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Sammanfattning 
 
Skogen på Gotland har under lång tid påverkats hårt av både människan och naturen. 
Under 1600-talet inleddes en expansion av sågverks- och kalkindustrin vilken tärde hårt 
på skogresursen. Tillsammans med låg nederbörd, tunna jordlager och senare även 
vildkanin, var föryngringen under lång tid dålig med skogsbrist som följd. I dag är den 
dominerande föryngringsmetoden markberedning följd av plantering av tall vilket oftast 
ger ett fullgott föryngringsresultat. Metoderna att föryngra genom plantering eller 
självföryngring av tall under skärm har under perioder testats med blandade resultat på 
ön. På fastlandet finns många studier kring dessa metoder vilka ofta ger goda resultat. 
Svenska fastlandet och Gotland skiljer sig åt avseende mängden nederbörd under 
vegetationsperioden vilken är betydligt lägre för Gotland än för stora delar av övriga 
södra Sverige. Detta gör att studier gjorda på fastlandet ofta inte till fullo är representativa 
för förhållandena på ön. I den här studien undersöktes förutsättningarna för 
förynringsmetoder med och utan skärm på ön genom intervjuer med verksamma inom 
skogsbranschen på Gotland samt genom fältstudier där återväxten (plantor/hektar, höjd, 
höjdtillväxt) studerades på 16 föryngringsytor från olika delar av ön i olika åldrar 
föryngrade genom plantering under skärm, självföryngring med och utan skärm och 
plantering utan skärm med markberedning. Slutsatserna var att markberedning följd av 
plantering visade generellt bäst resultat, med undantag av nordöstra Fårö där naturlig 
föryngring utan skärm visade mycket goda resultat. Plantering av tall under skärm gav 
bäst resultat på norra Gotland, på jordar av grus och sand. Dock utan att skogsvårdslagens 
krav på lägsta plantantal uppnåtts. Självföryngring av tall under skärm visade samma 
slutresultat som plantering under skärm. På södra delarna av ön visade både plantering 
under skärm samt självföryngring under skärm dåliga resultat. 
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Summary 

 
The forest on Gotland has long been affected by both Man and nature. In the 17th- 
century, the expanding saw mill and lime industries began an unprecedented exploitation 
of the forest resources. In addition to the dry climate, thin soils and later on wild rabbits, 
severe regeneration problems occurred, which caused a shortage of forest. Today the 
most common method of regeneration is soil scarification followed by planting Scots pine 
which often gives good results. Regeneration by planting under shelter wood and natural 
regeneration under shelter wood have for periods been tested on Gotland with different 
results. On the Swedish mainland there have been a lot of studies made about shelter 
wood regeneration methods and many of them show good results where the shelter wood 
seems to keep the vegetation back, protect against pine weevil and prevent the soil from 
drying up. A big difference between the mainland and Gotland is the amount of rainfall 
which is lower on Gotland than on many other places in southern Sweden. This makes 
studies made on the Swedish mainland not representative for the conditions on Gotland. 
To study the presumption for these methods on Gotland interviews were made with 
people previously or presently working in the forest sector on Gotland. In order to be able 
to compare their opinions with field trials, the regrowth of 16 different areas were 
inventoried for no stems per hectare, height and height growth. They had been 
regenerated with either traditional planting with soils scarification without shelter wood, 
planting under shelter wood or naturally regenerated under or without shelter wood. The 
conclusion of the study was that soil scarification and planting generally was the best 
regeneration method except for Fårö, where natural regeneration without shelter wood 
succeeded well. Planting under shelter wood seemed to succeed best in the north part of 
the island on soils made of gravel and sand, though not better than soil scarification 
followed by planting and not up to the level of approved regeneration. Natural 
regeneration under shelter wood had same result as planting under shelter wood. In the 
south part of the island both planting under shelter wood and natural regeneration showed 
bad results.  
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Abstract 

 
Föryngringen av skog på Gotland har historiskt sett varit problematisk under lång tid och 
i dagsläget används främst markberedning följt av plantering av tall. Förutsättningen för 
föryngring under skärm samt naturlig föryngring under fröträd som föryngringsmetod har 
studerats i denna rapport då det råder brist på skriftliga sammanfattningar om dessa båda 
metoder. Föryngringsmetoderna studerades genom fältstudier på 16 lokaler och intervjuer 
med verksamma inom branschen på Gotland. Naturlig föryngring visade sig ha viss 
framgång på norra Gotland samt fungera väl på nordöstra Fårö. Förutom på Fårö visade 
emellertid föryngring med markberedning och plantering bäst resultat. Plantering under 
skärm och självföryngring under skärm verkade fungera på norra Gotland på jordar av 
grus och sand. Att resultatet skiljer sig åt beror sannolikt på olika markstrukturer för de 
olika delarna av ön där vissa av norra Gotlands jordar med sand, grus och mindre 
stenstruktur har större nytta av en högskärm samt lämpar sig bättre för naturlig 
föryngring. 
 
Regeneration of forest on Gotland have historically been problematic and today the most 
common way is by soil scarification followed by planting Scots pine. The presumption 
for regeneration under shelter wood and natural regeneration under shelter wood was 
studied in this report since there is a lack of written summary on the subject. The 
regeneration methods were studied in the field on 16 locals and through interviews with 
people working in the forest sector on Gotland. Natural regeneration succeeded the best 
in the northern part of the island and on the north eastern part of Fårö. However, apart 
from Fårö, scarification and planting seemed to give the best results. Planting pine under 
shelter wood and natural regeneration under shelter wood did seem to work in the 
northern part of the island on soils made of gravel and sand, though worse than for soil 
scarification and planting. The difference in the results of regeneration methods in the 
different parts of the island seemed to be connected with the structure of the soil. In those 
areas in the north part of the island where shelter wood worked the soil was made up by 
sand, gravel and smaller stones.     
 
Nyckelord: Skärm, naturlig föryngring, Gotland, tall. 
Key words: Shelter wood, natural regeneration, Gotland, Scots pine.  
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Förord 

 
Denna uppsats är skriven som ett examensarbete på Skogs- och träprogrammet vid 
Linneuniversitetet i Växjö och omfattar 15 högskolepoäng på kandidatnivå. Idén till 
arbetet uppkom då författaren under utbildningens gång sökte information om 
föryngringsmetoderna plantering av tall under skärm och naturlig föryngring av tall under 
skärm specifikt för Gotland och fann att detta var svårt att finna. Många studier var gjorda 
med säte på svenska fastlandet men ingen beskrev förhållandena på Gotland och var 
anpassade till de förutsättningar som råder på ön.  
 
Under arbetes gång, speciellt under inledningsfasen bidrog Skogsstyrelsens lokala kontor 
på Gotland genom Ingmar Danielsson och Ingvar Hansson med mycket hjälp. Även 
Urban Svensson som är pensionerad därifrån bidrog. Mellanskogs Göran Jacobsson, 
Gunnar Kotz samt Bert-Inge Karlsson tillhandahöll också viktig information till 
rapporten. Slutligen så har Rolf Niklasson på Liljewalchska skogsfonden satt sin prägel 
på arbetets gång genom sin långa erfarenhet och sina kloka ord. 
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1. Inledning 

Föryngringen av skog på Gotland har allt sedan den började brukas i större omfattning 
under 1600- talet varit ett problem på stora delar av ön innan man började markbereda 
och plantera i större omfattning under förra seklet. Torka, skogsbränder, vildkaniner som 
betat av plantorna, och innan 1900- talets början, inga lagkrav på återväxt, har haft stor 
påverkan på etableringen av nya bestånd under historiens gång. Detta har gjort att stora 
delar av den äldre skogen blivit hårt åtgången då återväxten i de redan brukade skogarna i 
stort sett uteblivit samtidigt som kalk och sågindustrin växte (Linne, 1998).  
 
För att underlätta föryngringen på torra marker på Sveriges fastland kan en högskärm av 
kvarlämnade träd ställas vid avverkningen. Detta både för att skydda planterade plantor 
och bidra till självföryngring. Tanken med denna är att beskugga marken för att hindra 
uttorkning under sommarhalvåret när solen bränner hårt på det tunna jordlagret och 
regnet låter sig vänta (Hånell & Holgén, 1997).  
 
En annan positiv effekt av skärmen är att den kan verka som fröträdställning och antingen 
helt svara för föryngringen om det bedöms som möjligt, eller förstärka plantbeståndet 
med fler individer än de redan har. Fler individer ger fler stammar att välja mellan när 
framtida huvudstammar ska väljas ut och verkar kvalitetsförbättrande på träden genom 
den ökade trängseln som hjälper till att kvistrensa stammarna, främst hos tall (Karlsson & 
Örlander, 2004).  
 
För att självföryngringen ska lyckas krävs att markberedning utförs hösten innan eller 
tidig vår (Hörnfeldt, Hu & Vincenza Chiriaco, 2012) innan ett bra fröfall. För tall 
kommer ett riktigt bra fröår vanligtvis 3-5 år efter friställning (Karlsson et al. 2004, sid 
16) Även skadorna av snytbagge (Hylobius abietis) har visats vara mindre under skärm än 
på kalhygge (Wallertz, Örlander & Luoranen, 2005).  
 
Det svenska fastlandet är dock inte jämförbart med Gotland då bland annat mängden 
nederbörd och berggrund skiljer sig åt, varför de studier som gjorts där inte går att 
använda sig av inom skogsbruket på ön. Det finns däremot mycket kunskap att hämta i 
ämnet hos de som är verksamma inom skogbranschen på ön. Det finns dock ingen 
sammanställning nedskriven och tillgänglig för allmänheten om olika 
föryngringsmetoders förutsättningar att fungera eller inte fungera på Gotland, likt det 
material man hittar i ämnet på svenska fastlandet. 
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1.2 Gotlands naturförhållanden 
 

Gotland är Sveriges största ö med 304 000 hektar landareal fördelat på ett flertal öar med 
huvuddelen av ytan på storön Gotland. De äldsta spåren av människor på Gotland är cirka 
7000 år gamla och många fornlämningar finns bevarade varför man vet relativt mycket 
om öns historia (Linne, 1998).  
  
Ön består till 41 % av skogsmark, 116 000 hektar som utmärker sig genom relativt karga 
och magra marker med klena skogar men även virkesrika områden i de mer bördiga 
delarna av ön där man även hittar en del ädellöv (Linne, 1998).  
 
Tallen är det dominerande trädslaget med 70 % av virkesvolymen, följd av granen på 17 
% och lövträd på 13 %. Pollenanalyser gjorda under 1900- talets början av Lennart von 
Post visar dock att för mellan 5000- 8000 år sedan utgjorde ekblandskogar en så stor del 
som 25- 30% av skogsmarken (Linne, 1998).  
 
Gotlands berggrund är till största del uppbyggd av hård kalksten vilken bildades under 
silurtiden för drygt 400 miljoner år sedan när den del av världen som skulle bli Gotland 
låg strax söder om ekvatorn och var täckt av varmt hav fullt av korallrev liknande det som 
finns vid Australiens kust. När kontinenterna sedan drev hamnade det blivande Gotland 
mer och mer åt norr och korallreven dog på grund av det kallare vattnet. När de gamla 
reven så småningom täcktes av lera så bildades långsamt den kalksten och lerskiffer som 
idag är ön Gotland. Både kalkstenen och lerskiffern är relativt lättvittrade. Även sandsten 
finns på södra delarna av ön (Linne, 1998, Arvidsson m fl. 1995). 
 
Gotlands jordar bildades efter sista istiden när ön reste sig ur havet. En del av jordarna är 
så kallade vittringsjordar där vatten, syror och kyla gjort att de nakna bergytorna som 
kommit i dagen vittrat och i många fall bildat relativt grunda jordar, ibland bara några 
centimeter djupa. Dessa jordar återfinns ofta längs kusterna och i stråk inåt ön där det 
finns stora ytor med tunt jordskikt. Delar av ön ser dock annorlunda ut med betydligt 
större jorddjup och bördiga jordar. Här finns organogena jordar i form av märgeljordar 
vilka bildats av musslor, snäckor och liknande organismer från den tid då Gotland låg 
under havet. När djuren dött har deras skal fallit till botten och blandats med sand och lera 
till djupa lager. Dessa skal är uppbyggda av kalciumkarbonat vilket ger jordarna ett högt 
kalkinnehåll (Linne, 1998, Arvidsson m fl. 1995). 
 
Den vanligaste jordarten är kalkhaltig moränlera vilken ofta återfinns på kalkhaltiga 
marker och vars näringsinnehåll ofta är högt. Det finns även sand och torvjordar där 
sanden har dålig vattenhållande förmåga samt grovmo vilken påminner om sandjordar 
och är liksom dessa näringsfattiga, men de är inte riktigt lika torkkänsliga som dessa på 
grund av en bättre kapillärkraft (Linne, 1998, Danielsson, 1988, Arvidson m fl. 1995).  
 
Då berggrunden på Gotland är genomsläpplig finns endast ett fåtal sjöar som på ön 
benämns ”träsk”. Det har däremot funnits ett flertal myrar vilka, varierat mellan att vara 
mindre sjöar under regnperioder till att vara mer åt sumpmarkshållet under torrare 
perioder av året. De flesta av dessa är idag dock utdikade och omgjorda till åkermark 
(Linne, 1998).  
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Klimatmässigt har havet en stor påverkan med milda höstar och kalla vårar. Även 
försommartorka är vanligt och ett medel av årsnederbörden ligger på 525 mm, något 
mindre på östra och södra delarna av ön (Danielsson, 1988). På svenska fastlandets 
ostsida så ligger nederbörden ungefär i nivå med Gotland. Nederbörden i inre delarna av 
Småland ligger på 700-800 mm och på västkusten varierar nederbördsmängden mellan 
800 och 1 000 mm (SMHI, 2013). För Gotlands del är den låga nederbördsmängden 
tillsammans med den magra berggrunden en bidragande orsak till den relativt låga 
medelboniteten på 4,6 m³sk/hektar och år. I övriga Sverige hittar vi motsvarande siffror 
vid övre Norrlands kusttrakter samt vissa magrare marker längs sydsvenska ostkusten. 
Där finns dock även betydligt bördigare områden.  
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1.3 Skogsbrukets historia 
 

Fram till början och mitten av 1600- talet var nyttjandet av Gotlands skogar lågt. Man tog 
ut ved och timmer för husbehov men i slutet av 1600- talet skedde dock en dramatisk 
förändring. Både kalkindustrin, vilken efterfrågade mycket ved till ugnarna, och 
trävaruexporten tog fart. Den första moderna kalkugnen byggdes på St: Olofsholm 1643 
och mellan åren 1633 och 1656 ökade antalet exporterade brädor från ön från 490 tolfter 
brädor till 3623 tolfter brädor/ år (tolfter=12 stycken). Förutom detta exporterades sparrar, 
bjälkar och ved (Linne, 1998).  
 
Då Gotlands skogar endast brukats till husbehov tidigare fanns till en början mycket virke 
och ved att hämta men redan i slutet av 1600- talet började man ana att det skulle uppstå 
en skogsbrist till följd av de hårda uttagen ur skogen. Landshövding Psilander förbjöd 
1739 avverkning av yngre skog men detta hade ringa effekt. Även efterföljande 
landshövdingar oroade sig över skogens utveckling och 1832 skrev landshövding 
Cederström ”att i barrskogen hade under de sista tjugo åren stora fält upphuggits, andra 
buro blott glesa lämningar efter stor skog men inga planteringar”. Cederström såg att 
skogen var svår att föryngra och inte uppkom av sig själv utan aktiva skötselåtgärder. 
Problemen går bland annat att hänföra till den ringa nederbörden under försommaren 
vilket knäckte de plantor som självföryngrat sig, men även skogsbränder som bränt av 
hela jordlager på vissa platser och senare under 1900- talet även vildkaninen som 
förstörde stora arealer planterad skog (Linne, 1998). 
 
År 1857 började en ny epok i den gotländska skogshistorien när skotten Peter Graham 
uppförde den första ångsågen på ön. Denna ökade sågkapaciteten ytterligare och därmed 
uttaget ur skogen. År 1868 skeppades det ut 21 000 m³ sågad vara från Gotland vilket kan 
jämföras med 4 500m³ år 1930. Olika försök att få fart på återväxten gjordes. Dessa 
försök bestod i undervisning, kostnadsfria frön och hjälp med plantor och plantörer. Detta 
gav dock ringa effekt och skogen fortsatte att utarmas (Linne, 1998). Den stora milstolpen 
kom istället med den första skogsvårdslagen 1905 som lagstadgade om krav på 
föryngring efter avverkning. I början gick arbetet med återväxtkrav och att hålla kreaturen 
borta från skogen trögt, men senare vände trenden åt rätt håll. Under perioden 1928 till 
idag ökade medelboniteten från 1,8 m³sk/hektar till 4,6 m³sk/ hektar och år. Under samma 
period har den årliga tillväxten ökat från 180 000m³sk till 410 000 m³sk. Totalt finns idag 
12,2 miljoner skogskubik på Gotland (Riksskogstaxeringen, 2013).  
 
Idag sker merparten av föryngringen genom plantering, med eller utan skärm. Naturlig 
föryngring var ej tillåten på ön fram till 2010 på grund av att Gotland räknades som 
svårföryngrat innan dess (Skogsstyrelsen, 2013a).   
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

5 
Sarah Hammarberg 

 

1.4 Markstruktur och rekommenderade föryngringsmetoder  
 
Danielsson (1988) har i sin skrift Skogsmarkens ekologi, ståndortsanpassat skogsbruk, 
beskrivit olika marktyper på Gotland och vilka föryngringsmetoder som är lämpliga i 
varje specifikt fall (Tabell 1). Rekommendationerna är aktuella i nutid omfattar 
föryngring genom skärmställning baserat på fuktighetsklass och vegetation, jordart, textur 
och humusform. 
  
Tabell 1. Sammanställning av rekommenderade föryngringsmetoder på olika marker 
enligt Danielsson (1988). De färgade marktyperna behandlas i rapporten.  
Fuktighetsklass och 
vegetation 

Jordart och textur Humusform Rekommenderad 
föryngringsmetod 

Frisk mark med 
lågört utan ris 

Morän med 
moränlera  

Mull Kalavverkning 
alternativt fröträd av 
tall samt plantera 
gran. Eventuellt 
föryngra med ek 

Frisk mark med 
lågört utan ris 

Isälvsgrus över lager 
med grusig sand på 
lager av moränlera 

Mull  Fröträdställning 
alternativt 
kalavverkning. Tall 
och gran 

Frisk mark med 
bredbladig grästyp 

Sediment med 
mellansand 

Moder Kalavverkning 
alternativt 
självföryngring 
genom 
luckhuggning. Gran 

Frisk till fuktig 
mark med högört 
utan ris 

Sediment med 
grovmo/mellansand 

Matjord, 
mulliknande moder 

Kalavverkning 
alternativt högskärm 
av björk. Gran (ask) 

Torr mark med 
smalbladigt gräs 

Söndervittrad 
kalksten över lagrad 
kalksten med mull i 
sprickorna 

Grässvål-mårfilt Högskärm, ingen 
hyggesrensning eller 
markberedning. Tall  

 
Danielssons (1988) skrift om föryngringsrekommendationer för Gotland är ingående och 
välgjord men utöver den så saknas det en sammanställning som utreder hur 
föryngringsmetoderna plantering under skärm och självföryngring med och utan skärm 
verkligen fungerar. Det saknas även en sammanställning över kunskapsläget hos 
verksamma inom skogsbranschen på Gotland rörande ovan nämnda föryngringsmetoder. 
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1.5 Syfte och mål 

Syftet med rapporten var att genom intervjuer och fältdata sammanställa kunskap om 
plantering och självföryngring av tall med och utan tallskärm på Gotland. I fält studerades 
föryngringsmetoderna utifrån;  
 

• Antal livskraftiga huvudplantor/hektar 
• Plantornas höjd och höjdtillväxt 

 
Intervjuer syftade till att sammanställa skogsbranschens kunskapsläge om 
föryngringsmetoderna. 
 
Målet var att få en bild av var och varför de olika föryngringsmetoderna lämpar sig eller 
inte lämpar sig på olika delar av Gotland.  

 
1.6 Avgränsningar 

 
Rapporten behandlade höjdutveckling och plantantal vid olika tidpunkter efter plantering 
av tall under tallskärm samt självföryngring av tall under fröträdställning av tall. 
Rapporten berör därför endast hur återväxten har påverkats genom dessa metoder 
specifikt på Gotland samt teorier om varför det ger de resultat som påvisats. Rapporten 
berör endast magrare tallmarker med ståndortsindex (SI) T14-T20. 
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2. Material och metod 
 
Underlaget till rapporten baseras på två delar. Den ena är en kunskapssammansställning 
gjord genom intervjuer med 7 olika företrädare för skogbranschen på Gotland. Den andra 
delen är fältdata från provytor i 15 olika bestånd föryngrade antingen under skärm 
(planteringen eller självföryngring) eller traditionellt planterade utan skärm.  

 
2.1Intervjuer 

 
Under januari- februari 2013 genomfördes intervjuer med 7 olika företrädare för 
skogbranschen på Gotland genom personliga möten (Tabell 2). Intervjuerna skedde på de 
intervjuades arbetsplatser förutom för Urban Svensson där intervjun skedde på 
Mellanskogs lokalkontor samt för Rolf Nicklasson där intervjun skedde i samband med 
skogbesök vid försöksytorna i Lojsta. Intervjuerna tog mellan 30 minuter till 2 timmar 
och skrevs ned på papper av författaren till rapporten. 
 
 
Tabell 2 Respondent, organisation, befattning och datum för intervjun. 
Namn Organisation, befattning Datum 
Rolf Nicklasson Liljewalchska skogsfonden 2013-01-24 
Urban Svensson Pensionerad från 

Skogsstyrelsen. 
2013-01-30 

Ingmar Danielsson Skogsstyrelsen, 
skogskonsulent. 

2013-02-04 

Ingvar Hansson Skogsstyrelsen, 
skogskonsulent. 

2013-02-06 

Göran Jacobsson  Mellanskog, distriktschef 2013-02-25 
 

Gunnar Kotz 
 

Mellanskog, inköpare 2013-02-25 

Bert- Inge Karlsson  
 

Mellanskog, inköpare 2013-02-25 

 
Intervjuerna baserade sig på frågeställningarna; 
  

• Vad anser du om föryngringsmetoderna plantering av tall under skärm och 
självföryngring av tall med och utan skärm.  

•  Varför  
 
De intervjuade fick därefter fritt dela med sig av sina erfarenheter och ståndpunkter. 
Svaren skrevs ned och sammanställdes sedan i rapporten. 
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2.2 Fältdata 
 

För att bedöma hur föryngringsmetoderna fungerar i praktiken på olika marktyper 
insamlades data om plantantal, höjd och höjdtillväxt i fält. Försöksytorna valdes ut 
tillsammans med Ingvar Hansson och Ingmar Danielsson på Skogsstyrelsen på Gotland 
samt Rolf Niklasson på Liljewalchska skogsfonden och Urban Svensson i samband med 
intervjuerna. Förutom ytor som representerade de två undersökta föryngringsmetoderna 
(planterad tall under skärm av dito samt självföryngrad tall under fröträd av tall) utvaldes 
3 ytor som kontroller. Två av kontrollerna var markberedda, en var ej markberedd, alla tre 
var planterade med tall.  Ytornas lokalisering valdes för att få en någorlunda geografisk 
spridning över ön i den mån detta var möjligt med hänsyn till var metoderna använts. De 
olika tjänstemännen hade även lokal kännedom inom vissa områden på Gotland vilket 
bidrog till vilka ytor som valdes. Ytorna var utspridda på sex olika lokaler (Figur 1). 
 
 
 

 
Figur 1. Mätlokalernas lokalisering på Gotland. 1 Klinte och Fröjel (socknarna gränsar till 
varandra), 2 Lojsta, 3 Boge, 4  Hall, 5 Fårö (Ava), 6 Lärbro. 
 
 
Lokalerna som valdes var alla i de lägre ståndortsklasserna då de undersökta 
föryngringsmetoderna främst använts inom de lägre boniteterna (Tabell 3). 
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Tabell 3. Försöksytorna lokal, SI, föryngringsmetod, skärmträdslag samt 
markförhållandeklass enligt Skogshögskolans boniteringssystem (Hägglund och 
Lundmark 1981). 
 
Lokal SI, 

m 
Föryngringsmetod Markförhållande 

klass 
Skärmens 
trädslag 

Klintebys, Klinte T16 Skärm med 
plantering 

Bergbundet Tall 

Göstavs, Fröjel T16 Skärm med 
plantering 

Bergbundet Tall 

Hallgårds, Fröjel T16 Skärm med 
plantering 

Grus Tall 

Friggars, Boge T16 Skärm med 
plantering 

Grus Tall 

Norrvange, Lärbro T16 Skärm med 
plantering 

Grus Tall 

Kyrkan Lojsta nr 1 T20 Naturlig 
föryngring under 
skärm 

Fingrus Tall 

Kyrkan Lojsta nr 2 T20 Naturlig 
föryngring under 
skärm 

Fingrus Tall 

Vike del 1, Boge T16 Naturlig 
föryngring under 
skärm 

Bergbundet Tall 

Vike del 2, Boge T16 Naturlig 
föryngring under 
skärm 

Grus Tall 

Liljewalchska, Lojsta* T20 Naturlig 
föryngring under 
skärm samt 
planterat. 

Fingrus Tall 

Västös, Hall T14 Naturlig 
föryngring under 
skärm 

Sten Tall 

Ava, Fårö T16 Naturlig 
föryngring 

Sand Ingen  
skärm 

Ava, Fårö T16 Naturlig 
föryngring 

Sand Ingen 
skärm 

Kyrkan Lojsta nr 3 T20 Plantering med 
markberedning 

Fingrus Ingen 
skärm 

Kyrkan Lojsta nr 4 T20 Plantering utan 
markberedning 

Fingrus Ingen 
skärm 

Göstavs, Fröjel T20 Plantering med 
markberedning 

Grus/bergbundet Ingen 
skärm 

 
*mätning av denna yta är gjord av Rolf Nicklasson varför höjduppgifter ej finns. 
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Mätning av höjd, höjdtillväxt och plantantal på försöksytorna utfördes genom 20 
cirkulära provytor á 50m²/ (r=4m) per hektar. Det totala antalet provytor varierade med 
storleken på försöksytan.    
För att utföra mätningen användes anteckningspapper, penna, måttband samt glasfiberstav 
i vilken måttbandet fästes för att mätningarna skulle kunna utföras vid ensamarbete. 
 
Inom varje provyta räknades antalet huvudplantor enligt Skogsvårdslagens krav 
(Skogsstyrelsen 2013b) där plantorna ska stå minst 60 cm ifrån varandra och förväntas 
kunna ingå i samma skikt genom att den lägre av två plantor inom en meters avstånd bör 
vara minst hälften så stor som den större plantan.  
 
Trädslagen i detta fall var tall, gran och björk och som var livskraftiga. Inom varje 
provyta mättes även höjden på det högsta trädet inom ytan.  
Åldern bestämdes efter uppgifter från Skogsstyrelsen eller skogsägaren om avverkningsår 
samt planteringsår i de fall plantering utförts. 
 
Medelvärden beräknades genom att summera antalet uppmätta plantor per provyta och 
dela med antalet provytor och multiplicera det med 200 för att uttrycka det per hektar. 
Detsamma gjordes för höjden. 
Medelhöjdtillväxten bestämdes genom medelhöjden dividerad med beståndets ålder 
vilket gav medelhöjdtillväxten i meter/år. 
 
För att kunna sätta dessa resultat i relation till det i praktiken önskvärda plantantalet så 
har uppgifter om rekommenderat antal plantor vid föryngring av tall och gran hämtats 
från Skogsstyrelsen (Tabell 4). 

 
 

Tabell 4. Rekommenderat antal plantor/hektar vid plantering av gran och tall i Sverige, 
(Skogsstyrelsen 2002). 

Bonitet Ståndortsindex Plantantal/hektar 
Mycket svag T12-T16 1700-2500 

Svag T17- G17 2000-2500 
Medelgod T18- T23 

G18- G27 
2300-3000 

God T24> 
G28> 

2500-3500 

 
På grundval av intervjuerna indelades försöksytorna i förenklade markförhållandeklasser 
(Bergbundet, Sten, Grus, Fingrus, Sand) per vilka medelvärden beräknades för plantantal, 
höjd och höjdtillväxt. Medelvärden beräknades likaså för föryngringsmetod (plantering 
under skärm, naturlig föryngring under skärm, plantering med markberedning) och för 
lokaler belägna på norra och södra delen av ön. 
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3. Resultat 
 

3.1 Fältdata 
 
De undersökta försöksytorna var 1-3 till 40 år gamla, hade ett plantantal som varierade 
mellan 428 och 4 300/hektar, med höjder från 0,35 till 10 meter och en medelhöjdtillväxt 
från 0 till 0,6 meter per år samt var belägna på antingen norra eller södra Gotland (Tabell 
5). 
 
Tabell 5. Försöksytorna föryngringsmetod (skärmplant =föryngring genom plantering 
under skärm, Nf skärm =naturlig föryngring under skärm, Nf =naturlig föryngring utan 
skärm och plant =planterat utan skärm), lokal, läge på norra (N)/södra (S) Gotland, SI, 
ålder, markberedning, plantor per hektar, höjd och medelhöjdtillväxt 
 
Föryn-
rings-
metod 

Lokal S/N 
Got- 
land 

SI, m Ålder, 
år 

Mark 
beredning 

Plantor per ha 2013 
  
  
 

Höjd, m 
  

Medel 
höjd 
tillväxt, 
m/år 

          Tall Gran Björk Tot. medel max min  

Skärmpl
ant 

Klintebys, 
Klinte 

S  T16 12,5 Okänt 844 34   878 1,17 2 0,5 0,09 

Skärmpl
ant 

Göstavs, 
Fröjel 

S T16 1,5 Okänt 784 50   834 0,35 0,5 0,2 0,23 

Skärmpl
ant 

Hallgårds, 
Fröjel 

S T16 12,5 Okänt 1182 46   1228 0,8 1 0,6 0,064 

Skärmpl
ant 

Friggars, 
Boge 

N T16 28 Okänt 1144 44 12 1200 2,9 4,5 1,5 0,10 

Skärmpl
ant 

Norrvange, 
Lärbro 

N T16 10 Okänt 1307 30   1337 1,6 2,3 1 0,16 

Nf skärm Kyrkan 
Lojsta nr 1 

S T20 23 Året efter 
avverkning. 

184 1084 184 1452 3,5 5 2 0,15 

Nf skärm Kyrkan 
Lojsta nr 2 

S T20 23 Ej 
markbered 

160 900 140 1200 1,7 2,5 1 0,07 

Nf skärm Vike del 1, 
Boge 

N T16 36 Okänt 428     428 2,8 2,5 4 0,077 

Nf skärm Vike del 2, 
Boge 

N T16 36 Okänt 1348 16 62 1426 4,3 6,5 3,5 0,119 

Nf skärm Lilje-
walchska, 
Lojsta 

S T20 10 Hösten 
innan 
plantering 

2900     2900       0 

Nf skärm Västös, 
Hall 

N T14 10 Ja, okänt 
när. 

818 100   918 0,69 2 0,2 0,069 

Nf   Ava, Fårö N T16 10 Nej 4300     4300 6,1 8 4,5 0,61 

Nf Ava, Fårö N T16 40   1620     1620 10 11 9 0,25 

Plant Kyrkan, 
Lojsta nr 3 

S T20 23 Nej 750 1034 300 2084 2,3 2,5 1 0,1 

Plant Kyrkan, 
Lojsta nr 4 

S T20 23 Ja 2166   316 2482 2,5 3 2 0,108 

Plant Göstavs, 
Fröjel 

S T16 20 Ja 1912     1912 4 5 3 0,2 
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Figur 2 och 3 presenterar mätresultatet per hektar och medelhöjdtillväxten relaterat till de 
olika markförhållandeklasserna. Figur 4 visar plantal per hektar relaterat till 
föryngringsmetod och Figur 5 visar medelhöjd samt medelhöjdtillväxt relaterat till 
föryngringsmetod. 
 
Antalet plantor per ha var i medeltal högst på sandiga lokaler följt av fingrus, grus och 
sand och lägst på den bergbundna (Figur 2). Medelhöjdtillväxten följde samma mönster 
för sand och fingrus, men grus, sten och bergbundet visade en avvikande ordning (Figur 
3). 

 
 

 
Figur 2.  Antal plantor per hektar per markförhållandeklass på de undersökta 
försöksytorna.  

 

 
Figur 3. Medelhöjdtillväxt per markförhållandeklass på de undersökta försöksytorna. 
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Antalet plantor per ha var högst på planterade lokaler med drygt 2 000 pl/ha och lägst 
under skärm med plantering, drygt 1 000 pl/ha, där granplanteringarna visade högre antal 
och tallplanteringarna lägre. Naturlig föryngring under skärm låg mitt emellan på drygt   
1 500 pl/ha (Figur 4). 
 
 

 
Figur 4. Antal plantor/ha per föryngringsmetod och trädslag på de olika 
lokalerna(skärmplant =plantering under skärm, skärmplant tall =plantering av tall under 
skärm, skärmplant gran =plantering av gran under skärm, Nfskärm =naturlig föryngring 
under skärm inkl. Ava och plant =plantering utan skärm) 
 

 
 
Figur 5. Medelhöjd (m) och medelhöjdtillväxt (dm/år) per föryngringsmetod på de 
undersökta försöksytorna(skärmplant =plantering under skärm, skärmplant tall  
=plantering av tall under skärm, skärmplant gran =plantering av gran under skärm, 
Nfskärm =naturlig föryngring under skärm inkl. Ava och plant =plantering utan skärm). 
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Uppdelat per föryngringsmetod var medelhöjden och medelhöjdtillväxten högst på de 
planterade ytorna och lägst under skärm. Medelhöjdtillväxten skiljde sig inte mycket åt 
under skärm, oavsett plantering eller naturlig föryngring (Figur 5). 
 
Skillnaden mellan norra och södra Gotland var inte utpräglad vad gäller stamantal (1 604 
per hektar på norra, 1 664 per hektar på södra) men desto mer vad gäller medelhöjden 
(4,06 meter på norra och 2,04 meter på södra) och medelhöjdtillväxt (0,20 meter /år på 
norra och 0,11 meter /år på södra). Denna skillnad låg framförallt i Ava-ytornas 
förhållandevis höga siffror. Om dessa togs ur jämförelsen försvann skillnaden mellan 
nord och syd. 
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3.2 Intervjuer 
 
Skärm: Denna föryngringsmetod tillskrev de intervjuade en viss nytta på svagare marker 
där den kan hjälpa föryngringen genom att skugga marken och på så vis motverka 
uttorkning under heta somrar.  
Nicklasson menade däremot att på mellangoda och goda marker finns ingen anledning att 
ställa skärm då föryngringen på dessa marker ofta kommer bra även utan. Han sa även att 
skogsägaren får merkostnader av skärmen då det blir två avverkningar plus att det alltid 
blir en plantavgång vid avvecklingen av skärmen. Vidare sade han att man kan få en 
positiv effekt med avseende på snytbaggeangreppen (Hylobius abietis) med skärm men 
att man får samma effekt av markberedningen så inte heller det såg han som motiv till att 
ställa skärm.  
 
Svensson pekade på att han sett flera exempel på norra Gotland där planteringar under 
skärm lyckats bättre än dito utan skärm på samma marktyper. Danielsson menade här att 
även plantering intill block, buskar och stubbar kan hjälpa plantorna att behålla fukten 
omkring sig. Han tillade även att på frostlänta marker kan en skärm underlätta då den 
jämnar ut temperaturen mellan dag och natt, i detta fall cirka 70- 100 träd/hektar. Han 
nämnde även skydd mot snytbagge med 65 träd/hektar. 
 
Hansson sade att på vissa svaga marker som är mer åt det bergbundna hållet kan skärmen 
göra mer skada än nytta genom att den konkurrerar med plantorna om vattnet, här är en 
lågskärm av buskar och undertryckta träd bättre. Han sa att detta fenomen är vanligare på 
södra än på norra delarna av ön där markerna består mer av grus och sand vilket gör att 
konkurrensen inte verkar blir lika stor där mellan skärmträd och plantor. 
 
Jacobsson, Kotz och Karlsson tyckte inte att det finns någon anledning att ställa skärm 
vid majoriteten av föryngringarna, undantag finns naturligtvis. De hänvisade till de ökade 
kostnaderna med två avverkningar, skadade plantor vid avveckling samt att skärmträdens 
tillväxt oftast är i stort sett obefintlig på de svaga marker där man testat metoden. Det 
sistnämnda tillskrev de det faktum att skärmträden ofta är för gamla när de friställs samt 
att det ofta är av dålig kvalitet från början med mycket kvist vilket även gör att en stor yta 
påverkas när de fälls varför plantavgången blir stor.  
De lämnade dock lite öppet för att andra resultat kanske kunde uppnås om planeringen för 
skärmen och friställningen av denna skedde tidigare i beståndets omloppstid när träden 
har större växtkraft. 
 
Naturlig föryngring: Samtliga av de intervjuade var i stora drag överens om att 
självföryngring är svårt på Gotland pågrund av försommartorkan som knäcker de 
nyetablerade groddplantorna. Nicklasson sade även att de på lite bättre marker med finare 
jord är svårt på grund av uppfrysningen samt vegetationen som kväver plantorna. Han 
hänvisade till de tre försöken som gjorts i Lojsta och där alla visar dåliga resultat 
avseende självföryngring (Tabell 3) samt sin erfarenhet från ett helt arbetsliv inom 
skogsbranschen på Gotland och i dagsläget som verksam inom Liljewalchska 
skogsfonden med 2834 hektar skogmark. Undantaget är Ava på Fårö där metoden 
fungerar väl. 
  
Svensson sade att en del goda exempel finns på norra Gotland, han menade att jordar av 
grus och sand lyckas bättre än finare jordar med mjäla eller ler då de sista två orsakar 
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problem med uppfrysningen på grund av kapillärkraften. Något som han liksom Hansson 
upplevde ha en positiv inverkan på självföryngringen är om denna ligger intill havet eller 
träsken, eventuellt kan den fuktigare luften här hjälpa plantorna. Han nämnde även att 
man kan låta lamm beta avverkningen något år innan man släpper upp ny skog, han har 
sett försök med detta som visat bra resultat, troligtvis trampar de ned fröna som då får 
bättre möjlighet att gro och etablera sig. 
 
Danielsson och Hansson nämnde även de Ava på Fårö som ett undantag där 
självföryngring fungerar fint.  
 
Jacobsson, Kotz och Karlsson sade att ska man lyckas med självföryngring så bör man ha 
tur med vädret i flera år efter sig där den vanliga försommartorkan bör utebli under 
etableringsåren. Även de var inne på att en viss hjälp av fukten från havet kan ges till 
kustnära bestånd, främst i de nordöstra delarna av Gotland. De upplevde liksom 
Nicklasson att även om plantorna klarar torkan så kvävs de ofta av den kraftiga 
vegetationen på hyggena. Ava är ett undantag där det finns stamrika och lyckade 
självföryngringar. 
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4. Diskussion 
 
Av ovan framtagna resultat så finns ett antal faktorer att diskutera kring hur de påverkar 
det resultat som fallit ut av studierna. För det första så nämner flera av de intervjuade 
personerna förhållandet norr/söder som en faktor som påverkar både skärmens relevans 
och hur väl en självföryngring lyckas. Med stöd av de mätningar som presenteras under 
resultatdelen samt Danielssons (1988) skrift om olika marktypers rekommenderade 
föryngringsåtgärder så stämmer de intervjuades åsikter relativt väl, med det undantaget 
att det alltid finns områden som skiljer sig från mängden. I fält var plantantalet relativt 
lika, trots högre bonitet på ytor på södra delen. Det som skilde var medelhöjden som var 
dubbelt så hög på nordliga ytor som på sydliga. Detta berodde dock på Ava-ytornas höga 
siffror, togs de ur analysen utjämnades skillnaden nord-syd. 
 
Noterbart är dock att de marker på norra Gotland där mätningar utförts inte är av den 
grunda vittringsjordtypen utan består av grus, mindre sten och sand. Det är möjligt att 
metoderna inte skulle fungera lika väl på norra Gotland om man studerade marker i 
samma ståndortsklass men med annan markstruktur. I exemplet Vike del 1 så består 
marken av häll med ett tunt humuslager och där var också föryngringen gles medan det i 
Vike del 2 där marken bestod av grus så var föryngringen god. Båda dessa var naturligt 
föryngrade.  
 
De studerade områdena på södra Gotland var förutom i Lojsta jordar med tunt 
humuslager, antagligen vittringsjordar vilket beskrevs tidigare i rapportens inledningsdel. 
I studien fattas dock uppgifter från mellersta delarna av ön varför denna del av Gotland 
inte går att dra några slutsatser kring. För att få en djupare kunskap i ämnet borde studien 
bygga vidare på studier om berggrunden på Gotland i helhet och geologiska kartor borde 
kunna vara till stor hjälp, detta rymdes dock inte inom tidsramen för denna rapport. 
 
Studerar man antalet plantor i de föryngrade bestånden kontra det rekommenderade 
antalet plantor vid föryngring som visas i Tabell 4 så ser man att för de södra delarna 
ligger plantantalet ofta en bra bit från det rekommenderade hos både plantering under 
skärm samt självföryngringen. På norra delarna ligger det närmare det rekommenderade 
antalet. En del av dessa bestånd, exempelvis Vike del 2, är äldre och har varit röjt varför 
det ursprungliga plantantalet inte är känt, bara att det är högre än det i tabellen redovisade 
vilket gör att resultatet här varit bättre än vad som framgår av mätningen. Man kan dock 
trots dessa faktorer se ett mönster i siffrorna som kan kopplas till de allmänna åsikterna 
hos branschfolk om att metoderna röner större framgång på norra Gotland än på södra 
delarna av ön. 
 
Avseende självföryngringen som föryngringsmetod så finns vissa svagheter i genomförd 
undersökning. Ett exempel är försöken i Lojsta där marken är klassad som T20. Karlsson 
et al. (2004) skriver att vid de lägre bonitetsklasserna, T22 och nedåt, så uppkommer bra 
fröår med många frön som håller god grobarhet först 3- 5 år efter friställningen. Vidare så 
anger Hörnfeldt et al. (2012) att den optimala tidpunkten för markberedning är hösten 
innan eller under tidig vår innan fröfall för att nå så goda föryngringsmöjligheter som 
möjligt. Då försöksytan i Lojsta var markberedd året efter avverkningen så kan det dåliga 
resultatet bero på att när fröträden fick ett bra fröår så hade effekten av markberedningen 
redan utgått. Detta kan ha gjort att undervegetationen hade tagit över och gjort det svårt 
för plantorna att ta sig upp. Å andra sidan är möjligheten relativt stor att det inte hade 
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lyckats i alla fall då erfarenheterna från denna del av ön säger att metoden inte är 
framgångsrik på dessa marker.  
 
På norra Gotland så visar mätningarna i Boge (Vike del 2), Hall (Västös) samt Fårö (Ava) 
att självföryngring faller mer väl ut, notera dock att ytan i Hall höll SI T14 varför 
resultatet om 918 plantor per hektar får ses som relativt bra, marken är på gränsen till vad 
som räknas som impediment. Med hänvisning till skogshistorien och 
föryngringsproblemen på dessa magra marker bestående av sten och grus med endast en 
tunn humusfilt så kan skydd mot uttorkning av solen genom skärm eller föryngring under 
fröträd fungera bättre här än på södra delarna av ön. Vegetationen i dessa områden är ej 
heller lika konkurrerade. Sett till skogsvårdslagens krav om antal plantor för godkänd 
föryngring är det bara Fårö Ava som når målet om 1700-2500 plantor per hektar. 
 
Notera även att alla dessa ytor låg i närheten till kusten vilket nämndes som en positiv 
effekt av intervjupersonerna. Det finns däremot inga mätningar gjorda länge in i landet 
som skulle kunna bekräfta den teorin vilket är en svaghet i argumentet. Vidare kan man 
också se att dessa tre områden på norra Gotland hade sten, grus eller sand i marken vilket 
också stöder de intervjuades åsikt om att den typen av mark passar bättre att självföryngra 
än jordar med finare struktur eller mer bergbunden mark på. Måhända att norra Gotland 
har mer av den lämpliga marktypen varför uppfattningen om att norra fungerar bättre än 
södra för skärm och naturlig föryngring finns.  
 
De intervjuade Jacobsson, Kotz och Karlsson påpekade att en annan faktor som skiljer 
lönsamheten i dessa metoder åt mellan Gotland och svenska fastlandet är den 
värdetillväxt som man räknar med att kvarställda skärmträd erhåller efter friställning . De 
menar att denna är i stort sett obefintlig i skärmställningar på Gotland. De menar även att 
många bestånd där dessa metoder använts kanske hade haft fler plantor och bättre tillväxt 
om de tidigare hade planerats och huggits för skärm/fröträd och att träden varit yngre när 
de friställdes. Detta är två faktorer som skulle kunna påverka de resultat som rapporten 
visar och därmed är en osäkerhetsfaktor. Samtliga undersökta bestånd är på sämre 
marker, T20 och nedåt. Då det finns marker med betydligt högre ståndortsindex än så på 
Gotland blir således inte resultatet fullständigt. Metoderna är dock oftast använda på de 
sämre markerna pågrund av deras föryngringsproblem, varför det är svårt att veta hur de 
skulle fungera på de bättre där den traditionella planteringen ger goda föryngringar. På 
dessa marker har vi också vegetationen som hinder vid självföryngring. Man skulle även 
kunna tänka sig ett scenario där en tidigare planering av skärm/fröträd och friställning när 
dessa var yngre skulle kunna påverka deras förmåga att producera grobara frön. I 
dagsläget är träden i aktuella bestånd ofta äldre än önskvärt.  
 
Ava på Fårö skiljer ut sig genom att få goda självföryngringar där plantering är helt 
onödigt då plantantalet ändå med råge fylls upp. Varför det är så finns inga säkra 
uppgifter på. Kanske är det sandjorden i kombination med fukten från havet som ger de 
lyckade resultaten, kanske finns det vatten underifrån som förser de stora träden så de inte 
konkurrerar med de mindre plantorna. Ett tydligt svar på detta verkar inte finnas, bara att 
de fungerar mer än väl att självföryngra tall under fröträd på denna lokal. Notera även att 
det här inte finns någon ståndortsbestämning av marken. 
 Alla de intervjuade var överens på den här punkten, att Ava var ett lämpligt område för 
naturlig föryngring. 
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Slutligen så finns andra aspekter i frågan om skärmens nytta som inte tagits med i denna 
rapport, utlakningen av näringsämnen, grundvattenhöjning på hygget och den rent 
estetiska biten i exempelvis tätortsnära skogar. Dessa faktorer kan naturligtvis påverka 
hur man väljer att bruka skogen men har inte berörts i denna rapport. 
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5. Slutsatser 
 

• Framgången och nyttan av föryngringsmetoderna plantering under skärm 
och naturlig föryngring under skärm på Gotland verkar vara kopplade till 
markstrukturen där djupare jordar av grövre struktur tenderar vara mer 
lämpade även då de kan ha ett lågt ståndortsindex. 

• Markstrukturen går till viss del att koppla till lokaliseringen på ön då de mer 
lämpade markerna oftare är belägna på norra Gotland än på södra delarna 
av ön. Detta innebär dock inte att alla skogsmarkstyper på norra Gotland är 
lämpliga för dessa två föryngringsmetoder.. 

• Icke lämpliga marker är grunda vittringsjordar där konkurrensen om vatten 
och näring blir för stor mellan planta och skärmträd. Vad det gäller 
naturlig föryngring så är även finare jordar olämpliga då dessa tenderar att 
orsaka uppfrysning av plantorna och dessutom ofta har en riklig vegetation 
vilket kväver de nyetablerade groddplantorna.  

• För de flesta typer av jordar på Gotland så är markberedning av något slag 
för att få bukt med vegetation och hindra snytbagge, följt av plantering den 
mest framgångsrika metoden för att föryngra tall.  

• Skogsvårdslagens lagkrav om godkänd föryngring med 1700- 2500 plantor 
per hektar för T12-T16 uppnås bara i ett fall av de undersökta ytorna i 
rapporten(Fårö Ava) av ytor föryngrade genom plantering av tall under 
skärm eller självföryngring av tall. 
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