa lövinslag redan i unga bestånd. Flygbesprutning med hormoslyr, 

ett mycket giftigt kemiskt medel, blev en populär metod för bekämpning av 

löv i skogarna. Det var en omdiskuterad metod, som senare förbjöds. Efter 

förbudet fortsatte man att bekämpa lövet, men nu med olika mekaniska 

tekniker (Skogsstyrelsen, 2005a).  

 

I dag ökar intresset för löv. En förklaring till det ökade intresset är 

skogscertifieringen, som ställer krav på att det ska finnas  

5 - 20 % löv i bestånden (FSC, 2010). 

 

En annan förklaring kan vara de förväntade klimatförändringarna, som 

enligt forskarna bl.a. kan leda till en ökad risk för skador och då främst i 

södra Sverige (Eriksson et al., 2007). Studier som utvärderat stormen 

Gudruns effekter visar att de blandskogar som fanns i det stormdrabbade 

området klarade sig bäst. Ett inslag av 30 % löv i granskogarna sänkte risken 

för stormfällning från 50 till 20 % (Fridman & Valinger, 2011). 

 

Hittills har det bedrivits förhållandevis lite forskning om blandbestånd. En 

förklaring kan vara att det är svårt att forska på blandbestånd eftersom de i 

sin natur är mer komplexa än homogena bestånd och kan finnas i flera olika 

kombinationer av blandningar. Om skogsbruket ska öka lövinslaget i 
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skogarna behövs mer kunskap och nya skötselråd för bl.a. blandbestånd 

vilket också kräver mer forskning (Skog & Framtid, 2013).  

 

En stor del av den forskning som hittills varit inriktad på blandbestånd har 

fokuserat på produktionsfrågor. Ambitionen med detta arbete är att istället 

närmare studera björkens egenskaper och dess kvalitetsutveckling i 

blandbestånd med gran.  

 

1.2  Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att studera björkens egenskaper och dess 

kvalitetsutveckling i blandbestånd med gran. Målet var att identifiera 

åtgärder av betydelse i skötselprogram för att erhålla björktimmer i 

blandskog tillsammans med gran.  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattade en litteraturstudie och en fältstudie. Litteraturstudien 

avgränsas till litteratur om björkens egenskaper, utveckling och behov. 

Fältstudien avgränsas geografiskt till ett tidigare anlagt fältförsök i 

Götaland. Fältstudien avgränsades vidare till yttre kvalitetsparametrar hos 

björktimmer, som är möjliga att bedöma på stående träd. 

Kvalitetsparametrar i stockens inre såsom rödkärna, sprickor och andra 

skador behandlades alltså inte i denna studie. 
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2. Material och metod 

 

2.1 Litteraturstudie 

Genom litteraturstudien insamlades information om björken som träd och 

träslag, dess karakteristiska virkesegenskaper samt kvalitsparametrar som 

ligger till grund för klassningen av björktimmer Även information om 

skador på björk och björktimmer inhämtades. Genom litteraturstudien 

erhölls även information om möjliga skötselåtgärder och skötselprogram för 

björk i blandbestånd med gran.  

Litteraturstudien omfattade publicerat material i form av böcker, 

forskningsrapporter och examensarbeten. Vidare inhämtades information 

från Internet. 

Informationssökningen kategoriserades enligt följande: 

 

 Björk som träd och trädslag; virkesegenskaper, 

användningsområden, virkesskador och björktimmer.  

 Björk i blandskog 

 Skötsel av björk i blandskog 

 Björkskogens/ blandskogens naturvärden och möjligheter 

 

2.2 Fältstudie 

Fältstudien genomfördes i ett fältförsök (Brudhallsförsöket), som anlades 

1998 på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) försökspark i Asa, Lammhult 

(Lat. N 57˚08´28´´, Lon. E 14˚45´37´´, 234 m över havet). Försöksområdet 

ligger i ett kuperat landskap med en marklutning på i medeltal 14 % i östlig 

riktning. Markfuktighetsklassen är frisk och jordarten är sandig moig morän 

(Lindén, 2003). Ståndortsindex för gran i försöksområdet är G34.  

 

När försöket anlades var syftet att studera hur avkastningen för heterogena 

blandskogar av björk och gran utvecklas i jämförelse med monokulturer av 

gran samt att öka kunskapen kring skötseln av blandskogar (Lindén, 2003; 

Fahlvik et al., 2011). Huvudmålet var enligt Lindén (2003) att testa 

hypotesen att björken kan bibehållas i heterogena bestånd tillsammans med 

gran ända fram till avvecklingen av beståndet och utbytet skulle kunna bli 

timmer av båda arterna. Detta skulle kunna uppnås utan att förlora i 

produktion jämfört med monokulturer av gran och utan att åstadkomma 

skada hos träden. Genom att skapa blandbestånd av gran och björk skulle 

andelen löv öka i de äldre skogarna (Lindén, 2003).  
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2.2.1 Försökets skötselprogram 

Fram till 1982 var försöksområdet bevuxet med homogen granskog, som vid 

flera tillfällen drabbades av vindskador. År 1982 avverkades och 

markbereddes området (tabell 1). Våren 1985 planterades 2 500 granplantor 

per hektar. Plantmaterialet var 3-åriga barrotsplantor av Vitrysk härkomst. 

Under kommande år självsådde sig björk i området, vilket skapade en 

naturlig blandning av gran och björk. När själva försöket anlades fanns det i 

genomsnitt 5 000 stammar per hektar och ca 50 % av stammarna var björk 

(Lindén, 2003). 

 

Vid etableringen av försöket skapades nio ytor på 0,1 ha som alla fick en 

buffertzon på fem meter. Försöksytorna fördelades på tre olika block utifrån 

höjdskillnaderna mellan björk och gran. Höjdskillnaden beskrevs i de tre 

klasserna; stor höjdskillnad (L), mellanstor höjdskillnad (M) och liten 

höjdskillnad (S). I block L varierade höjdskillnaden mellan 2,3-3,2 m, i 

block M mellan 0,8-1,3 m och i block S mellan 0,2-0,5 m. Varje block 

delades sedan upp i tre delar med avseende på andel björk; björk 0 % (B.00), 

björk 20 % (B.20) respektive björk 50 % (B.50). Se figur 1. 

 

  

Figur 1. Försökets upplägg. Försöksytor och blockindelning (Ur Lindén, 2003). 

 

 

Tillväxtdata samlades in i maj 1998, december 2001 och december 2007. Då 

mättes brösthöjdsdiameter på alla träd med en diameter > 1 cm. Inom varje 

försöksyta gjordes ett slumpmässigt urval om 30 - 50 träd (slumpmässigt 

över alla träddiametrar). På urvalsträden mättes trädhöjd och höjd till första 

grönkvisten. För dessa registrerades även skador år 2000, 2001 och 2007 

(Fahlvik et al., 2011). 

 

Under 1992 genomfördes en röjning där man minskade andelen löv och 

avlägsnade dominerande träd och träd av dålig kvalitet. Våren 1998 i 

samband med uppstarten av försöket utfördes en andra röjning. Inom 

respektive försöksyta röjde man ner till totalt ca 2 200 stammar per ha och  

0 %, 20 % respektive 50 % andel björk. Första gallringen utfördes 2007. 
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På ytorna B.20 och B.50 genomfördes år 2001 stamkvistning av björkarna 

på halva försöksområdet. Någon ytterligare uppföljning av denna 

stamkvistning har troligen inte gjorts (Fahlvik, 2013b).  

 
Tabell 1. Hittills genomförda skötselåtgärder i Brudahallsförsöket. 

År Beståndsålder 

(Totalålder) 

Höjd 

(m) 

GY 

(m2/ha) 

Stamantal 

(stammar/ha) 

Åtgärd 

1982 0 N/A N/A N/A Markberedning 

1985 3 N/A N/A 2 500 Plantering (gran) 

1992 10 N/A N/A N/A Röjning 

1998 16 4,6–7,3 5,5 5 102 Inmätning 

1998 16 N/A N/A 2 000-2 500 Röjning 

2001 19 N/A N/A 75 Stamkvistning 

2001 19 7,5–10,5 15 2 000-2 500 Inmätning 

2007 25 N/A N/A 1 400 Gallring 

2007 25 11-14 28 1 400 Inmätning 

N/A = not applicable 

 

 

Våren 2002 undersöktes alla urvalsträd för att se vilken björkart som fanns i 

försökstområdet. Resultatet visade att mellan 93,5 till 100 % av björkarna 

var vårtbjörk (tabell 2). Vid samma tidpunkt tog man borrkärnor från ett 

slumpmässigt urval björkar inom varje block för att bestämma den exakta 

åldern på björken. Den genomsnittliga åldern i brösthöjd (1,3 m) var 16,4 år. 

 

 
Tabell 2.  Artfördelningen av björk i försöksområdet där B.20 är 20 % björk och B.50 är 50 

% björk (Lindén, 2003 ). 

Yta Block Vårtbjörk 

B.pendula 

(%) 

Glasbjörk 

B.pubescens 

(%) 

B.20 

B.20 

B.20 

 

B.50 

B.50 

B.50 

M 

S 

L 

 

L 

S 

M 

96.2 

95.7 

100 

 

100 

95.0 

93.5 

3.8 

4.3 

0 

 

0 

5.0 

6.5 

 

 

2.2.2 Urval av träd för bedömning av virkeskvalitet 

Urvalet av provträd baserades på träddata som fanns tillgängliga från den 

senaste revisionen av försöket (utförd 2007) och som erhölls från Ulf 

Johansson, SLU.  

1. Av de nio ytorna togs de ytor bort som enbart innehöll gran (B00) 

vilket resulterade i sex ytor; B.20 och B.50. 
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2. Utgallrade och döda träd togs bort. 

3. Alla björkar med en brösthöjdsdiameter mindre än 10 cm togs bort. 

Detta eftersom en tänkt timmerstocks kvalitet skulle bedömmas. 

Totalt 843 träd fanns nu kvar i materialet. 

4. Träd som saknade uppgift om höjd sorterades bort varefter 310 träd 

(gran och björk) fanns kvar i materialet. Detta motsvarade 37 % av 

det ursprungliga materialet. 

5. Alla granar togs bort. 

Kvar fanns nu provträd som bestod av 118 björkar inom försöksytorna B.20 

och B.50, med en brösthöjdsdiameter > 10 cm och med uppgifter om 

trädhöjd.   

 

2.2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes i juni, 2013 och mätresultaten antecknades på en 

blankett (Se bilaga 3).  

 

För varje provträd mättes trädhöjd, krongränshöjd och diameter i brösthöjd. 

Krongränshöjd definierades som höjden till första friska kvisten. Antalet 

kvistar fördelade på rå- respektive torrkvist räknades. Provträdets diameter 

bestämdes genom korsklavning i brösthöjd. Exakt brösthöjd mättes med en 

mätkäpp (tabell 3). 

 

Provträdets timmerkvalitet bedömdes upp till trädhöjden 3,1 m (en tänkt 

timmerstockslängd på 3,1 m) Kvalitetsparametrar valdes utifrån 

Virkesmätningsrådet’s (VMR) riktlinjer (VMR, 2000). Diametern på den 

grövsta kvisten mättes och stamformen bedömdes med avseende på krök och 

ändkrök (tvärkrök) hos timmerstocken (figur 2). Tvärkrök definierades som 

en krök med en tydlig parallellförskjutning av stammens centrum. Krök 

uppmättes med hjälp av ett 3,1 m långt provytespö som sattes parallellt med 

stammens centrum. I de fall då provytespöt kom utanför stammens 

mantelyta bedömdes stocken ha en långböj. 

 

 
Figur 2. a) Illustration av en tvärkrök med en tydlig vinkel på stammen.  b) Illustration av 

en långkrök eller långböj där en höjdstång korsar stockens mantelyta. Modifierad figur efter 

Sars (2012). 
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För att studera sambandet mellan provträdets kvalitet och dess omgivning 

räknades antalet träd inom en radie på 2,8 m från respektive provträd. 

Provyteradien valdes utifrån den yta som en björk enligt Tegelmark Olsson 

(2000) borde ha tillgång till i ett rent björkbestånd efter en sista gallring. Om 

det efter sista gallringen står 400 träd per hektar så får varje träd tillgång till 

25 m2 motsvarande en radie om 2,8 m.  

 

 
Tabell 3. Instrument och hjälpmedel som användes vid datainsamlingen i fält. 

Instrument/ 

hjälpmedel 

Märke/modell Uppmätt variabel 

Höjdmätare Suunto Trädhöjd och krongränshöjd (m) 

Klave Bacho, Hultafors Diameter i brösthöjd (cm) 

Kompass Silva  

Måttband Hultafors, Bacho Provytans cirkelradie (m) 

Mätkäpp  - Höjd till brösthöjd (1,3 m) 

Provytespö-

teleskopiskt 

Skogma Timmerstockslängd (3,1 m) 

Skjutmått Hultafors Kvistdiameter (mm) 

 

 

 

2.2.4 Analys 

Resultaten överfördes från datainsamlingsblanketten till datorprogrammet 

Microsoft Excel. Vid analysen användes antal träd som fördelningsnyckel 

för att åskidliggöra fördelningen av uppmätta kvalitetsparametrar per träd. 

Tabeller för de olika kvalitetsparametrarna med resultatet presenterat per 

bestånd utformades. Utifrån dessa skapades sedan diagram för att illustrera 

relationen mellan respektive kvalitetsparameter och antalet träd.  
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3. Björkens utbredning och egenskaper 
 

Björkfamiljen består av ett 50-tal olika arter som delas in i huvudgrupperna 

vitbjörkar och gulbjörkar. Vitbjörkarna återfinns främst i de mera nordliga 

delarna av Europa, Asien och Nordamerika. Gulbjörkarna hittar vi endast i 

södra och sydöstra Nordamerika men även i Ost- och Sydostasien. I gruppen 

vitbjörkar hittar vi vårtbjörken och glasbjörken (Almgren, 1990).  

 

Av Sveriges totala virkesförråd på omkring 2,9 miljarder m3sk så dominerar 

barrträden gran och tall, som tillsammans står för 81 % av förrådet. Av de 

övriga 19 % så representerar björken ca 12 % av Sveriges virkesförråd 

(tabell 4). 

 

 
Tabell 4. Virkesförrådet fördelat på trädslag (Riksskogstaxeringen, 2011). 

Trädslag Milj. m3sk % 

Gran 

Tall 

Övrigt barr 

Björk 

Övrigt löv 

Totalt 

1 238,5 

1 160,0 

33,3 

361,7 

176,0 

2 969,5 

42 

39 

1 

12 

6 

100 

 

 

Björkens andel av virkesförrådet är relativt jämn över hela landet, men den 

största andelen hittar vi i Norra Norrland (26 %) och den lägsta andelen 

finns i Svealand (23 %) (tabell 5).  

 

 
Tabell 5. Virkesförrådet björk per landsdel (Riksskogstaxeringen, 2011). 

Landsdel Milj. m3sk % 

N. Norrland 

S. Norrland 

Svealand 

Götaland 

Totalt 

95,7 

91,6 

82,7 

91,7 

361,7 

26 

25 

23 

25 

100 

 

 

Till vardags använder vi oss vanligen av samlingsnamnet björk när vi pratar 

virkesförråd och virke men det finns i Sverige tre arter av björk; vårtbjörk 

(Betula pendula Roth.), glasbjörk (Betula pubescens Ehrh.) och dvärgbjörk 

(Betula nana L.) (Almgren, 1990).  

 

Dvärgbjörken hittar vi främst på fjällhedar och myrar eller i 

brytningsområdet mellan fjäll och barrskog. Tillskillnad från de övriga 

björkarterna (vårtbjörk och glasbjörk) så har dvärgbjörken formen av en 

buske på ca 1 m höjd. Det finns inga speciella användningsområden för 

dvärgbjörken (Jansson et al., 2008). 
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Glasbjörken var den första trädart, som invandrade till Sverige efter istiden 

och idag hittar vi den i hela landet. Även vårtbjörken finns i princip i hela 

landet, men den trivs dåligt vid hög humiditet och maritim klimatpåverkan. 

Detta gör att vi inte hittar vårtbjörken lika högt över havet eller långt 

västerut som glasbjörken (Skogsstyrelsen, 2008). Av den totala björkandelen 

återfinns vårtbjörken främst i Götaland (50 %), medan glasbjörken 

dominerar i området från Svealand (66 %) upp till Norrland (94 %) 

(Nylinder et al., 2006).  

 

De båda arterna vårtbjörk och glasbjörk växer tillsammans, men arternas 

olika ståndortskrav gör att någon av arterna brukar dominera inom ett 

område (Eriksson et al., 1996). Det finns genetiska skillnader mellan dessa 

arter, vilket indikerar att det faktiskt rör sig om två olika arter av björkar; 

glasbjörken har 56 kromosomer1 i de vegetativa cellerna och vårtbjörken har 

28. Det är sällan som det uppstår hybrider mellan arterna eftersom de båda 

björkarna vanligen inte korsar sig med varandra (Rytter, 1998). I de fall det 

bildas hybrider har det visat sig att träden får dålig växtkraft och blir sterila 

(Almgren, 1990). Om arterna ändå korsar sig, bildar hybriden vegetativa 

celler som består av 42 kromosomer (Nylinder et al., 2006). 

 

Björken är ett pionjärträd vilket gör att den lätt etablerar sig på hyggen, där 

mineraljorden ligger öppen efter markberedning. Även ytor som idag bränns 

för naturvård är bra platser för björkföryngring. Björkens frön är lätta och 

flyger långa sträckor; det finns alltså inget behov av björkar i nära anslutning 

till hyggena. Björken skapar genom sin snabba etablering många positiva 

effekter för andra trädarters växtförhållanden. Bland annat ger den ett bra 

frostskydd för ett sekundärträd som granen. Björken kan även skapa ett 

bättre vindklimat, som minskar risken för uttorkning av barrplantor. På 

fuktiga marker kan björken genom sin dränerande förmåga skapa 

fuktighetsförhållanden som passar granen (Almgren, 1990). Björken 

påverkar även markförhållandet genom att lövförnan skapar en bra livsmiljö 

för daggmaskar. Daggmaskarna blandar förnan med mineraljorden vilket 

ökar syretillgången i marken, vilket i sin tur leder till en högre pH-värde i 

humusen (Sennblad, 2002).  

 

Björken liksom andra lövträd anses ha ett djupare rotsystem än granen, 

vilket teoretiskt sätt skulle möjliggöra näringsupptag djupare ner i 

jordskiktet jämfört med granen. Den forskning som hittills genomförts har 

emellertid visat att näringsupptaget inte skiljer sig mellan barr- och lövträd 

även om rotsystemen skiljer sig. En förklaring är att den största mängden 

kväve finns i humusskiktet och inte i mineraljorden, men det är också oklart 

vilken fördel ett djupare rotsystem faktiskt skulle ha i jakten på kväve 

(Brandtberg et al., 2004). Inslaget av björk i skogen ger även ett varmare 

                                                 
1 Kromosom är mikroskopiskt synliga färgbara strukturer i en cell som framträder vid 

celldelning. Kromosomen innehåller en lång tråd av DNA i vilken hela eller delar av arvsmassan 

finns (Karolinska Institutet, 2013). 
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mikroklimat eftersom björkens glesare krona släpper igenom mycket solljus, 

som ger en tidigare snösmältning och leder till en längre vegetationsperiod. 

Den ljusare miljön i skogen genererar också ett rikare fältskikt av gräs och 

örter, något som minskar och motverkar mår-bildning (Almgren, 1990).  

 

 

3.1 Glasbjörk (Betula pubescens Roth.) 
 

Glasbjörken invandrade i södra Sverige efter att inlandsisen började dra sig 

tillbaka. Idag finns den spridd över hela landet ända upp till fjällskogarna. I 

fjällskogarna har glasbjörken bildat en underart i form av fjällbjörken, som 

är lågt växande träd med krokig stamform (Almgren, 1990). 

 

Glasbjörken trivs bäst på näringsrik mjäla och moränmarker, men den växer 

även bra på marker med hög fuktighet. Glasbjörkens rötter klarar av att leva 

i miljöer där syretillförseln är dålig, vilket gör den till ett mycket lämpligt 

trädslag på fuktiga ståndorter. Den har inga problem med att överleva vid 

återkommande översvämningar eller på marker där grundvattennivån är hög. 

En egenskap som bidrar till att glasbjörken ofta blir det första träd som 

vandrar in på igenväxande mossar. Glasbjörken har även ett lägre krav på 

ljus jämfört med vårtbjörken, vilket gör att den klarar av att växa i skuggan 

av andra träd, även om den trivs bäst om den får mycket ljus (Almgren, 

1990).   

 
 

3.2 Vårtbjörk (Betula pendula Ehrh.)  
 

Vårtbjörken trivs precis som glasbjörken bäst på näringsrik mjäla och 

moränmarker men den klarar inte av fuktiga och blöta marker där 

syretillgången är för dålig för rötterna. Vårtbjörken trivs bra där det finns 

rörligt markvatten och där markvegetationstypen är blåbärstyp eller bättre. 

Vårtbjörken klarar av att växa på mera torra ståndorter. Den trivs dock bäst 

på friska ståndorter och det är även där som dess produktion är högre än 

glasbjörkens. Vårtbjörken klarar inte av att trängas med andra träd eftersom 

den vill ha mycket ljus för att växa bra (Skogsstyrelsen, 2008). 

 

När det gäller kvalitét så anses vårtbjörken ha en rakare stam jämfört med 

glasbjörken. Detta stöds av flera finska studier (Heräjärvi, 2001). Skillnader 

mellan glas- och vårtbjörk illustreras i figur 3. 

 

Vårtbjörken förekommer i olika varianter och en av de mer intressanta 

varianterna är masurbjörken (Betula pendula var. Carelica, ses). 

Masurbjörken har ett ekonomiskt värde som ligger på omkring 50 - 100 

gånger högre än vanlig björk. Orsaken till det höga värdet är masurbjörkens 

mycket vackra vedyta. Att det bildas masur beror på en naturlig och ärftlig 

tillväxtstörning, som ligger nedärvt i generna, och som gör årsringarnas yta 

ojämna och vågformiga.  Masurbjörk påträffas naturligt i ett område från 
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södra Norge, över Svealand, norra och östra Götaland, södra Finland, 

Karelen kring St. Petersburg, Baltikum och i Vitryssland (Pettersson & Säll, 

2008). 

 

 

 
Figur 3. Skillnader mellan vårtbjörk och glasbjörk. Ur: Projekt, Al Asp och Björk (2000) 

Våra vanligaste lövträd Al, Asp och Björk. 

 
 

3.3 Användningsområden 
 

Historiskt var björk ett mycket betydelsefullt träd. Inom folktron sågs den 

som ett livs- och fruktbarhetsträd men var även råvara för en mängd 

produkter inom självhushållningssamhället. Jordbruksredskap, 

hushållsredskap och verktyg var ofta tillverkade av björk liksom olika kärl, 

möbler och inredningar. Man samlade krökta delar av björk för tillverkning 

av föremål med böjda delar. Såväl näver som rottrådar togs tillvara för bl.a. 

taktäckning, bruksföremål, garvning av hudar m.m. Löv blev till 

kreatursfoder och givetvis utgjorde björk då som nu en stor källa till 

brännved (Nylinder et al., 2006). 

 

Björk har utgjort en viktig råvara till industrin. Framställningen av pottaska 

baserades till stor del på björkved och även inom järnframställningen 

användes träkol av björk (Nylinder et al., 2006). I dag är massaframställning 

det största användningsområdet för björkved. Björkved ger papper en bättre 

ljusspridning och jämnare yta än barrmassa pga. björkens tunnare och 

kortare fibrer. Enligt Nylander et al. (2006) går 96 % av den årsavvekade 

volymen björk till massaindustrin, endast 3 % försågas. Förklaringen till de 

små volymerna timmer anses vara att björk av hög kvalitet och tillräcklig 

dimension är en bristvara.  
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Möbler, golv, inredningsartiklar och svarvade ämnen utgör idag de 

ekonomiskt viktigaste användningsområdena för förädlad björk. Träslaget 

uppskattas här för dess hårdhet och slitstyrka. Björkvirke är lätt att böja efter 

ångning och används därför i produktionen av böjbara trädetaljer (Nylinder 

et al., 2006).  

 

Björkträ saknar karakteristisk lukt och smak och innehåller inga giftiga 

ämnen vilket gör träslaget lämpligt för emballage till matvaror, husgeråd, 

glasspinnar och tandpetare m.m. Björksocker (xylitol) utvinns ur björkflis 

(Nylinder et al., 2006).   
 

 

3.4 Björkens produktion 
 

Vårtbjörkens och glasbjörkens volymproduktion skiljer sig betydligt åt. På 

friska marker uppskattas glasbjörken producera ca 75 % av vårtbjörken. 

Medelproduktionen för vårtbjörk ligger på 10 m3sk per ha och år och för 

glasbjörk är motsvarande siffra 6-7 m3sk per ha och år, under en omloppstid 

på 30-60 år (Skogsstyrelsen, 2008).  

 

I detta sammanhang är det intressant att känna till den genomsnittliga 

potentiella tillväxtskillnaden mellan naturligt föryngrad björk och gran. I 

södra Sverige är björkens produktionspotential 40 % av granens och i norra 

Sverige är björkens produktion 60 % av granens. I det här resultatet har man 

inte tagit hänsyn till om det rör sig om glas- eller vårtbjörk (Ekö et al., 

2008). Vårtbjörkens volymproduktion är 80-85 % av granens på medelgoda 

marker i Mellansverige. Torrsubstansproduktionen2 är ungefär lika stor, men 

på bättre boniteter är granens torrsubstansproduktion högre. Den generella 

bilden forskningen ger är att vårtbjörkens och granens volymproduktion är 

likartad på svaga marker, men på goda boniteter utklassar granen björken 

(Almgren, 1990).  

 

Jämför vi istället veddensiteten (torr- rådensitet) har björken en densitet3 på 

ca 490 kg/m3 och granen 400 kg/m3 dvs. 90 kg lägre per m3. Värdena får ses 

som indikativa eftersom veddensiteten varierar över landet och med 

boniteten (Sennblad, 2008).     

  
 

 

                                                 
2 Torrsubstans: Den mängd torrt material som återstår efter en fullständig torkning av materialet 

(Sennblad, 2008). 
3 Densitet: Beskriver förhållandet mellan ett trästyckes vikt och volym som påverkas av 

fuktkvoten (Sennblad, 2008). 
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3.5 Björkens virkesegenskaper 
 

Björk är ett ljust gulvitt till rödvitt trädslag utan mörk kärna. Trädslaget är 

ströporigt, det syns ingen tydlig skillnad mellan vår- och sommarved. 

Årsringarna är otydliga och de tunna märgstrålarna är osynliga för blotta 

ögat (Nylinder et al., 2006). Märgfläckar kan ibland ses i större mängd 

enligt Hörnfeldt (1998). Björkveden delas inte upp i kärna och splintved 

men däremot förekommer ofta rödkärna (Hörnfeldt, 1998).  

 

Björkens virke är tungt, homogent, medelhårt och elastiskt (figur 4). Det 

krymper relativt mycket vid torkning men påverkas måttligt vid en 

förändring av luftfuktigheten. Relativt andra träslag är björk lätt att hyvla, 

svarva, böja, impregnera och måla. De olika björkslagen har en struktur som 

kan variera från att vara slät och rakfibrig till att ha en mer flammig struktur 

där masur har det mest oregelbundna utseendet. Vårtbjörkens ved varierar 

över hela skalan och är därför svårare att bearbeta än glasbjörken, som är av 

den släta och rakfibriga typen. Björkfibern är ca 1-1,5 mm lång (jmf. gran 

3,5-3,8 mm). Energiinnehållet hos ett ton torkad björkved motsvarar ca 5,3 

MWh (Almgren, 1990). 

 

Vedstrukturen hos glasbjörk och vårtbjörk är i stort sett likartad. Hos de 

plattor som avgränsar kärlelementen från varandra ses dock en skillnad. 

Plattorna hos glasbjörken har ett större antal tunna strängar än i vårtbjörk 

(Nylinder et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Faktaruta; björkvirkets densitet, hållfasthet och hårdhet.  

 

 

 

3.6 Virkesskador 
 

Skador som orsakats av sorkgnag och viltets betning är vanliga hos björk 

(Almgren, 1990). Eftersom björken för övrigt är ett mycket härdigt trädslag 

är den inte så utsatt för skador som ger nedsättning av virkets kvalitet eller är 

direkt livshotande. Ett felaktigt proveniensval kan dock medföra att trädet 

inte klarar den klimatpåverkan som det utsätts för eller lättare drabbas av 

skadeinsekter och svampar (Skogsstyrelsen, 2005b).  

FAKTA om björkvirke 
Densitet: Björkvirket har en stor mängd vedsubstans per volymsenhet.  

Rådensitet: 900 kg/m3, Torr-rådensitet: 505 kg/m3. Vårtbjörken har en något högre 

veddensitet än glasbjörk (Nylinder et al., 2006). 

Hållfasthet: Björkvirke har hög hållfasthet och är därför lämpligt till limträbalkar 

(Almgren, 1990).  

Hårdhet: Medelhårt (Nylinder et al., 2006). Träslagets hårdhet hänger samman med 

dess vikt per volymsenhet dvs. densiteten. Ju högre vikt virket har ju hårdare är det 

(Hörnfeldt, 1998).  
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Exempel på svampar som angriper björk primärt är björkrost 

(Melampsoridium betulum) och basfläcksjuka (släktet Godronia m.fl.). 

Äldre träd klarar dessa angrepp men plantor kan dö av angreppen. 

Björkrost angriper glasbjörken i större utsträckning och gör att björkarna 

gulnar redan på sensommaren. Basfläcksjukan medför sår på stambasen och 

det är plantor och unga träd som drabbas. Parasitsvampen Taphrina betulina 

ger upphov till s.k. häxkvastar hos glasbjörk men ger inga skador av 

betydelse ur skogsbrukssynpunkt (Skogsstyrelsen, 2005b). 

Rötsvampar uppträder vanligen efter att björkarna skadats av andra orsaker 

såsom barkskador, grenbrott eller då rotsystemet skadats till följd av torra 

eller blöta markförhållanden. Angreppen drabbar synlig kärnved och sprids 

sedan vidare till stammens levande delar. Ofta drabbas här äldre träd med 

nedsatt livskraft (Skogsstyrelsen, 2005b). Exempel på rötsvamp hos björk 

är; Fnösketickan (Fomes fomentarius), eldtickan (Phellinus igniarius), 

sprängtickan (Inonotus obliquus) samt björktickan (Piptoporus betulinus) 

som kan orsaka vedröta. Splintveden bryts ned först och sedan går rötan in i 

kärnveden (Hartmann et al., 2009). 

 

Insekter som äter björkarnas blad kan hämma tillväxten men dödar sällan 

träden. Exempel på sådana insekter är; mätarlarver, främst björkfrostmätaren 

(Operophera fagata), vanlig frostfjäril (O. brumata), lövvirvlar (Phyllobius 

spp) och sälglövbaggen - som kan kaläta hela björkbestånd (Skogsstyrelsen, 

2005b).  

Skadegörare på virke är björkbastflugan (Phytobia betylae) och 

björksplintborren (Scolytus ratzeburgi). Björkbastflugans larver lever i 

barkkambiet och gångarna bildar skador som i ett stamtvärsnitt ser ut som 

rader av koncentriskt liggande fläckar. Angrepp sker på vitala björkbestånd 

bl.a. på åkermark. Trädens tillväxt drabbas inte men larvgångarna ger 

missfärgning av veden (Nylinder et al., 2006). Björksplintborren är en 

barklevande skalbagge (Hartmann et al., 2009) som angriper björkar med 

nedsatt vitalitet t.ex. träd som stressats av torka. Larverna gräver gångar i 

barken på liknande sätt som barkborren och leder till stora skador i veden 

även om träder överlever.   

 

3.7 Björktimmer 
 

Enligt virkesmätningsrådet (VMR, 2000) tas det vid behandling av 

lövtimmerstock hänsyn till virkesfel som påverkar sågutbytets volym eller 

kvalitet. De fel som påverkar volymsutbytet genomgår volymbehandling 

varefter stocken måste hålla avtalad minimidimension. Fel i stockens ända 

behandlas genom avkortning och fel in på stocken medför nedklassning 

(Sennblad, 2008). 
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Stockens kvalitet bedöms med avseende på hela stocken efter eventuell 

volymbehandling enligt Sennblad (2008). Stockarna indelas i tre 

kvalitetsklasser. Vilken kvalitetsklass stocken får beror på ett flertal faktorer 

såsom kvistförekomst, stockform och eventuella skador (Sennblad, 2008).  

 

 

3.7.1 Kvist 

Kvist är inget virkesfel ur biologisk synpunkt utan felet uppstår vid 

tillverkningen av en produkt där kvisten ger upphov till försämrade 

egenskaper eller störningar i produktionsprocessen. Kvist kan bedömas som 

ett fel då den medför en försämrad hållfasthet men kan också bedömas som 

estetiskt tilltalande. Man skiljer på fyra olika kvisttyper; råkvist, torrkvist, 

rötkvist och sprötkvist. Kvistens storlek, antal och typ är faktorer som 

påverkas av trädets tillväxt och skötsel (Nylinder et al., 2006).  

 

Råkvist även kallad friskkvist eller grönkvist, är den av de olika kvisttyperna 

som ger minst problem eftersom den sitter hårdare fast i virket. 

Växtsambandet mellan kvist och omgivande ved är på något ställe intakt 

vilket gör att kvisten fortsätter att växa och öka i diameter så länge trädet 

växer. Råkvisten kan spricka under torkning av virket men faller inte ut 

(Nylinder et al., 2006). 

 

Torrkvist saknar växtsamband med omgivande ved men inne i stocken 

övergår den till en råkvist. Björk självrensar sig ofta snabbare än gran från 

torrkvistar men innan övervallningsprocessen är avslutad kan dessa kvistar 

vara en inkörsport för röta och bildning av rödkärna (Nylinder et al., 2006). 

 

Rötkvist avser kvist som angripits av röta. Faktorer som påverkar 

förekomsten av röta är hur lång tid övervallningsprocessen tar samt vilken 

motståndskraftträdet har mot rötangrepp. Björkens motståndskraft mot röta 

och rötkvist i förhållande till andra trädslag. Stora kvistansvällningar eller 

kvistbulor på stammen är ofta ett tecken på en övervallad rötkvist. Rötkvist 

kan enligt Nylinder et al. (2006) även vara ett tecken på rödkärna eller röta 

inne i stocken. 

 

Kvistar som övervallats lämnar spår i barken och kan ge en uppfattning om 

stockens inre kvistighet. Hos björk finns vid kvistmärket två linjer som 

pekar snett nedåt. Dessa uppkommer på grund av att barken stukats mellan 

stammen och den snett uppåtgående kvisten. Linjerna benämns 

kvistmustasch eller kinesskägg och ger en indikation på kvistens väg genom 

stammen samt hur lång tid som gått sedan övervallningen (Nylinder et al., 

2006). 

 

 

3.7.2 Stockform 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar stockens form och de kan vara 

såväl miljö- som genetiskt betingade (Nylinder et al., 2006).  
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Krök kan orsakas av yttre faktorer såsom ljustillgång, snö, vind, 

svampangrepp och viltskador. Även terrängens lutning kan medverka till att 

trädet utvecklar krök enligt Nylinder et al., (2006). En viktig faktor för 

stamformens utveckling är konkurrensen om ljus med andra trädslag. Björk 

bildar också stubbskott som ger upphov till en så kallad ändkrök eller 

tvärkrök i den nedre delen av stammen. Ändkrök kan även bildas i 

sluttningar på grund av rottryck eller snötryck. Om en sidogren tar över 

toppskottets funktion efter ett toppbrott utvecklas i stället en tvärkrök 

(Nylinder et al., 2006).  

 

Vid mätning av timmer skiljer man på olika former av krokighet enligt 

Nylinder et al. (2006). Se figur 5, 6 & 7. Långkrök är en krök som omfattar 

mer än halva stocklängden och ligger i ett plan. Ändkrök är en krök som 

befinner sig inom en fjärdedel av stockens längd, räknat från stockänden. Är 

stocken krokig i mer än ett plan kallas det slängkrök (Nylinder et al., 2006). 

Enligt VMR (2000) tillåts endast krök i en led för kvalitetsklass A, B och C 

av björktimmer. 

 

Andra faktorer som påverkar stockens form är toppbrott, klyka, ovalitet, 

rotveck, rotben samt stockens avsmalning eller konicitet enligt Nylinder et 

al. (2006).  

 

 

 
Figur 5. Pilhöjd eller båghöjd avser det största vinkelräta avståndet mellan en rät linje 

genom stockens ändcentra och dess centrumlinje. Källa: Nylinder et al. (2006).  

 

 

 

 
Figur 6.  Krökvidd avser diametern i en tänkt minsta cylinder genom vilken stocken kan 

passera. Källa: Nylinder et al. (2006).  
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Figur 7. Krökradie eller bågradie avser radien i en cirkelbåge som tänks följa en kröks 

insida. Källa: Nylinder et al. (2006). 
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4. Björk i blandskog 
 

Endast 16 % av björken återfinns i mer eller mindre rena björkbestånd 

medan 51 % av björkvirket återfinns i barrträdsdominerade bestånd 

(Nylinder et al., 2006). Den svenska skogsarealen består i dag av cirka 23 % 

blandbestånd, varav barrblandbestånden utgör 15 % och lövblandbestånden 

utgör 8 % (Agestam et al. 2005).  Ett problem är enligt Agestam et al. 

(2005) att det finns få skötselrekommendationer för denna typ av skog.  

 

4.1 Blandskogen 
 

Blandskogar är komplexa och har i det närmaste ett oändligt antal möjliga 

blandningar enligt Agestam et al. (2005). En vanlig definition av blandskog 

som bl.a. används av Riksskogtaxeringen är: En inblandning av andra 

trädslag än det dominerande, uppgår till minst 3/10 av grundytan. I en 

lövskog finns minst 7/10 lövträd och ingen art får ensam utgöra mer än 7/10 

av grundytan. Andelen ädla lövträd får inte överstiga 5/10 (Rytter et al., 

2008).  

 

Det finns ett antal olika uppfattningar om blandskogens eventuella för- och 

nackdelar vilket beskrivs av såväl Agestam et al. (2005) som Rytter et al. 

(2008). Till de fördelar som ofta nämns hör att biodiversiteten gynnas och 

att rekreationsvärdena ökar (Rytter et al., 2008). Blandskogens påverkan på 

stormfastheten och spridningen av rotröta är andra effekter (Agestam et al., 

2005). Vad det gäller virkesproduktion har inga stora skillnader mellan 

monokulturer och blandskog kunnat fastställas enligt Rytter et al. (2008) 

men det finns även studier som pekar på en ökad virkesproduktion 

(Gamfeldt et al. 2012). 

 

Den så kallade nischteorin antar att flera trädslag tillsammans bättre kan 

utnyttja de resurser som verkar begränsande för tillväxten. Blandbeståndets 

krontak skulle enligt denna teori bättre kunna utnyttja ljustillgången liksom 

att olika trädslag med rotsystem på olika nivåer i marken bättre skulle kunna 

utnyttja näringsämnen som begränsar produktionen. Ståndortens resurser 

skulle även kunna utnyttjas effektivare genom de olika trädslagens 

skillnader i tillväxtrytm (Agestam et al. 2005). En studie av Brandtberg et 

al. (2004) kunde dock inte visa på något samband mellan näringsupptag och 

ökad produktion i blandskog av gran och björk.  

 

Det finns enligt Agestam et al. (2005) ett antal olika uppfattningar om 

blandskogens effekt på risken för stormskador. En del menar att mer robusta 

trädslag kan ge skydd åt de känsligare trädslagen vilket skulle tala för 

blandskogen. Andra menar att ojämna krontak ger en ökad risk för turbulens 

och därmed ökad risk för stormskador. Beträffande rotröta finns studier som 

visar på en minskad spridning av rötan i blandbestånd (Agestam et al. 2005). 

En aspekt som talar mot blandskogen är att skötseln av den är mer 
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komplicerad och ekonomiskt mer kostsam att genomföra (Rytter et al., 

2008).   

 

Ytterligare en aspekt i frågan om blandskogens fördelar rör risken med att 

satsa allt på monokulturer. Förändringar på virkesmarknaden över tid gör att 

blandskogen, med inslag av flera trädslag, kan utgöra en slags gardering för 

framtiden. Erik Agestam belyser detta i en artikel i Skog & Framtid (2013). 

Genom att öka trädslagsblandningen i bestånden så kan vi även minska 

risken för negativa effekter av klimatförändringen enligt Eriksson (2007). 

En annan infallsvinkel då vi studerar blandskogen är dess ekologiska värden. 

Blandskogens ekologiska värden behandlas i avsnitt 4.3. 

 

4.2 Björk i blandskog 
 

Den arealmässigt vanligaste blandningen av löv- och barrträd är 

kombinationen av gran och björk. Vanligen uppkommer dessa bestånd 

genom naturlig föryngring av björk i planerade granbestånd och är att 

betrakta som en mer temporär blandskog då omloppstiden för de båda 

trädslagen skiljer sig åt och björken avverkas för att gynna granen (Rytter et 

al., 2008).  

 

En fråga som varit föremål för flera studier är hur den totala respektive 

trädslagsvisa virkesproduktionen påverkas i blandbestånd av gran och björk. 

Rytter (1998) hänvisar till ett flertal studier där såväl ökad som oförändrad 

produktion kan förknippas med blandbestånd. Frivold & Mielikäinen har 

enligt Rytter (1998) rekommenderat att maximalt 50 % av volymen tillåts 

vara björk men andelen björk minskas succesivt så att all björk tagits bort då 

beståndet nått 50 års ålder. Detta för att erhålla hög timmerkvalitet av både 

gran och björk.  

 

Mielikäinen visade 1985 även på en förhöjd produktion i blandning mellan 

vårtbjörk (25-70 %) och gran (30-75 %), enligt Rytter (1998). Däremot 

uteblev produktionsvinsten då vårtbjörken ersattes med glasbjörk. Andra 

studier på området har inte kunnat visa på ökad produktion i blandbestånd 

jämfört med monokulturer enligt Rytter (1998) som hänvisar till Frivold 

(1982) och Agestam (1985). I en studie från 2012 visar Gemfeldt et al. på en 

ökad virkesproduktion i skogar med flera trädslag.  

 

I blandbestånd av björk och gran så har det visat sig finnas en högre andel 

kalium, kalcium och magnesium i markskiktet, något som har ansetts bero 

på björken. Björkens förnafall har ansetts vara mera näringsrikt jämfört med 

barrträd och skulle därmed kunna ge granen ett extra näringsinflöde liknande 

en vitaliseringsgödsling (Brandtberg, 2001). I en svensk studie där man har 

jämfört blandbestånd (gran/björk) och monokulturer av gran så har man inte 

hittat någon skillnad mellan de båda beståndstyperna, vad gäller kväve 

tillgången. Det gick inte heller att påvisa att förnablandningen hade någon 
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effekt på kvävetillgången enligt Brandtberg et al. (2004).  Liknande studier 

som utförts i Kanada har inte heller kunnat påvisa någon skillnad mellan 

barr och lövträd vad gäller en ökad frigörelse av bundet kväve i marken. 

Forskarna konstaterade även att det har bedrivits för lite forskning på 

blandbestånd för att kunna dra en generell slutsats av effekterna (Rothe et al. 

2001). 

 

Agestam et al. (2005) har studerat ungskogens utveckling i blandbestånd av 

björk och gran och konstaterar att det finns förutsättningar för att behålla en 

andel björk i granplanteringar under lång tid, förutsatt att det finns ett bra 

utgångsläge och en bra strategi för röjning av beståndet. Genom 

simuleringsförsök har man visat att endast björkar som är lika höga eller 

högre än granen i utgångsskedet kommer att vara konkurrenskraftiga vid 

tidpunkten för första gallring.  

 

Beträffande granens diametertillväxt konstaterades att konkurrensen från 

närstående björkar var lika allvarlig för granen som konkurrens från 

närstående granar. Då björken var cirka en meter högre än granarna var 

volymproduktionen ungefär likvärdig med volymproduktionen i det rena 

granbeståndet. Om björken var betydligt högre än granen var också 

volymproduktionen högre än för trädslagsrena granskogar enligt Agestam et 

al. (2008).  

 

4.3. Blandskogens värden och möjligheter 
 

Utöver de studier som presenterats över en ökad eller likvärdig 

virkesproduktion i blandbestånd jämfört med monokulturer så finns även 

andra värden som på senare tid framkommit allt mer till blandskogens 

fördel. Detta är värden som kan påverka hur vi väljer att förhålla oss till löv 

och blandskog samt vilken strategi vi väljer för att sköta blandskogen, där 

björken utgör en stor andel. 

 

Gamfeldt et al. (2012) har i en studie visat att blandskogar i jämförelse med 

monokulturer ger positiva effekter för flera olika ekosystemtjänster. De sex 

olika ekosystemtjänster som undersökts är; trädtillväxt, kolinlagring, 

bärproduktion, föda för vilt, förekomsten av död ved och biologisk 

mångfald.  

 

Studien visar att den totala nyttan av skogen ökar ju fler trädslag som finns i 

skogen. Produktionen av biomassa var 50 % högre med fem trädslag, än i en 

monokultur. Gamfeldt et al.(2012) visar även att blandskogen producerar 

mer virke än monokulturer. Vad som bidrar till den ökade produktionen är 

inte klarlagt men enligt Bengtsson (Skog & Framtid, 2013) kan det bero på 

att olika trädslag gynnar varandra eller att blandskogar ofta växer på bördiga 

marker. 
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De studier som presenterats av blandskogens möjligheter pekar främst på de 

ekologiska och upplevelserelaterade värden som denna typ av bestånd 

genererar (Gemfeldt et al., 2012) men även möjligheten till en ökad 

produktion (Almgren, 1990). Blandskogen och lövskogen anses även ha 

positiva effekter för klimatet (Gamfeldt et al., 2012). Klimatfrågan utgör en 

del i Skogsstyrelsens argumentation för att öka andelen löv i våra skogar 

(Ericsson, 2007). I en studie av Svenska lövsågverk konstaterar Grönlund 

(2007) att det ser ut att finnas en mycket god efterfrågan på sågad björk och 

att behovet av björktimmer av god kvalitet är stort. 
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5. Skötsel av blandbestånd 
 

5.1 Skötselrekommendationer 
 

Hur man ska röja och gallra bestäms utifrån vilket syfte man har med det 

aktuella beståndet. Vanligen ser man röjningsåtgärden som en investering 

för att öka den framtida avkastningen, eftersom ett röjt bestånd generar en 

högre gagnvirkesproduktion och kvalitet (Skogsstyrelsen, 2012). 

 

De rekommendationer som finns idag om röjning är främst anpassade för 

trakthyggesbruk och homogena barrbestånd. Då kan det eventuellt vara 

frestande att avveckla ett blandbestånd där björken dominerar och börja om 

med en ny granplantering. Om björkarna är av mycket dålig kvalité kan det 

vara lönsamt att börja om, men det har ändå visat sig vara mer fördelaktigt 

att anpassa skötseln utifrån beståndet (Sennblad, 2002).   

 

5.1.1 Röjning och gallring i blandbestånd 

Konventionell röjning i blandbestånd av gran och björk fokuserar på att 

succesivt röja bort självföryngrad björk med undantag av de björkar som 

ersatt granar med dålig tillväxt eller som fyllt ut tomma luckor. Björken kan 

också få rollen som skyddsträd åt granen på marker med hög risk för 

frostskador. När röjning av blandbestånd ska genomföras kan man ställa sig 

frågan vilket målet med beståndet egentligen är:  

 

 Vill jag satsa på barrträd för att på sikt skapa ett homogent bestånd? 

 Vill jag skapa ett blandbestånd med en inblandning av björk i gran- 

planteringen under hela omloppstiden? 

 

Om målet är att erhålla ett homogent barrbestånd finns olika röjnings- 

strategier. En metod är att göra en total lövröjning där i princip alla löv röjs 

bort vid första röjningen. Andra metoder är att punktröja eller skärmröja, där 

båda metoderna leder till successiv reducering av lövinslaget 

(Skogsstyrelsen 2012). 

 

Vid punktröjning fokuseras på att bara röja inom ett område runt varje 

huvudstam och lämna resten orört. Denna metod är lämplig då man tidigt 

vill minska konkurrensen ifrån självföryngrade lövträd. Metoden är snabbare 

och billigare än total lövröjning och barrträden får dessutom ett visst 

frostskydd. 

 

Vi skärmröjning ställs en lågskärm av björk, som ger ett bra skydd för 

granplantor på fuktiga, frostlänta marker.   
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Till skärmröjning tillhör den s.k. Kronobergsmetoden, som har blivit en väl 

beprövad metod för framdrivandet av granplantor. Enligt metoden ska 

björkskärmen avvecklas vid tre tillfällen: 

 

1. Lövröjning ner till ca 3 500 stammar per hektar och detta ska utföras när 

björkarna har uppnått en höjd av ca 3-4 m. 

            

2. Vid 7-8 år röjs skärmen som nu är ca 6-9 m hög till 2,5-3 m förband och 

granen röjs till produktions förband. 

 

3. När björkskärmen är 8-12 m hög avvecklas den och eventuellt sparas 

några björkar för att ingå i det framtida beståndet om det saknas granar 

(Skogsstyrelsen, 2012). 

 

Vid gallring av blandbestånd utses ett huvudträdslag, som ska finnas kvar i 

slutavverkningsbeståndet. Detta huvudträdslag används som utgångspunkt i 

gallringsmallen (Sennblad, 2002). I blandskogar brukar man av ekonomiska 

skäl vanligen prioritera barr före löv eftersom lövträden ofta har dålig 

kvalitet och ger små volymer (Pape, 2000). Lämnar man löv så är det ofta av 

naturvårdsskäl i bryn mot vägar, sjöar och inägomarker eller på platser där 

det är mera fuktigt i marken (Sennblad, 2002).  

 

5.1.2 Skötsel av björk i blandbestånd 

Om målet är att bibehålla ett blandbestånd av gran och björk för produktion 

av god virkeskvalitét av båda trädslagen behöver båda trädslagen få 

möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Trädslagen har sina specifika 

behov som måste uppfyllas för att det ska bli träd med en god virkeskvalitét.  

Dessa olika behov tillsammans med trädslagens olika tillväxtrytm gör 

skötseln svårare än i ett homogent bestånd (Tegelmark Olsson, 2000). Ett 

riktmärke är att för att med god lönsamhet producera kvalitetstimmer av 

björk krävs att bröstdiametern är >30 cm vid avvecklingen av beståndet 

(Tegelmark Olsson & Pettersson, 2000). 

 

Initialt är det viktigt att björken inte får ett allt för stort försprång eftersom 

granens dimensionsutveckling då kan hämmas. Det är också viktigt att vara 

uppmärksam på trädslagens höjdskillnad. Om björken inte får tillräckligt 

mycket ljus, kan björkens tillväxt hämmas (Skogsstyrelsen, 2012).  

Det finns två skötselstrategier att utgå från om man vill behålla ett 

blandbestånd av gran och björk: Skapa ett bestånd med trädvis blandning 

eller skapa ett bestånd med gruppvis blandning.  

 

Trädvis blandning: Metoden bygger på att beståndet initialt består av en 

jämn mix av de olika trädslagen samtidigt som man försöker utnyttja trädens 

olika växtrytm och skuggtålighet. Under processen gynnas det trädslag som 

har en uthållig tillväxt vilket i slutändan ska genera en bra produktion i 

beståndet. Skötseln utförs enligt konventionella röjnings- och 
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gallringsprinciper, men man lämnar större utrymme för björkens krav på 

ljus. Målet är att björkens grönkrona är 50 % av trädhöjden, vilket också blir 

skötselns riktmärke. Att låta gran och björk stå i trädvis blandning i stället 

för i grupper, leder till ett mera tidskrävande arbete och högre 

skötselkostander, jämfört med vanliga barrbestånd eftersom träden har så 

olika krav och livsrytm (Skogsstyrelsen, 2012).  

 

Gruppvis blandning: En alternativ metod är att ställa gran och björk 

gruppvis med hänsyn till den lokala ståndorten. Fördelen blir att man kan 

hålla sig till skötselrekommendationerna för respektive trädslag istället för 

att försöka kompromissa i skötseln. Det går då också att avverka björken 

eller granen oberoende av varandra (Skogsstyrelsen, 2012).  

 

5.1.3 Skötsel för kvalité 

Granen och björken har olika krav på skötseln. Granen klarar av att stå tätt 

länge och ändå leverera en bra kvalité. Även björk kan stå i täta bestånd i 

början av sin utveckling vilket även ökar kvistrensningen (Tegelmark 

Olsson et al., 2000).  

 

Däremot så drabbas björkbestånd som står tätt under en längre period av 

både sämre produktion och av en sämre kvalité i takt med att grönkronans 

storlek minskar. En sen röjning leder till tillväxtförluster eftersom björkarna 

i ett första skede efter röjningen kommer att fokusera på att bygga upp en 

grönkrona och först därefter tar tillväxten fart igen. En försenad röjning där 

grönkronan har blivit upphissad går tyvärr inte att reparera utan tillväxten 

kommer att var lägre under hela trädets omloppstid (figur 8). Detta gör att 

tidpunkten för röjning och gallring är mycket viktig vid skötsel av 

björkbestånd om man vill erhålla bra kvalitetsvirke (Skogsstyrelsen, 2012). 

 

 
Figur 8. Kronförhållandet är en indikator på tidpunkt för röjning (Ur: Skogsstyrelsen 

2005b). 
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För att lyckas med det kvalitetsdanande arbetet kommer grönkronans storlek 

att bli en viktig indikator på hur bra tillväxten fungerar hos björkarna 

(Skogstyrelsen, 2008).   

 

I ett blandbestånd av gran och självsådd björk kan man redan vid första 

röjningen markera de björkar, som man tror kan utvecklas väl (tabell 6 & 7). 

Runt de utvalda björkarna reserveras en cirkelyta där de utvalda 

björkstammarna ska få utvecklas till timmerträd av bra kvalitet. Cirkelytans 

storlek ska motsvara det som en björk behöver i ett rent björkbestånd efter 

en sista gallring, ca 25m2. Det får inte blir bli för tätt mellan björkytorna. Ett 

riktmärke är att anlägga ca 100 lövytor per hektar, motsvarande ca 10 m 

mellan huvudstammarna av björk. Cirkelytorna sköts enligt skötselprogram 

för rena björkbestånd fram till slutavverkning. Resterande delar av beståndet 

utgörs av granar (Tegelmark Olsson, 2000).  

 

Inom varje björkyta sparas ca 3-5 björkar runt en utvald huvudstam. Om det 

inte finns tillräckligt med björkar sparas andra trädslag som komplement. 

Överflödiga granar inom björkytorna röjs bort. Utanför cirkelytan röjs 

beståndet enligt program för homogent granbestånd.  

 

När beståndet är ca 20 år kan eventuellt en första gallring utföras inom 

cirkelytan för att minska antalet träd inom ytan till ca 3-4 björkar. 

När beståndet är ca 30 år så är det dags för den första gallringen i både 

björk- och granytorna. Antalet björkar reduceras till 2 per yta (200 

stammar/ha) och i delarna med gran lämnas ca 1 600 stammar/ha.  

När beståndet är ca 45 år utförs en andragallring. Antalet björkar reduceras 

till en björk per yta (100 stammar/ha) och i delar med gran lämnas 1 100 –  

1 200 stammar/ha. Om en gran konkurrerar med en björk gallras granen 

bort. 

När björken uppnått en ålder på ca 60-65 år är det dags att slutavverka 

björken. Denna åtgärd fungera samtidigt som en sistagallring för granen. 

Antalet granar reduceras till ca 700 stammar/ha (Tegelmark Olsson, 2000). 

 

 
Tabell 6. Skötsel av granar i ett blandbestånd med 100 björkytor á 25m² (Tegelmark 

Olsson, 2000). 

Trädslag Beståndsålder 

(Totalålder) 

Höjd 

(m) 

GY 

(m2/ha) 

Stamantal 

(stammar/ha) 

Åtgärd 

N/A 0 N/A N/A N/A Markberedning 

Gran 3 N/A N/A 2 500 Plantering 

Gran 10 N/A N/A 1 500 Röjning 

Gran 30 10,9 12,8 1 200 Gallring 

Gran 45 16,5 18,0 800 Gallring 

Gran 60 20,9 25,9 700 Gallring 

Gran 90 N/A 26,7 N/A Slutavverkning 

N/A = not applicable 
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Tabell 7. Skötsel av björkar i ett blandbestånd med 100 björkytor á 25m² (Tegelmark 

Olsson, 2000). 

Trädslag Bestånds-ålder 

(Totalålder) 

Höjd 

(m) 

GY 

(m2/ha) 

Stamantal 

(stammar/ha) 

Åtgärd 

N/A 0 N/A N/A N/A Markberedning 

Björk 10 N/A N/A 500 Röjning 

Björk 10-15 6-7 N/A 200 Stamkvistning 

Björk 20 11,4 2,2 300 Gallring 

Björk 30 16,5 3,4 200 Gallring 

Björk 45 21,7 3,5 100 Gallring 

Björk 60 25,1 N/A N/A Slutavverkning 

 N/A = not applicable 

 

 

5.2 Stamkvistning 
 

Om målet är att erhålla kvalitetsvirke är det även viktigt att få en så bra 

naturlig kvistrensning som möjligt. Om den inte är tillräckligt eller om man 

vill påskynda förloppet är det möjligt att stamkvista (Almgren, 1990). 

Stamkvistning av björk har hittills inte bedrivits i någon större skala i 

Sverige och det finns inte heller så många studier inom detta område 

(Brunner et al., 2010).  

 

Avlägsnandet av de gröna kvistarna kräver noggrannhet eftersom det är 

mycket lätt att skada trädet om man beskär fel. Vid kvistningen så sparas 

den lilla grenkragen för att såret inte ska bli för stort. Det är också viktigt att 

inte lämna någon grenstump eftersom den skulle fördröja 

övervallningsprocessen. Vidare bör inte kvistar grövre än 1,5 cm avlägsnas 

eftersom det ökar risken för skador som missfärgning och röta (Almgren, 

1990). 

 

Stamkvistning bör utföras efter savningsperioden, dvs. under perioden maj-

juni eller under augusti månad. Om kvistning sker andra perioder ökar risken 

för missfärgningar och röta (Almgren, 1990). Ytterligare ett sätt att minska 

skaderisken är att använda en sekatör istället för en vanlig kvistsåg (Brunner 

et al., 2010). Vid stamkvistning ska även de torra kvistar som finns längre 

ner på stammen avlägsnas eftersom detta påskyndar den naturliga processen 

för att de döda kvistdelarna växer in i trädet. Torra kvistar är möjliga att 

avlägsna året runt (Almgren, 1990).  

 

I Finland utförs stamkvistningen vanligen i två steg. I första steget 

stamkvistas ca 900-700 stammar/ha. Då är björkarna ca 6-7 meter höga och 

stamkvistningen sker upp till ca 2,5-3 meters höjd. I andra steget är 

björkarna ca 10 m och ca 400-500 stammar/ha stamkvistas upp till 5-6 

meters höjd. Vid tidpunkten för slutavverkning består beståndet av ca 350 
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stamkvistade björkar per hektar. Detta skall enligt Brunner et al. (2010) leda 

till en mycket god timmerkvalitet. 
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6. Resultat fältstudie 

Den genomsnittliga brösthöjdsdiametern och trädhöjden hos de 118 provträden i 

studien var 18,5 cm respektive 17,1 m (tabell 8). De grövsta björkarna återfanns i 

yta 8 (19,3 cm) och de klenaste björkarna i yta 3 (17,8 cm). Andelen grönkrona 

var i genomsnitt 48 % av trädhöjden och var störst i yta 8 (53 %). 

 

Tabell 8. Resultat av mätning utförd i juni 2013 presentarat per block och grupperat efter 

höjdskillnaden large (L), medium (M) och small (S). Antal träd inom en radie av 2,8 m från 

provträdet benämns i tabellen; antal granar, antal björkar samt totalt antal. 

Block/ 

Yta 

Behandling Diam 

 

(cm) 

Träd 

höjd 

(m) 

Andel 

grönkrona 

(%) 

Torr 

kvist 

antal 

Rå-

kvist 

antal 

Stam 

krök 

antal 

Änd 

krök 

antal 

Antal 

gran 

Antal 

björk 

 

Totalt 

antal 

            

L / 8 B.20 19,3 17,8 53 2,0 0,0 0,1 0,2 2,7 0,3 3,0 

L / 1 B.50 18,7 18,0 50 0,9 0,0 0,2 0,2 1,9 1,1 2,9 

 

M / 3 

 

B.20 

 

17,8 

 

15,8 

 

45 

 

2,1 

 

0,0 

 

0,2 

 

0,1 

 

2,1 

 

0,4 

 

2,5 

M / 6 B.50 19,2 18,1 50 3,4 0,0 0,4 0,1 1,8 0,9 2,7 

 

S / 4 

S / 5 

 

B.20 

B.50 

 

 

18,0 

18,4 

 

17,0 

15,8 

 

46 

45 

 

2,1 

4,8 

 

0,0 

0,0 

 

0,4 

0,3 

 

0,0 

0,1 

 

2,6 

1,6 

 

0,3 

1,1 

 

2,9 

2,7 

 

Totalt  18,5 17,1 48 2,6 0,0 0,3 0,1 2,1 0,7 2,8 

 

Antalet torrkvistar var i genomsnitt 2,6 per träd; där yta 1 hade det minsta antalet 

(0,9) och yta 5 hade det största antalet torrkvistar (4,8). I yta 5 (block S) och 6 

(block M) är andelen björk 50 % och då är även antalet torrkvistar större, jämfört 

med ytor med 20 % björk. I block L så är förhållandet det omvända, yta 8 med 

20 % björk har ett större antal torrkvistar än yta 1 med 50 % björk. Mätningen 

visade att det inte fanns några råkvistar inom 3,1 m (timmerstocken) i något av 

blocken.  

Antal stamkrök i ytorna var i medeltal 0,3 stycken per träd. I block L och M hade 

ytor med en björkandel om 50 % ett något högre antal stamkrökar. I block S var 

antalet stamkrökar något lägre i ytan med 50 % björk; 0,3 jämfört med 0,4 i ytan 

med 20 % björk. 

Det totala antalet träd inom 2,8 m från ett provträd var i medeltal 2,8 träd, varav 

2,1 representeras av gran och 0,7 björk. Antalet träd varierade mellan 2,5 och 3,0 

för de olika ytorna (figur 9). Yta 8 hade flest (3,0) träd och yta 3 hade lägst antal 

träd (2,5). I block L och S så hade ytor med en björkandel om 20 % ett något 

högre antal träd. I Block M är förhållandet det omvända, yta 6 med en björkandel 

om 50 % har 2,7 träd.  
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Figur 9. Antal träd inom radien 2,8 m från provträd. Redovisat som medelvärde per yta och i 

genomsnitt (G-snitt). 

 

Totalt hade 30 stycken av de utvalda provträden stamkvistats (tabell 9). Inom yta 

8 fanns flest stamkvistade träd; 10 stycken. Inom yta 1 hade 8 av björkarna 

stamkvistats och inom yta 3; 4 stycken, yta 4; 6 stycken, yta 5; 2 stycken och 

inom yta 6 hade inga av björkarna stamkvistats. 

Bland de stamkvistade träden var medeldiametern 17,5 cm vilket var 1 cm 

mindre än för samtliga björkar (tabell 9). Trädhöjden var med sina 17,5 m i 

medeltal något högre men i paritet med medelvärdet av samtliga träd. Andelen 

grönkrona var i medeltal 50 % av trädhöjden och antalet torrkvistar nästan noll, 

endast i yta 8 finns det torrkvistar men i en mycket liten mängd. Även bland de 

stamkvistade björkarna återfanns träd med stamkrök, men endast 0,1 i medeltal. 

Antal träd inom radien 2,8 m var i medeltal 2,4, varav 1,9 var gran och 0,5 björk. 

För stamkvistade träd varierade antalet träd inom 2,8 m mellan 1,5 och 3,0. Flest 

träd återfanns inom block L; 2,8 (yta 8) och 3,0 (yta 1).  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

36 

Andersson H.W. & Rickardson A. 

Tabell 9. Resultat av mätningar utförda på stamkvistad björk i juni 2013, presentarat per block 

och grupperat efter höjdskillnaden large (L), medium (M) och small (S). Antal träd inom en radie 

av 2,8 m från provträdet benämns i tabellen; antal granar, antal björkar samt totalt antal. 

Block/ 

Yta 

Behandling Diam 

 

(cm) 

Träd 

höjd 

(m) 

Andel 

Grön-

krona 

(%) 

Torr 

kvist 

antal 

Råkvist 

antal 

Stam 

krök 

antal 

Änd 

krök 

antal 

Antal 

gran 

Antal 

björk 

 

Totalt 

antal 

            

L/8 B.20 18,6 18,2 51 0,1 0,0 0,0 0,1 2,6 0,2 2,8 

L/1 B.50 18,7 18,3 51 0,0 0,0 0,1 0,0 2,1 0,9 3,0 

 

M/3 

 

B.20 

 

17,4 

 

16,9 

 

56 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1,8 

 

0,5 

 

2,3 

M/6 B.50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

S/4 

S/5 

 

B.20 

B.50 

 

 

16,5 

16,4 

 

16,1 

18,0 

 

46 

50 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,3 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

2,0 

1,0 

 

0,3 

0,5 

 

2,3 

1,5 

 

Totalt  17,5 17,5 50 0,02 0,0 0,1 0,02 1,9 0,5 2,4 

 

 
Figur 10.  Medeldiameter i brösthöjd (cm) redovisat per yta och i genomsnitt. 

 

Jämför vi diametern inom respektive yta (figur 10) så visar det sig att björkarna i 

yta 8 och 6 har haft den största diameter tillväxten. Yta 4 och i synnerhet yta 3 

har haft en sämre diameter tillväxt. De övriga två ytorna (1 och 5) har haft en 

likvärdig tillväxt och ligger inte långt efter yta 8 och 6. 

Bland de stamkvistade träden hade yta 8 och 1 den största medeldiametern; 18,6 

cm respektive 18,7 cm (figur 11). I yta 4 och 5 återfanns den minsta 

medeldiametern; 16,5 cm respektive 16,4 cm. 
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Figur 11.  Medeldiameter i brösthöjd (cm) hos stamkvistade björkar  redovisat per yta och i 

genomsnitt. 

 

Antalet stamkrökar varierade mellan 0,1-0,4 för de olika ytorna (figur 12). 

Antalet var störst i yta 6 och 4; 0,4 per träd och minst i yta 8 med 0,1. Antalet 

ändkrökar varierade mellan 0,1 och 0,2. Flest ändkrökar, 0,2, återfanns i yta 8 

och 1. Övriga ytor hade ca 0,1 ändkrökar per träd förutom yta 4 där det inte finns 

några ändkrökar. Bland de stamkvistade träden återfanns stamkrökar endast i yta 

1 (0,3) och yta 4 (0,3). Bland de stamkvistade träden fanns ändkrökar endast i yta 

8 (0,1). 

0
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Figur 12. Antal stamkrökar och ändkrökarar per yta och i genomsnitt. 

 

Antalet torrkvistar per träd varierar mellan 0,9-4,8 för de olika ytorna (figur 13). 

Ytorna 5 och 6 påvisade det största antalet torrkvistar; 3,4 respektive 4,8 per träd 

och yta 1 hade det lägsta antalet, endast 0,9 torrkivstar per träd. Bland de 

stamkvistade träden återfanns torrkvistar endast i yta 8 men endast 0,1.  
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Figur 13.  Antal torrkvistar redovisat per bestånd och i genomsnitt. 

 

Om vi jämför de båda behandlingarna B.20 och B.50 ser vi att medeldiametern 

är något grövre för björkar i B.50.  Även trädhöjden är högre för björk i B.50. 

Antalet torrkvistar var också högre för behandling B.50 jämfört med B.20 (tabell 

10). 

 

Tabell 10. Medelvärde av insamlade data för behandling  B.20 (20% björk) och B.50 (50% 

björk). Antal träd inom en radie av 2,8 m från provträdet benämns i tabellen; antal granar, antal 

björkar samt totalt antal.  

Behandling 

 

Diam 

 

(cm) 

Träd 

höjd 

(m) 

Andel 

grönkrona 

(%) 

Torr 

kvist 

antal 

Rå-

kvist 

antal 

Stam 

krök 

antal 

Änd 

krök 

antal 

Antal 

gran 

Antal 

björk 

 

Totalt 

antal 

B.20 18,3 16,9 48 2,1 0,0 0,2 0,1 2,5 0,3 2,8 

B.50 18,7 17,5 48 3,0 0,0 0,3 0,1 1,8 1,0 2,8 

 

Jämför vi istället medelvärden för block med olika höjdskillnader mellan björk 

och gran ser vi att den grövsta diametern och de högsta björkarna fanns där 

höjdskillnaden mellan björk och gran var som störst d.v.s. i block L. Antalet 

torrkvistar ökademed en minskad höjdskillnad mellan björk och gran (tabell 11). 

 

Tabell 11.Jämförelse av insamlade data (medelvärde) med avseende på höjdskillnaden mellan 

björk och gran. 

Block 

 

Diam 

 

(cm) 

Träd 

höjd 

(m) 

Andel 

grönkrona 

(%) 

Torr 

kvist 

antal 

Rå-

kvist 

antal 

Stam 

krök 

antal 

Änd 

krök 

antal 

Antal 

gran 

Antal 

björk 

 

Totalt 

antal 

L 19,0 18,2 52 1,4 0,0 0,2 0,2 2,3 0,7 2,9 

M 18,5 16,9 47 2,8 0,0 0,3 0,1 1,9 0,7 2,6 

S 18,2 16,4 45 3,5 0,0 0,4 0,0 2,1 0,7 2,8 
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Andelen träd i denna studie vars potentiella rotstock inte belastats med några 

kvalitetsnedsättningar i form av råkvist, torrkvist, stam- och ändkrök har 

sammanställts för respektive yta (figur 14). En jämförelse av de potentiella 

timmerstockarnas kvalité och höjdskillnaden mellan björk och gran visar att en 

större höjdskillnad medför bättre kvalité. Den största andelen felfria stockar i 

procent fanns i yta 1 (53 %) och yta 8 (41 %). Yta 3 och 6 hade den minsta 

andelen felfria björkstockar.  

 

 
Figur 14 . Den potentiella andelen timmerstockar i studien redovisat i procent per bestånd. 

 

 



  
 

  

40 

Andersson H.W. & Rickardson A. 

7. Diskussion och slutsatser 
 

De undersökta ytorna var uppdelade utifrån höjdskillnaden mellan granen och 

björken samt utifrån andelen björk 20 % eller 50 %. I det insamlade 

undersöknings material så kan vi hitta avvikelser mellan de olika bestånden men 

generellt så handlar det inte om några stora skillnader.  
 

7.1 Diskussion 
 

Om man tittar på diameterutvecklingen så har yta 8 och 6 utvecklat sig bäst och 

hade en medeldiameter på ca 19 cm. Ytor med sämst utveckling var yta 3, 4 och 

5 med en medeldiameter på 17,8-18,4 cm. Björken är i behov av ljus för att 

kunna växa och utvecklas väl (Skogsstyrelsen, 2008). Höjdskillnaden mellan 

björken och granen skulle mot bakgrund av detta kunna vara en orsak till 

skillnaderna i diametertillväxt. Yta 8 tillhörde block L med stor höjdskillnad, yta 

6 tillhörde block M liksom yta 3. Yta 4 och 5 tillhörde däremot block S. 

 

Under datainsamlingen i fält noterades att yta 3 och 4 hade ett mindre ljusinsläpp 

vilket gjorde att dessa upplevdes som mörkare jämfört med de övriga ytorna. Yta 

1 var däremot placerad vid en vändplan vilket gjorde att den fick mycket ljus. 

Yta 5 låg längre ifrån vändplanen, men det fanns en större öppning nordväst om 

ytan vilket resulterade i ett högt ljusinsläpp i denna del. Yta 8 låg längst bort från 

vändplanen, men hade ett högt inflöde av ljus då det angränsade till ett annat 

björkbestånd. Den större diametertillväxten i yta 1 och 8 samt i den större 

diametertillväxten i yta 5 jämfört med yta 4, skulle kunna förklaras av tillgången 

på ljus. 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka ljustillgången hos enskilda björkar är 

huruvida de är placerade i grupp eller om det råder trädvis blandning i skogen 

(Skogsstyrelsen, 2012). Brudahallsförsöket präglades genomgående av en trädvis 

blandning i bestånden. I några av ytorna fanns grupperingar av björk men dessa 

påverkade inte resultaten så att det uppstod några nämnvärda skillnader mellan 

ytorna. Gruppvis ställda björkar kan lokalt leda till ett ökat ljusinsläpp och på så 

sätt borde träden i gruppen gynnas med avseende på ljustillgång.  

 

Grönkronans storlek är viktig för björkens tillväxt och generellt gäller att 

grönkronan ska vara ca 50 % av trädet (Skogsstyrelsen, 2008). 

Diametertillväxten var som tidigare nämnts störst i yta 8, 6 och 1. I dessa ytor 

var andelen grönkrona 50 % eller större. Av alla ytor var andelen grönkrona som 

lägst 45 % vilket får anses vara bra i förhållande till Skogsstyrelsens 

rekommendationer (Skogsstyrelsen, 2005b). Detta tyder på att den röjning och 

gallring som utförts i Brudahallsförsöket har utförts i tid, annars borde björkarna 

haft mer upphissade kronor med en mindre andel grönkrona och då troligtvis 

även en lägre tillväxt som följd. 
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Antal träd inom radien 2,8 m från provträden varierade mellan 2,5 och 3,0 m, 

varav yta 1 och 8 hade flest träd; 2,9 respektive 3,0 stycken. Den röjning och 

gallring som har utförts har bidragit till ett minskat antal träd. Enligt Tegelmark 

Olsson (2000) skötselrekommendationer bör det efter en första gallring finnas 

kvar 2 träd inom en cirkelradie om 2,8 m. Utgår vi ifrån dessa skötselråd så fanns 

det i försöket ca 1 träd för mycket inom varje yta. Nu förespråkar Tegelmark 

Olsson (2000) en skötselprincip där björken prioriteras för att skapa kvalitet. 

Skötselåtgärderna i Brudahallsförsöket har inte utförts med fokus på björkens 

kvalitetsutveckling, utan gallringen har utförts enligt konventionella metoder och 

gallringsuttag om 30 % av grundytan. Det kan dock konstateras att trots att 

gallring utförts enligt konventionella metoder i försöket hade yta 1 och yta 8, 53 

respektive 41 % potentiella timmerstockar. Om skötselprogrammet i stället haft 

fokus på björkens kvalitet skulle sannolikt en högre andel felfria timmerstockar 

kunnat erhållas, förutsatt att björkens övriga behov tillgodosätts.  

 

Den genomsnittliga timmerkvaliteten hos björkarna i försöket kan förklaras av 

den utförda stamkvistningen. I försöket hade björkar på ungefär halva arealen av 

ytorna stamkvistats (Fahlvik, 2013b). Vilken strategi som legat till grund för 

urvalet av vilka björkar som skulle stamkvistas är inte känt. Stamkvistningen 

minskade antalet torrkvistar i genomsnitt från 2,6 till 0,02 per träd. Sett till 

mängden torrkvistar visar vår studie på en kvalitetsförbättring med 

stamkvistning. Det behövs dock ytterligare studier av stamkvistningens 

konsekvenser och kvalitetshöjande effekter kontra risken för röta och rödkärna 

för att dra generella slutsatser. 

 

En jämförelse mellan behandlingarna B.20 och B.50 (tabell 10) visar inte på 

någon större skillnad förutom att det fanns en något större andel torrkvistar i 

B.50 behandlingarna. Däremot ses en tydligare skillnad mellan de olika blocken 

vid jämförelse utifrån höjdskillnaden L, M och S (tabell 11). Andelen torrkvistar 

minskade i takt med en ökad höjdskillnad och minst antal torrkvistar noterades i 

block L. Andelen stamkrök visade sig följa samma mönster där det lägsta antalet 

stamkrökar fanns i block L. 

 

Sammanställningen av den potentiella andelen timmerstockar som motsvarar 

VMR´s riktlinjer (2000) för sågtimmer i klass A, B och C visade att den största 

andelen potentiella timmerstockar återfanns i yta 1 och 8 (figur 14). Dessa 

bestånd tillhör block L, vilket också är det block som vi ansåg ha de bästa 

ljusförutsättningarna för björken. Yta 8 och 1 har också haft en förhållandevis 

bra tillväxt (tabell 8) och en stor diametertillväxt kan leda till att kvist övervallas 

snabbare (Sennblad, 2002). 

 

Bestånd 4 och 5 tillhörde block S och hade den minsta höjdskillnaden mellan 

björk och gran vilket skulle innebära sämre förutsättningar för björken i fråga om 

ljustillgång. I detta fall bedömer vi att bestånden fram till nu har påverkats mer 

av det ljusinsläpp som beror av den angränsande omgivningen. Det block som vi 

bedömde ha de sämsta ljusförhållandena är också det block med minsta andelen 

potentiella timmerstockar. 
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I medeltal hade ytor med 50 % björk en större andel potentiella timmerstockar 

jämfört med ytor med 20 % björk. Dock kan vi inte dra några generella slutsatser 

utifrån detta då flera faktorer samverkar och påverkar björkarnas 

kvalitetsutveckling. Exempel på sådana faktorer är ljustillgång och antal träd 

inom ytan. 

 

Försöket i Asa är anlagt på bördig mark vilket anses gynna granen (Fahlvik, 

2013a). Detta kan ha påverkat björkens utveckling i negativ riktning varför det 

enligt Fahlvik (2013a) finns anledning att tro på bättre förutsättningar för björken 

på magrare mark. Det kan mot denna bakgrund vara viktigt att vidare studera 

ståndortens egenskaper och se till att främja de olika trädslagen där de passar 

bäst. Eller som Rytter et al. (2008)  uttrycker det ”För att nå en hög tillväxt och 

god vitalitet i lövskogsbruket är det väsentligt att de olika trädslagen hamnar på 

rätt plats”. 

 

Vid första gallringen i Brudahallsförsöket var målet att behålla 

trädslagsfördelningen. För att björken ska fortsätta att utvecklas bra med 

avseende på diametertillväxt och timmerkvalitet krävs mer fokus på björkens 

behov vid kommande gallringsinsatser. Vi ser även att man prioriterar ett urval 

av björkar med potential för timmerproduktion.  

 

Vi har i denna studie fokuserat på förutsättningarna för produktion av god 

timmerkvalitet men som framhålls av Eriksson (2007) och i Projekt Al, Asp och 

Björk (2000) finns det även andra aspekter och värden som talar för att främja 

lövets utveckling i blandskogen. Klimatfrågan samt det rika djurlivet i 

blandskogen är några argument som talar till blandskogen fördel (Eriksson, 

2007). Andra argument kan vara att människan upplever blandskogen som 

ljusare och gästvänligare jämfört med upplevelsen av tät granskog (Johansson, 

2001). Som skogsägare kommer man dock alltid tillbaka till frågan - vad vill jag 

med min skog och hur kan jag uppnå målen för mitt skogsbrukande? 

 

Vi har under vårt arbete med denna studie kommit i kontakt med ett flertal 

frågeställningar som vore intressanta att studera vidare. Exempel sådana 

frågeställningar är: 

 Hur påverkar olika boniteter utvecklingen av blandbestånd med gran och 

björk? 

 Hur påverkar markens lutning förekomsten av ändkrök hos björk? 

 Hur kan ett skötselprogram utformas för att främja utvecklingen av 

björktimmer i blandskog så att det också blir hanterbart för den enskilde 

skogsägaren? 

 Hur utformas en analys för skattning av blandskogens värden där såväl 

ekonomiska, produktionsmässiga som natur- och klimatfaktorer vägs in? 

 

Beträffande reliabiliteten i denna studie kan sägas att tidpunkten för mätningen 

(juni) medförde vissa problem vid höjdmätningen. Trädens kronor skuggade och 

skymde sikten i vissa fall. Även skillnader i markens lutning mellan de olika 
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bestånden kan ha påverkat höjdmätningen negativt. Båda dessa faktorer anses 

dock ha liten påverkan på slutresultatet. En annan faktor som vi inte tagit hänsyn 

till i studien är de träd som tidigare befunnit sig inom radien 2,8 m från 

provträdet och som röjts eller gallrats bort. Dessa träd kan dock inte anses ha 

påverkat provträdets utveckling i nämnvärd omfattning då de troligen tagits bort 

innan de påverkat grönkronan negativt hos provträden. 

 

 

 

7.2 Slutsatser 
 

För att erhålla kvalitetstimmer av björk i blandskog med gran krävs både 

kunskap och ett aktivt skogsbrukande (Skogsstyrelsen, 2005b). Denna studie 

visar på möjligheten att erhålla kvalitetstimmer av björk i blandbestånd med gran 

under förutsättning att röjning och gallringsåtgärder genomförs vid rätt tidpunkt i 

beståndets utveckling samt att beståndet har lämpliga förutsättningar vad gäller 

ljustillgång. Björken är ett ljuskrävande träd (Nylinder et al., 2006, Rytter, 1998) 

vilket man som skogsbrukare bör ta hänsyn till vid planeringen av blandbestånd 

om man vill skapa förutsättningar för björktimmer.  

 

En grundläggande förutsättning för en bra etablering och utveckling av björken i 

blandbestånd är också anpassningen till lämplig ståndort. Genom att gynna 

björken i de områden där den lämpar sig bäst och beroende på om det är volym 

eller torrsubstansproduktion som eftersträvas kan björken i viss mån konkurrera 

med granen på svagare boniteter (Almgren, 2000). Samtliga block i denna studie 

är belägna på bördig mark med ståndortsindex G34. Fahlvik (2013a) har 

framhållit att björkbeståndet i Asa sannolikt utvecklats bättre på en något 

magrare mark. Genom att stamkvista kan förutsättningarna för 

kvalitetsproduktion ökas ytterligare men det är viktigt att stamkvistningen sker 

på rätt sätt och vid rätt tidpunkt för att inte öppna upp för bildning av röta och 

rödkärna i veden (Almgren, 1990). 

 

Denna studie visar på möjligheten att erhålla kvalitetstimmer av självföryngrad 

björk i blandbestånd med planterad gran. Förutsättningen är att beståndet 

etableras på lämplig bonitet med god ljustillgång och att lämpliga skötselåtgärder 

genomförs vid rätt tidpunkt. Ska björken utveckla timmer av god kvalitet måste 

den också skötas utifrån björkens villkor även om den växer i blandbestånd med 

gran.  
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BILAGA 1:  

Kvalitetsbedömning av björk enligt VMR 

 

 Tabell 1.1. Sammanställning av högsta tillåtna förekomst av kvist och vissa fel vid 

bedömning av kvaliteten hos sågtimmer av björk, klibbal och asp. (Tabell och tabelltext 

är hämtad ur: Kompendium för virkesmätning, VMR, 2000). 
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BILAGA 2:  

Försöksytor Brudahallsförsöket, Asa försökspark  
 

 

 

Figur 2.1. Karta över Brudahallsförsöket som visar de tre blocken (S, M och L) 

samt och de nio ytor vilka ingår i försöket som bedrivs av SLU. I detta 

examensarbete ingår ytorna 1, 8, 3, 6, 4 och 5. Ur: Lindén (2003) bearbetad av 

Rickardson (2013). 
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BILAGA 3:  

Blankett för datainsamling i fält 
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