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Sammanfattning 
 

Den produktiva skogsarealen i Sverige som är grandominerad består av 9,5 

miljoner ha (Skogsstyrelsen 2011). Varav knappt 0,2 miljoner ha står på torr 

mark. I sydöstra Sverige (Kalmar, Blekinge och Gotlands län) är andelen 

gran på torr mark betydligt högre, där står ca 4% av granskogarna på torra 

marker (personlig kommunikation Göran Kämpe, 2015).  

 

Det finns hos skogliga praktiker och tjänstemän en uppfattning att granen på 

torra marker i södra Sverige etablerar sig väl och initialt producerar bra men 

att den efter kronslutning och ökande ålder sjunker kraftigt i tillväxt, en så 

kallad knytning (Bergquist, et al 2005). Problematiken idag är att gran 

planteras på alltför torra marker, eftersom tall anses för osäkert p.g.a. av 

betestrycket av vilt. 

 

I studien jämfördes höjdtillväxten i granbestånd under omloppstiden, på 

marker där tall hade varit det naturliga valet enligt principerna för 

ståndortsanpassat skogsbruk. Studiens mål är att ta reda på om och när 

tillväxten avtar för granen på torrare marker i sydöstra Sverige, med hjälp av 

bestämning av Ståndortsindex (SI) och av övrehöjdsmetoden (ÖH) i äldre 

bestånd.  Avgränsningarna är den ekonomiska biten och fokusområdet är när 

höjdtillväxten avtar för granen på tall/torra marker i jämförelse med tallen. 

 

I undersökningen användes två bestånd som uppfyllde de förutbestämda 

kriterierna som fanns. Kriterierna var att bestånden hade uppnått en ålder på 

50 år, att de vara sådda eller planterade vid föryngringen, samt bestod av 

minst 70% gran och stod på typisk tallmark.   

 

I varje bestånd lades 4 provytor ut med en radie på 10 meter, provytorna i 

beståndet lades slumpmässigt ut i en rak linje, där provytorna inte fick 

hamna på avvikande ståndorter som t ex en stor lucka eller berg i dagen 

m.m. I provytorna valdes ÖH-träd ut för att sedan användas till 

undersökningen. I undersökningen karakteriserades ståndortsförhållanden, 

vilket utfördes i varje provyta för att få en större helhetsbild över hur 

bestånden såg ut.  

 

Studien visar att granen klarar sig på tallmarker men att höjdtillväxten inte 

tas tillvara så som den borde. Granens produktion minskar då granen har 

svårare att ta till sig näringen i marken. Resultatet visar att ståndortindexen 

för bestånden i en tidig ålder har ett mycket högre index än när den når äldre 

åldrar. Eventuell vattenstrypning sker vid två tillfällen första gången vid en 

ålder 15-25 år och sedan vid en ålder 55-60 år.  
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Abstract 

Den produktiva skogsarealen i Sverige som är grandominerad utgörs av 9,5 

miljoner ha(Skogsstyrelsen 2011). Varav knappt 0,2 miljoner ha står på torr 

mark (personlig kommunikation Göran Kämpe, 2015). Problematiken i 

södra Sverige är att gran planteras på allt för torra marker, eftersom att tall 

anses för osäkert pga av betestrycket av vilt. 

 I undersökningen utreds om och när tillväxten avtar för granen på torrare 

marker i sydöstra Sverige med hjälp av bestämning av ståndortsindex (SI).  

Höjdtillväxten har, med hjälp av borrning/kapning på olika trädhöjder, 

rekonstruerats i granbestånd för en hel omloppstid. Detta har utförts på två 

olika lokaler där tall hade varit det naturliga valet och där granen bedöms 

lida av vattenbrist. Fokusområdet är ifall höjdtillväxten och SI avtar för 

granen på tall/torra marker under omloppstiden, som kan ses som en 

indikation på granknytning.  

Resultatet visar att granbestånden har ett betydligt högre ståndortindex i 

ungskogsfasen jämfört med när beståndet är äldre.  Under omloppstiden 

visar det sig att ståndortindexen ändrar sig vid två tillfällen under 

granbeståndets livslängd, eventuell vattenbrist uppstår. Bestämning av SI 

visade att bestånden motsvarade en G30 i ungskogsfasen men vid 

slutavverkning hade det sjunkit till en G24. 

Nykelord: Vattenbrist, Öh-metod, tallmark, granknytning 
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Abstract 

Today we know that 9,5 million hectares of productive forest land in 

Sweden consists of Norway spruce (Skogsstyrelsen 2011), of which almost 

0.2 million hectares are standing on dry land with low moisture content 

(personal, communication Göran Kämpe, 2015). The problem today in 

southern Sweden is that Norway spruce is planted on arid lands, because that 

pine is considered unsafe due to damage on young plants done by wild 

animals.  

The study investigates if and when growth slows down for spruce on arid 

lands in south-eastern of Sweden, based on determination of a site index (SI) 

for a whole rotation. In order to determine SI, increment cores/cutting at 

different tree height has been conducted. It compares the height growth of 

spruce stands during the rotation period, on land where the pine had been the 

natural choice and where the spruce likely suffers from a water deficit. The 

focus area of this study is if height growth and SI declines with age as an 

indication of water deficit in older stands. The boundaries are the economic 

part. 

The result shows that the spruce stands had a considerably higher site index 

at an early age, compared when it reaches older ages. During the rotation 

period, it turns out that site index drops twice during the rotation period, 

when a possible water deficit occurs. Calculations of the site index show that 

SI of G30 in the young stand but at time for clear-felling, it drops to a G24. 

Keywords: Water deficit, OH method, Pine land, spruce decline  
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Detta examensarbete ingår i mitt tredje år på Skog och Träprogrammet 

12/15. Examensarbetet omfattar 15 hp det motsvarar tio veckors helstudier, 
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gran på fel mark. 

Ett stort tack till min handledare Johan Bergh, Institution Skog och 
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Vidare vill jag tacka Ulf Johansson, Tönnersjöhedens och Skarhults 
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Och sist men inte minst min man Patrik Soelberg som stöttat mig genom 
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1. Introduktion 

 
1.1.Bakgrund 
 

Av den produktiva skogsarealen i Sverige består 9,5 miljoner ha av gran 

(Skogsstyrelsen 2011). Varav knappt 0,2 miljoner ha står på torr mark I sydöstra 

Sverige (Kalmar, Blekinge och Gotlands län) är andelen gran på torr mark 

betydligt högre där ca 4% av granskogarna står på torr mark (personlig 

kommunikation Göran Kämpe, 2015). 

  

Granen trivs bäst på friska/fuktiga marker medan tallen hävdar sig bra på torr 

mark, grovkornig jord, tunna humuslager, markvegetationstyper med blåbär, och 

lingon eller sämre (personlig kommunikation Johan Bergh 2015). Tallen växer 

även bra på frisk mark. Tall tål frost bättre än gran och har mindre anspråk på 

vattentillgång och näring.  

 

Skogsstyrelsen inventeringar visar att skogsägare i allt mindre utsträckning väljer 

ett ståndorts anpassat skogsbruk, eftersom skogsägarna ser viltet som ett stort hot 

vid föryngring av tall och löv, samt för att kunna erhålla en värdefull 

virkesproduktion i skogen. I skogsstyrelsens framtidsscenario (SKA08) som 

presenterades 2008, förutspås tallens areal i södra Sverige halveras inom 100 år 

om utvecklingen fortsätter som den gör i dag. Dagens betestryck innebär till 

exempel att gran och björk (framförallt glasbjörk) gynnas då den nya skogen tar 

form (Kalén, et al 2010). Denna utveckling är en av de allvarligare frågorna vi 

har att hantera inom skogen. Risken med att gran planteras på torra tallmarker är 

att skogen kan förlora i termer av tillväxt och vitalitet. Detta i synnerhet i 

fullslutna bestånd i sydöstra Sverige och under andra halvan av omloppstiden där 

skogen har det största vattenunderskottet under tillväxtsäsongen. En annan 

aspekt är att istället för att sprida riskerna med flera olika trädslag skapas det i 

dag ett mer ensidigt grandominerat skogsbruk, vilket kan medföra stora risker i 

termer av tillväxt, biologisk mångfald och i ekonomin för skogsbruket. Ur ett 

klimatförändringsperspektiv är ett alltför grandominerat skogsbruk i södra 

Sverige olämpligt, då ett varmare klimat kan innebära försämrad vattentillgång, i 

synnerhet vid minskad nederbörd i framtiden. Tallen har den fördelen att den 

klarar av torka bättre än alla inhemska trädslag som finns i Sverige. Ytterligare 

en aspekt är granens stormkänslighet där problemen kan förvärras genom 

förändrat vindklimat i framtiden (Blennow et al, 2010). Även risk för ökad 

förekomst och omfattning av rotröta och angrepp av granbarkborre i äldre 

granbestånd förväntas öka vid förhöjda temperaturer i södra Sverige (personlig 

kommunikation Johan Bergh 2015).  

 

Att anpassa skogsbruket med ökad andel granföryngringar till rådande 

viltstammar är olyckligt, eftersom skogsägare istället borde anpassa det till ett 

framtida klimat för att minska riskerna. En minskning av tallens omfattning i 

landskapet riskerar att minska de organismer som är knutna till tallen (Bergqvist 

et al 2011). Hur kommer den långsiktiga produktionsförmågan att påverkas av 

att det oftare sätts gran på torra marker i södra Sverige som borde planteras med 

tall?  
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1.2. Granens vattenbehov är en av faktorerna som utgör deras tillväxt 
utveckling. 
 

Det finns en uppfattning hos skogliga praktiker och tjänstemän att granen på 

torra marker i södra Sverige etablerar sig väl och initialt producerar bra men att 

den efter kronslutning och ökande ålder sjunker kraftigt i tillväxt, en så kallad 

knytning (Bergquist et al 2005).  

 

Till en början växer det bra, men efter 15–20 år uppvisar granen ofta vattenbrist. 

Bevattningsförsök i södra Sverige visar på att tillväxten kan öka med 10-20% i 

granbestånd på friska marker (Bergh, at el 1999).  

 

Om marken är för torr eller för våt spelar ingen roll för granen för den får för lite 

vatten i båda fallen. Granens rötter klarar sig inte under vattnen, och i torven på 

mossmarken kan det periodvis bli väldigt torrt. När granens rötter inte kan arbeta 

normalt får barren svårt att hushålla med vatten (Bernli 2015). Det innebär att 

granen inte bara kan lida av vattenbrist på torr mark utan även kan torka på blöt 

mark. Trädets rötter lider av syrebrist på blöta marker och rötternas funktion att 

ta upp vatten och näring är nedsatt. Egentligen är det inget unikt för gran utan 

gäller de flesta träd och växter som inte utvecklat något speciellt system för att 

klara syrebrist. Tallen har lägre barrmassa och vattenbehov jämfört med gran och 

klarar sig därför bättre.  

 

Gran är ett säkert odlingsalternativ på rätt ställe, dvs. på högförmultnade marker, 

näringsrika torvjordar och finkorniga jordar med hög markfuktighet. Marken får 

varken vara för torr eller för blöt för att granen ska trivas. Terrängen för granen 

får gärna slutta lite för bättre dränering, då barrträd mår bäst av rörligt 

markvatten eftersom det innehåller mycket syre. Stillastående vatten är 

syrefattigt och om porerna i marken är fyllda med stillastående vatten hämmas 

rotfunktionen av syrebrist, och skadliga ämnen som bildas i syrefri miljö (Halsby 

2008). Granen har större barrmassa än tallen och därmed större vattenbehov. En 

annan skillnad som har betydelse är olikheterna i tallens och granens rotsystem, 

där granen har ytliga rötter medan tallen har rötter som går neråt i jorden. Tallen 

klarar av varmare och torrare klimat bättre, vilket klimatscenarierna uppvisar 

(IPCC 2013). Granen kräver en högre vattentillgång än tallen.  

 

Granbestånd i östra delarna av Sverige har ofta en bra produktion i 

ungdomsstadiet men det finns risk för att den löpande tillväxten minskar vid 

högre ålder (Eriksson 1984). Det beror på att sydöstra Sverige är den del av 

landet som har lägst nederbörd kombinerat med höga temperaturer, vilket ökar 

vattenbehovet ytterligare hos granen. Dessutom kan försommartorkan i sydöstra 

Sverige påverka vårvedens tillväxt, då granen kan lida av vattenbrist och 

stressas.  
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1.3 Syfte och mål 
 
Problematiken idag är att gran planteras på allt för torra marker, eftersom att tall 

anses för osäkert pga av betestrycket av vilt. I korthet kan sägas att 

föryngringarna och ungskogarna ska ha en täthet, kvalitet och 

trädslagssammansättning som tillvaratar markens produktionsförmåga och ger 

förutsättningar för kvalitetsproduktion. En anpassning till rådande betestryck 

innebär ökad osäkerhet i skogsbruket. Studien syftar till att besvara följande 

frågeställningar: 

 

1) Hur ser höjdtillväxten (SI) ut för granen på torrmark under 

omloppstiden? 

2) Om en eventuell vattenbrist sker i granbestånd och i så fall när 

under omloppstiden? 

 

Syftet med studien är att jämföra höjdtillväxten i granbestånd under 

omloppstiden, på marker där tall hade varit det naturliga valet enligt principerna 

för ståndortsanpassat skogsbruk.  

 

Undersökningen handlar om att kontrollera vid vilken ålder vattenstrypningen 

sker och följa granens tillväxtkurva, för att se om den har tappat i höjdtillväxt 

under sin omloppstid. Skogliga praktiker antar att granens tillväxt inte påverkas 

fram till en viss ålder men att den sedan avtar, särskilt på de torra ”tallmarkerna”.  

 

Målet med denna studie är att ta reda på om och när tillväxten avtar för granen 

på torrare marker i sydöstra Sverige. Det görs med hjälp av bestämning av 

Ståndortsindex (SI) och med hjälp av övrehöjdsmetoden i äldre bestånd.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien görs i ett bestånd i Kalmar län och i ett som ligger i Kronobergs län, och 

inte över hela landet. 

 

Det som lämnas utanför studien är de ekonomiska aspekterna och fokusområdet 

är om och i så fall när höjdtillväxten avtar för granen på torra marker. Det görs 

för att lätt kunna se när en vattenstrypning sker och för att lätt kunna analyser hur 

tillväxten ser ut under granens omloppstid. Om den tappar i tillväxt eller om den 

håller ett jämnt ståndortsindex.  

 

Höjdtillväxten används för problemet är exempelvis att olika skötselåtgärder 

påverkar de kvarvarande trädens volymtillväxt mer än ÖH trädens 

höjdutveckling. När volymtillväxten ska undersökas så är det av stor vikt att veta 

väldigt väl hur och när de olika åtgärderna har genomförts.  
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2. Material och metod 
 

2.1 Metoden för hela undersökningen 
 

Metoden som används är explorativa undersökningar där syftet är att inhämta så 

mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde, i detta fall gran på 

tallmark. Detta innebär att man försöker belysa ett problemområde allsidigt 

(Patel och Davidsson 2012). I undersökningen används material av: 

 

 Genomgång av befintlig litteratur inom området. 

 Inmätning, beräkning och analys av utvalda bestånd där data av 

granens ålder vid olika höjder av stammen tas ut för att få fram 

ståndortindex. 

 

Tillvägagångsättet för jämförelserna var först och främst att hitta lämpliga 

bestånd till studien, där det stod gran på torra marker.   

Ett trettiotal bestånd togs ut på Sveaskogs marker som potentiella till 

undersökningen med åldrar mellan 40-70 år samt fem bestånd på privata marker. 

Dessa gicks igenom och synades till studien varav två stycken plockades ut. 

 

I varje bestånd lades fyra provytor ut i en rak linje ut slumpmässigt. Till hjälp 

användes checklista för tillvägagångssätt och tabell för att föra in mätresultaten 

(bilaga 1). ÖH-metoden användes till studien då de mindre träden kan ha varit 

hämmade av ÖH-träden (Eriksson och Karlsson 1996).  

 

I provytan klavades alla träden för att ta ut de två grövst till övrehöjdsträd och ett 

av dessa lottades ut till provträd. På provträdet studerades totalåldern vid 

stubbskäret och övriga åldrar och höjder vid olika mått av trädet. Åldrarna togs 

ut vid 10%, 30%, 50%, 70% och 90% av trädets längd. När åldrarna var tagna så 

togs en ny längd ut från dessa punkter för att veta trädet höjd vid dessa åldrar.   

 

Den information som fås ut från litteraturstudien är s.k. sekundärdata, dvs. 

uppgifterna har oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den 

aktuella studien. Det är därför viktigt att vara medveten om att informationen kan 

vara vinklad eller inte heltäckande för studien (Björklund och Paulsson 2014). 

Sökningen av litteraturen till studien gjordes via Linnéuniversitetets biblioteks 

sökmotorer, tog även del av litteratur som handledaren hade inom ämnet, en del 

hittades via Google och skogsstyrelsens hemsida. 
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2.2 Tillvägagångssätt av urval av bestånd 
 

Kriterierna var att bestånden skulle ha uppnått en ålder på 50 år eller äldre. 

Bestånden skulle vara sådda eller planterade vid föryngringen. Bestå av minst 

70% gran och att det skulle stå på typisk tallmark för att vara lämplig för studien.  

 

Anledningen till att åldern ska vara 50 år eller äldre är för att vara säker på att få 

med vattenknytningen vid ung ålder. Knytningen antas komma vid unga åldrar 

gissningsvis vid 15-20 år, dock kan det antas att den kan komma senare.  

 

Att bestånden ska vara sådda eller planterade är ett krav då många av dessa 

bestånd från 50 och uppåt är rester efter det blädningsbruk som bedrevs runt om i 

sydöstra Sverige. Blädningsbruket kan ha hämmat ÖH-trädens tillväxtutveckling 

då bestånden har varit olikåldriga och höjdskiktade.  

 

I studien valdes två bestånd ut av 35 st då dessa ansågs uppfylla kriterierna. De 

andra 33 bestånden uppfyllde antingen inte trädslags fördelning eller att i dessa 

bestånd stod det något helt annat än vad beståndsbeskrivningen visade och att det 

i en del bestånd bedömdes att blädningsbruk hade bedrivits. 
 

Första beståndet som valdes låg i Fögeberg (bild 1), Fagerhult (ca 57,
 
11

o
N, 

28,77
o
 E) som ligger 166 meter möh. Det är gallrat två gånger varav den senaste 

gången utfördes för ca 10 år sedan.  

 

 
Bild 1. Bilden är  tagen av Emma Soelberg och visar beståndet Fögeberg. 
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På Sveaskogs marker valdes det andra beståndet (bild 2) ut i skiftet som heter 

Berg (57,
 
06 

o
N, 39,36 

o
E,) som ligger 222 möh. Beståndet valdes ut för det ansågs 

att beståndet inte hade vuxit optimalt. Granbeståndet är gallrat två gånger, senast 

för 16 år sedan samt att det är askåterfört år 2008.  

 

 
Bild 2. Bilden är tagen av Emma Soelberg och visar beståndet Berg. 

 

Askåterföring kan medföra en ökad tillväxt och skulle snarare stärka vår hypotes 

om granknytning vid ett avtagande SI. 

 

 
Bild 3. Karta över delar av sydöstra Sverige som visar bestånden som valdes ut till studien i 

Google Earth 2015.    

 

Genomsnittlig nederbörd (referensperioden 1961-1990) är för dessa båda 

områden runt 500 mm om året (SMHI 2014).  

 

För att kunna se avvikande tillväxtmönster hos de två uppmätta bestånden (bild 

3) visar kartan var de två bestånden ligger i sydöstra Sverige. Studien avser att 

jämföra löpande höjdtillväxt med modellerad höjdtillväxt för olika 

ståndortsindex. För att kunna se om och eventuellt när höjdtillväxten avtar i 

bestånden samlas data in från bestånden som har en ålder mellan 60-80 år. Detta 

görs för att kunna analysera bakåt i tiden med hjälp av trädens höjd, och för att 

bestämma vilket SI de hade vid olika åldrar. 
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2:3 Undersökning av parametrar i beståndet 
 

I fältundersökningen karakteriserades ståndortsförhållanden, vilket utfördes i 

varje provyta för att få en större helhetsbild över hur bestånden ser ut. Det som 

samlades in var bl.a. breddgrad, höjd över havet, markslag, markvattnets 

rörlighet, jordartens textur, markvegetationstyp och jorddjup, vilken 

ståndortsindex det har idag, markens lutning, om det är eller varit dikat och hur 

ytstrukturen ser ut i beståndet t ex graden av blockighet. Detta är viktigt att ta 

med eftersom att olika bestånd har olika möjligheter att utvecklas beroende på 

ståndortsförhållandena. Markvegetationstypen togs ut med hjälp av 

flödesschema för bestämning av markvegetationstyp på fast mark, bonitering 

med skogshögskolans boniteringssystem (Hägglund och Lundmark, 1984). 

 

Tabell 1. Olika ståndortsegenskaper, koordinater, höjd över havet, nederbörd mm 

för beståndet i Fögeberg och Berg.  

Bestånd 1 Fögeberg 2 Berg 

Koordinat 57,11
o
N, 28,77

o
E 57,06

o
N, 39,36

o
E 

 

Höjd över havet 166 meter 222 meter 

Lutning Svag Svag 

Markslag Fast mark Fast mark 

Jordart Morän Morän 

Jordmån Podsol Podsol 

Texturklass Sandig- moig Sandig-moig 

Markfuktighet Frisk Frisk 

Sumpmosslokal - - 

Dikning - - 

Jorddjup Ca 1,5 meter Ca 1 meter 

Ytblockighet Ja Nej 

Markvegetationstyp Mark utan fältskikt Mark utan fältskikt 

Trädslagsfördelning 10% tall 90%gran 20% tall 80% gran 

Nederbörd 500 mm/år 500 mm/år 

Totalålder 80 år 67 år 

Skiktning Enskiktat Enskiktat 

SI G24 G26 

Ståndortsindex för 

närliggande 

tallbestånd (100-200 m) 

T26 T28 

 

2:4 Provytor 
 

I varje bestånd utlades 4 provytor med en radie på 10 meter, provytorna i 

beståndet lades slumpmässigt ut i en rak linje. Provytorna fick inte hamna på 

avvikande ståndorter som t ex en stor lucka eller berg i dagen m.m.  

 

Till hjälp användes checklista för provytorna se (bilaga 1). I ytorna skall det inte 

finnas för stor inbladning av andra trädslag, kriterierna för trädslagsblandningen 
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var minst 70% gran inom varje provyta. Om det var mindre än 70% gran i 

provytan togs en ny provyta ut 20 meter åt norr.  

 

Provytornas radie var 10 meter och i ytan klavades alla träd, där de två grövsta 

valdes ut som övrehöjdsträd. Ett av dessa lottades ut för att ta en borrkärna för 

åldersbestämning i brösthöjd. Om det påträffades röta i det utvalda provträdet så 

testades det andra övrehöjdsträdet genom att där ta en brösthöjdsålder och sedan 

fälla detta till provträd. 

 

I varje provyta utvaldes ett provträd av de två övrehöjdsträn som klavats fram.  

Innan fällning märktes brösthöjden ut för att få en så noggrann höjd på trädet.  

Mätte från brösthöjden till toppen av trädet och la sedan på 1,30 för att få den 

totala längden på trädet. Efter fällningen kvistades stammen och åldrar togs vid 

olika längder på stammen. Genom att först såga trissor vid 1% och vid 90% av 

stammens höjd och sedan borrades vid 10%, 30%, 50%, 70% av trädets höjd. Att 

trissor togs ut vid 1% och vid 90% och resten borrades gjorde att längden på 

stammen inte påverkades till någon större förlust för skogsägaren när de skulle 

aptera stammen. Vid borrpunkterna togs nya längder ut vid de nya åldrarna för 

att få reda på trädets höjd vid åldern som borrats fram. Därefter togs 

ståndortsindex ut för varje träd med den inhämtade data. Detta görs med hjälp av 

SI-kurvor av Elfving 2003, för en noggrannare bestämning av ståndortsindex 

används en matematisk funktion.  

 

Matematiska funktioner 

Elvings nya höjdutvecklingskurvor bygger på en s.k. differensekvationsmetod 

och en specialformulering av Hossfelds tillväxtfunktioner från 1822.  

Lösningen har följande allmänna form: 

 

H2 = (H1+d+r) / [2 + (4·beta·A2b2) / (H1-d+r)];  

d = beta·asi
b2 

r = [(H1-d)² + 4·beta·H1·A1b2] 
0,5 

 

där H1 och A1 = mätt övre höjd och ålder, H2= övre höjd vid vald referensålder, 

A2 = referensålder samt asi, beta, b2 = parametrar skattade trädslagsvis enligt 

nedanstående tabell 2. Ålder avser totalålder för samtliga trädslag utom björk 

som avser brösthöjdsålder. 

 

Tabell 2. Parametrarna för gran i den matematiska funktionen som räknar ut en 

exakt ståndortindex. 

 Gran (100) 

asi 10 

beta 1495,3 

b2 -15978 

 

För gran skall A1 och A2 minskas med 3 år (Johansson et al, 2013). 
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3. Resultat 
 

3:1 Provträdens resultat för varje provyta 

Figur 1 visar att ÖH-träden ligger nära varandra både i ålder samt höjder vid de 

olika provytorna som lades ut i beståndet Fögeberg. Det visar att beståndet växer 

jämt över omloppstiden och att inget av ÖH-träden sticker ut ur mängden.  

 Figur 1: Diagrammet visar höjderna för enskilda provträd vid olika åldrar i beståndet i 

Fögeberg. 

Figur 2 visar ÖH-trädens åldrar vid de olika höjderna av provträden som 

användes i beståndet Berg. Provträden följer varandra tydligt och växer jämt och 

inga tecken på att något av träden varit hämmade och dragit iväg åt något håll. 

 
Figur 2: Diagrammet visar höjderna för varje provträd vid olika åldrar i beståndet i Berg. 
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3:2 Tillväxten under beståndens omloppstid 

 
I figur 3 ses ståndortindexen under en omloppstid för beståndet Fögeberg. 

Diagrammet visar att beståndet i ungskogsfasen har en högt SI G28 som sedan 

minskar till en G26 vid en ålder runt 25 år. Därefter växer beståndet i jämn takt 

fram till en ålder runt 60 år då det danar av ganska kraftigt. 

 

 
Figur 3: Diagrammet visar ståndortsindex under omloppstiden för beståndet i Fögeberg 
 

I figur 4 ses ståndortindexen för beståndet Berg. Diagrammet visar att i 

ungskogsfasen är det ett högre SI som sedan danar av vid en ålder runt 20 år och 

sedan växer i jämntakt fram till idag. 

 

 
Figur 4: Diagrammet visar ståndortsindex under omloppstiden för beståndet i 

Berg. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Diskussion 

 

Till studien valdes endast två granbestånd ut på grund av att det fanns få 

lämpliga bestånd som uppfyllde kraven för studien. Från slutet av 1800-talet 

fram till 1950- talet dimensionshöggs det i stor utsträckning. Detta innebar att de 

grövsta träden togs ut och de klena träden lämnades kvar. Detta gjordes dels för 

att sågverken på den tiden inte klarade av att ta hand om virke med klena 

dimensioner. Traditionellt skogsbruk skapades på 1950-1960- talet med hjälp av 

kraftig rensning, bränning och skogsodling (Hallsby 2008). 

Svårigheten låg i att hitta lämpliga granbestånd i rätt ålder och att försäkra sig 

om att det inte hade förekommit blädningsbruk/dimensionshuggning. Eftersom 

det fanns risk för att ÖH-träden kan ha blivit hämmade av tidigare träd i ung 

ålder.   

 

Att hitta äldre granbestånd på typisk tallmark var inte så lätt som först 

förutspåddes. Det är på senare tid som skogsägarna valt att anpassa skogsbruket 

efter vilt och att inte välja ett ståndortsanpassat skogsbruk.    

Problem med metodvalet var att hitta lämpliga bestånd i rätt ålder, rätt 

trädslagsfördelning och att skogsbruksplanerna inte var uppdaterade då det stod 

något helt annat än vad planen visade. 

 

ÖH- metoden var inga större konstigheter att tillämpa till studien. Men de 

problem som kunde förekomma var att i dessa granbestånd förekom mycket röta 

pga sin höga ålder. Detta fick till följd till att en ny provtagning skedde på det 

andra ÖH trädet och förekom det röta även i andra provträdet så fick nya ytor 

läggas ut till studien.  

 

Avgränsningarna att bara fokusera på beståndens höjdtillväxt var framförallt för 

att lätt kunna se när en vattenstrypning sker eller om den gör det. Att på ett lätt 

sätt kunna analysera hur tillväxten ser ut under en omloppstid. Se om 

granbestånd på torr mark tappar i tillväxt eller om den håller en jämn 

ståndortindex under omloppstiden. Höjdtillväxten användes då det ansågs att 

volymtillväxten var för osäker metod att använda, då exempel gallringar kan ha 

påverkat de kvarvarande trädens volymtillväxt mer än ÖH träden i bestånden. 

För att undersöka volymtillväxten i beståndet är historiken väldigt viktiga för att 

kunna utföra en sådan studie. Hur och när det är gallrat, hur många stamantal 

som tagits ut och hur många som står kvar m.m.  

 

Studie visar att granen kan klara sig på tallmarker men att höjdtillväxten verkar 

hämmas och att granen inte kan ta tillvara på markens potentiella 

produktionsförmåga. Resultatet visar att ståndortindex för bestånden i tidig ålder 

har ett markant högre ståndortindex än när bestånden når äldre åldrar. Vid 

ungskogsfasen ses tydligt ett högt ståndortindex men som sedan planar ut vid en 

ålder mellan 15-25 år. Vilket kan bero på att beståndet i denna ålder sluter sig 

och konkurrensen om näringen och vatten i marken ökar. Det blir svårare för 

granen att få tillräckligt med vatten då behovet ökar för att kunna försörja den 

stora grönmassan i beståndet. Därefter håller bestånden en jämn tillväxt fram till 
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60- 70 år. Efter bestånden nått en ålder runt 70 år ses en tydlig minskning av 

ståndortsindex. 

 

I beståndet Fögeberg följer ÖH- träden varandra i både ålder och höjd. Vid 

ungskogsfasen är ståndortindex högt och ligger på en G28 men trappas av ju 

äldre beståndet blir. En tydlig tillbakagång syns i beståndet vid en ålder på 25 år, 

och det håller sedan samma ståndortindex (G26) fram till 55-60 år, därefter går 

ståndortindex ner till en G24.  

 

I beståndet i Berg följer ÖH- träden varandra ganska lika i både ålder och höjd. 

Ståndortindex här är högt under ungskogsfasen men SI sjunker då granen uppnår 

en ålder på 20 år. Därefter håller beståndet samma ståndortindex (G28) fram till 

ca 55 år då ståndortindex ökar till G29, vilket kan härledas till att Sveaskog 

återförde aska i beståndet som kan ha ökat tillväxten. Ståndorten i beståndet går 

därefter tillbaka till en G28 inom några år igen. En annan aspekt är skogsskötseln 

som kan påverka ÖH-trädens höjdtillväxt exempelvis gallring som kan ha 

påverkat utvecklingen av tillväxten.  

 

Av bestånden så visar Fögeberg en tydlig minskning i ståndortindex medan Berg 

är mer osäker då minskningen inte är lika tydlig. Vad som gör att Berg är mer 

otydlig kan vara att askåterföringen har tillfört näring till marken och eventuellt 

ökat tillväxten, eller att beståndet är betydligt yngre än Fögeberg och därför inte 

visar en lika tydlig tillbakagång riktigt än.  

 

En annan reflektion som har gjorts som inte var en frågeställning i studien men 

som bör uppmärksammas och tåls att fundera på är valet av ålder vid 

föryngringsavverkning. Enligt gallringsmallar (Södra 2012) infaller 

rekommenderad slutavverkningstidpunkt på en G24 i åldersintervallet 85-95 år. 

Däremot visar tillväxtkurvan för beståndet Fögeberg att beståndet kanske borde 

slutavverkats vid ca 60 år.   

 

Tallmarker karakteriseras ofta av torr mark, grovkornig jordar, tunna humuslager 

och markvegetationstyper med blåbär, lingon eller sämre. Dessa marker är i regel 

betydligt sämre än de mer högförmultnade, bördiga, mer finkorniga jordarna och 

friska granmarker med rörligt markvatten samt mäktiga jordlager.    

 

I slutändan väljer oftast skogsägare det trädslag som vållar minst problem, dvs 

efter rådande vilttryck. Ett ståndortsanpassat skogsbruk ses idag som ett 

problem. Genom att frångå principerna för ståndortsanpassat skogsbruk kan den 

biologiska mångfalden komma att ändras och en del nyckelarter att minska rent 

av hotas, då tall-ekosystemets andel minskar kraftigt i södra Sverige.  

 

Något som blir ett faktum är att foderproduktion till vilt i form av bärris och 

andra begärliga växter som normalt växer på tallmarker kommer att minska 

kraftigt då skogsägare väljer granen framför tallen. Till följd av detta kommer 

betestrycket att öka på de lokaler där det fortfarande står tall.  

 

Ett annat problem kommer att vara hur skogstjänstemän och skogsägare ska 

möta industrins efterfrågan på tallvirke när det finns en trend till att skogsägare 

gör plantval efter vilttrycket och inte efter ett ståndortsanpassat skogsbruk. I ett 
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framtidsscenario kommer det att bli allt svårare att få tag på tallvirke. Hur 

kommer skogsägare och industrin att ställa sig till efterfrågan av tallvirke? Vad 

kommer hända med förädlingsprocessen när skogsägare väljer att tillämpa 

plantval som vållar minst problem och inte ett ståndortsanpassar skogsbruket?  
 

 
4.2. Slutsatser 
 

Till en början växer granen bra tills den knyter sig vid en ålder mellan 15-25 år, 

då konkurrensen och eventuell vattenbrist i beståndet uppstår. Andra faktorer 

som påverkan av olika skötselåtgärder kan dock inte uteslutas. Därefter växer 

bestånden i jämn takt med ståndorten de hade vid 15- 25 års ålder fram till en 

ålder mellan 55- 60 år. Därefter sker en tydlig tillbakagång av ståndortindex i 

slutet av beståndens omloppstid vid 60-70 års ålder. Detta syns tydligt i 

beståndet Fögeberg medan för det andra beståndet i Berg är minskningen inte 

lika tydlig. 

 

Granens produktion och vitalitet på allt för torra marker i sydöstra Sverige kan 

hämmas av vattenbrist som kan uppstå när barrmängden ökar beståndets 

vattenbehov, då det sluter sig. Detta kan förstärkas genom att vattenbristen 

försämrar beståndets förmåga att ta upp näringsämnen. Granens eventuella 

knytning och dess orsaker har uppmärksammats tidigare av forskare och 

sakkunniga skogstjänstemän och får stöd av denna studie, då resultaten av denna 

studie visar att en vattenknytning sannolikt sker i de utvalda bestånden. Det 

krävs dock en större studie för att kunna se om fenomenet är mer utbrett, dels för 

att få ett säkrare resultat med fler bestånd och dels för att få en större geografisk 

spridning på bestånden. 

 
Resultatet av denna studie visar att en vattenknytning sannolikt sker i de utvalda 

bestånden. Det krävs en större studie för att kunna se om fenomenet är utbrett. 

Dels för att få ett säkrare resultat med fler bestånd och dels för att få en större 

geografisk spridning på bestånden. 

 
4:3 Vidare studier  
 

 Vidare studier för undersökningen är att sprida ut den mer i sydöstra 

Sverige och använda samma metod.  

 

 Om ca trettio år kommer det finnas flera lämpliga bestånd för en sådan 

här studie och då större möjligheter att göra en liknelse, för att se om 

samma utfall av studie sker.  

 

 Jämföra gran och tallbestånd på samma ståndort för att se hur trädslagen 

växer gentemot varandra. För att se om tallen är konkurrenskraftigare än 

granen på tallmarker. Då en eventuell vattenknytning sker vid åldern 15-

20 år och vid en ålder vid 60 år.  

 

 Studier på hur granen beter sig i norra Sverige, om en eventuell 

vattenknytning syns tydligare där än i sydöstra Sverige.  
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 Studier på vad som händer med efterfrågan av tallvirke i framtiden 

 

 

 Göra samma studie i större omfattning runt om i landet. Kommer det visa 

samma resultat att det sker granknytning i samma ålder i söder som i 

norr? 
 

 Studie i avverkningstidpunkt av svagare granmarker. I och med att en 

eventuell knytning sker i äldre åldrar då tillväxten i princip avstannar. 

 

 Gran på fuktigare marker för att jämföra torra och friska marker om en 

granknytning eventuellt sker även där. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Mätinstruktioner vid mätning 

Provytorna:  

 Lägg ut provytor (på linje) slumpmässigt över beståndet 

 Kolla så att provytan inte hamnar på en avvikande ståndort (stor lucka, berg i 

dagen, osv) eller har stor inblandning av andra trädslag än gran och flytta i så 

fall provytecentrum 20 m åt norr. 

 Provytan har radien 10 m.  

 Klava alla träd inom provytan  

 Beräkna grundytan av varje trädslag och kolla så att minst 70% av grundytan är 

gran. Om inte ta ut en ny provyta.  

 Ta ut de två grövsta träden (G-träden) av gran och lotta ut ett av dessa 

 Borra det valda G-trädet i roten. Om trädet har röta, välj det andra G-trädet. 

Om båda G-träden har röta, ta ut en ny provyta. 

 Markera brösthöjd (130 cm över markytan)på det valda G-trädet. 

 Fäll det utvalda trädet och kvista det 

 Placera måttbandets med 130 cm på brösthöjdsmarkeringen och mät trädets 

totala längd i cm. 

 Beräkna de relativa höjderna 10%, 30%, 50%, 70% och 90% av totala 

trädlängden, notera måtten och markera dessa måttställen på stammen. 

 Borra trädet eller såga trissor på de relativa höjderna 1% (=stubbhöjden), 10%, 

30%, 50%, 70% och 90%. Obs det måste vara märgträff vid borrning, om inte ta 

en ny borrkärna. På 1% och 90% nivån tas en trissa 

 Där räknas ålder samt att ta höjden vid dessa punkter.  
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Mätdata för varje provträd!   

Provträd Totala 

höjden 

Total 

ålder 

Ålder/Höjdvid 

avdrag av 10% 

Ålder/Höjdvid 

avdrag av 30% 

Ålder/Höjdvid 

avdrag av 50% 

Ålder/Höjdvid 

avdrag av 

70% 

Ålder/Höjd 

avdrag av 

90% 

1       

 

 

2       
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