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Sammanfattning 
 
Markfuktighetskartor kan framställas utifrån digitala höjdmodeller. Med GIS-baserade 
algoritmer beräknas vattenflöden och markfuktighetsklasser inom ett område. Varje pixel i en 
framräknad markfuktighetskarta anger avståndet till grundvattnet och kan anges enligt de fyra 
markfuktighetsklasserna torr, frisk, fuktig och blöt. Markfuktighetskartor kan användas som 
analysverktyg vid planering och utförande av olika skogliga åtgärder.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten att använda markfuktighetskartor vid 
ståndortsanpassad föryngring, med fokus på som stöd i valet av trädslag. En del var att 
undersöka skillnaden, med avseende på omfattningen korrekt och felaktigt planterade plantor i 
relation till trädslagens ståndortskrav, mellan föryngringstrakter planterade med och utan 
markfuktighetskartor. En del var att undersöka hur möjligheterna ser ut för användning av 
markfuktighetskartor i praktiken.  
 
Studien genomfördes dels genom ett experiment i fält omfattande 10 föryngringsytor, varav 5 
var planterade med markfuktighetskartor och 5 utan markfuktighetskartor, dels genom 
intervjuer av skogsvårdsplanerare som planerat föryngringarna på de i studien ingående 
föryngringsytorna. I fält kartlades trädslagsfördelningen inom varje föryngringsyta, samt 
markerades berg- och myrimpediment. Kartanalyser gjordes därefter i ArcGIS Desktop. Då 
överlades de i fält kartlagda trädslagsfördelningarna över digitala markfuktighetskartor. En 
bedömning kunde sedan göras av vilka ytor som innehöll felaktigt och korrekt planterade 
granar och tallar utifrån trädslagens ståndortskrav.  
 
Resultatet visade att användningen av markfuktighetskartorna ungefär halverade andelen 
felaktigt planterade ytor från i medeltal 9 % till 4 %. Med markfuktighetskartor blev 
variationen mellan värdena för korrekt yta mindre med ett jämnare resultat. Det framkom även 
att tall i större utsträckning än gran blev felaktigt planterad. Utan markfuktighetskartor var 
andelen felaktig tall och gran  66 % respektive 34 % och med markfuktighetskartor var andelen 
felaktig tall och gran 55 % respektive 45 %. På föryngringar planterade utan 
markfuktighetskartor blev tallen mest felplanterad, men däremot på föryngringar planterad med 
markfuktighetskartor blev ungefär lika stor andel gran och tall felplanterad. 
 
Slutsatsen från resultatet tyder alltså på att markfuktighetskartor kan förbättra 
ståndortsanpassningen tack vare att man kan skapa en god översikt av föryngringarnas 
förutsättningar och terrängvariationer med hjälp av dem.  
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Abstract 
 
Digital depth-to-water maps can be produced from a digital elevation model (DEM). Then GIS-
based algorithms are used to calculate water flows and the depth-to-water index classes dry, 
fresh, moist and wet. The purpose of this study was to investigate the possibility to use depth-
to-water maps for site adapted planting.  
 
The results showed that use of depth-to-water maps for site adapted planting, roughly halved 
the proportion of improperly planted surfaces from an average of 9 % to 4 %. The variation in 
the values of proper surface decreased and the result became more even.. In addition, more pine 
than spruce was incorrectly planted. Without soil moisture maps, the proportion of improper 
pine and spruce was 66 % and 34 % respectively, and with soil moisture maps, the proportion 
of improper pine and spruce was 55 % and 45 % respectively. This shows that for regenerations 
planted without the depth-to-water maps, mostly pine was incorrectly planted, but for the 
regenerations planted with the depth-to-water maps, the proportions were similar for spruce and 
pine. 
 
The conclusion from the results indicated that depth-to-water-maps can improve site adapted 
planting. By using the maps it is possible to get a good overview of the conditions and terrain 
variations of the planting sites.  

Keywords: Digital depth-to-water maps, Depth-to-Water Index, GIS, Planting, Regeneration. 
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Förord 
 
Följande examensarbete är utfört vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet 
i Växjö. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under våren 2015. Jag 
har verkligen trivts med min utbildning, och den personliga utveckling jag fått vara med om har 
varit spännande under dessa 3 år. Jag vill lämna ett stort tack till min handledare Erika 
Olofsson, Linnéuniversitetet, för idéer, stödet samt visioner ändå från första start till slut genom 
arbetet.  

Jag vill även tacka alla de personer som under arbetet hjälpt mig tillhandahålla kartmaterial, för 
givande diskussioner samt med att besvara frågor, främst Stefan Larsson, skogsvårdsansvarig 
på Billerud Korsnäs och Mats Jakobsson, skogsvaktare på Hargs Bruk AB.  

Oslo, maj 2015 
Malin Kristina Jakobsson 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
En ståndort definieras som en växtplats där klimat, mark, växter och djur bildar en enhetlig 
livsmiljö. I vårt svenska skogslandskap kan det i ett skogsbestånd finnas en eller kanske flera 
olika ståndorter (Lundmark, 1988). 
 
I Sverige har skogslandskapet mycket skiftande ståndortsförhållanden, från fuktiga svackor till 
torra hällar, och från bördiga brunjordar till tunna lavmarker. Dessa skillnader beror på flera 
olika faktorer såsom makro- och mikroklimatet, skogslandskapets varierande 
markfuktighetsklass, näringstillgångar, jorddjup, tjocklek hos humuslager och 
markvegetationstyp. Dessa faktorer är viktiga att kartlägga och ta i beaktande vid anläggning av 
ny skog (Lundmark, 1988).  
   
Vid en ståndortsanpassad föryngring är tanken att utnyttja markens naturliga 
produktionsförmåga. Man tar hänsyn och anpassar skogsvårdsingreppen så att goda 
tillväxtmiljöer på ståndorten skapas och negativa effekter minimeras (Lundmark, 1988). En del 
av den ståndortsanpassade föryngringen är trädslagsvalet, som har stor strategisk betydelse för 
såväl det enskilda beståndet som landskapet i stort. Vid valet av trädslag är en viktig faktor att 
bedöma föryngringsplatsens markfuktighet och dess skiftningar inom beståndet.  
 
Om stora bestånd ska föryngras blir bedömningen av markfuktigheten ett tidskrävande moment i 
fält. I detta examensarbete undersöks möjligheten att för ståndortsanpassad föryngring 
använda markfuktighetskartor för bedömning av markfuktighet. Studien är relevant i arbetet för 
effektivisering och förbättring av föryngringsarbetet. 
 

1.2 Ståndortsanpassad föryngring och ståndortskrav 
 
Inför en ståndortsanpassad föryngring kan det genomföras en bonitering utifrån 
ståndortsegenskaper. Då fastställs  ståndortens bonitet, vilken anger ståndortens naturgivna 
förmåga att producera virke, mätt i m3sk per hektar och år. Vid bonitering fastställs ett 
ståndortsindex, som visar skogsbeståndets höjd och ålderrelation. Referensåldern för t.ex. tall 
och gran i Sverige är 100 år (Hägglund, 1977).	  	  

Ståndortsegenskaperna registreras i fält och bestäms med hjälp av Skogshögskolans 
boniteringssystem (Hägglund & Lundmark, 1981). Följande faktorer ingår i 
boniteringssystemet:	  	  

• Klimatet – makro- och mikroklimat, lokalens breddgrad, klimatzon, topografi, 
lutning, exponeringsriktning, temperatursumma, humiditet, ljusinstrålning, 
luftfuktighet. 

• Markens egenskaper – jordart, jorddjup, humuslagrets tjocklek och 
markvegetationstyp, markfuktighet och näringstillgångar av makro- och 
mikronäringsämnen. 

• Ståndortshistorik 
• Biotiska förhållanden – konkurrens från markvegetation och risk för skador från 

viltbetning eller snytbagge.  
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• Beståndets egenskaper – val av trädslag och kvalitetsegenskaper.  
 
Varje ståndort i beståndet sätter gränser för vilka trädslag som passar där och vilken metod som 
är lämplig att använda vid en föryngring (Lundmark, 1988). Varje trädslag har sina egna 
ståndortskrav (Figur 1), till exempel en ståndort som passar tall är ofta en relativt näringsfattig, 
torr eller frisk mark med en grov jordart. Den typiska tallmarken har ett relativt tunt 
humustäcke och vegetationen är ofta av ris- eller lavtyp. Tallen är tålig både mot torka och frost 
men riskerar på bördigare marker få stor konkurrens med snabbväxande lövträd.  
 
En ståndort som däremot är mera lämplig för gran är en näringsrik mark, med hög humiditet 
och finkornig jord, friska och fuktiga marker med bättre vegetationstyper som bred- och 
smalbladigt gräs samt örttyper. Granen trivs inte i torra och nederbördsfattiga områden då den 
lätt kan ta skada av sommartorkan. Granen har svag tillväxt under plant- och ungdomsstadiet 
och förmår anpassa sig till beskuggning bättre än tall (Karlsson m.fl. 1999). 
 

 
 
Figur 1. Modifierad bild av tallens och granens ståndortskrav gällande markfuktighetsklasser 
och vegetationstyper. Källa: Skogsstyrselen (2012) 
 
En ståndortsegenskap som man lägger stor vikt på vid en ståndortsinventering är 
markfuktighetsklassen. Markfuktighetsklassen definieras utifrån grundvattnets förhållande till 
markytan (Figur 2). Hägglund & Lundmark (1981) har utifrån detta definierat fyra olika 
markfuktighetsklasser: 

• Torr mark. Grundvattnet är djupare än 2 m, förekommer ofta på kullar, markerade 
krön, åsryggar, platåer och flacka eller högt belägen terräng med hällar eller grov 
jordart. Rörligt markvatten saknas.  

• Frisk mark. Grundvattenytan ligger på ett djup av 1-2 m under markytan. Marken 
är plan mark eller i en sluttning. Inga vattensamlingar i markytan.  

• Fuktig mark. Grundvattenytan ligger närmare markytan än 1 m och kan vara 
synlig i markerade svackor. Marken är plan eller i låg terräng, nedersta delen av 
längre sluttningar.  
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• Blöt mark. Grundvattnet ligger i eller nära markytan. Grundvattnet bildar 
permanenta vattensamlingar i markytan och det är dåliga dräneringsförhållanden. 

 
Figur 2. Markfuktighetsklasser i skogsmark definieras av avståndet 
från markytan ned till grundvattenytans normala nivå. Markfuktigheten 
bedöms bland annat med hjälp av topografin. Källa: Karlsson, m.fl.(2009). 

 
1.3 Laserskanning och markfuktighetskartor/vattenkartor 

 
Luftburen laserskanningen är en ny och effektiv metod för att samla in skogliga data. Vid 
laserskanning används en teknik som kallas Light Detection and Ranging (LiDAR), vilken med 
laser mäter avståndet till objekt på marken med hög noggrannhet. Resultatet från en 
laserskanning är ett så kallat punktmoln där både markytan och objekt ovan denna finns 
representerade såsom sten, hus och träd (Figur 3). Tekniken bygger på den så kallade time–of–
flight–principen, där man med hjälp av den tid det tar från att laserpulsen sänds ut till att den 
reflekteras från objekten på marken, kan beräkna avståndet (Lindberg & Holmgren, 2014).  

 
 

Skogsskötselserien nr 4, Naturlig föryngring av tall och gran
© Skogsstyrelsen, Christer Karlsson, Ulf Sikström, Göran Örlander, Mats Hannerz, Björn Hånell, 16 april 2009

SKOGSSTYRELSEN   SKOGSINDUSTRIERNA   SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   LRF SKOGSÄGARNA 49

Mekanisk markberedning 
Behovet av och förutsättningarna för mekanisk markberedning på olika 
skogsmarker  beror  mycket  på  markens  fuktighet  (figur  NF25).  På  mark  som  
inte är markberedd etableras naturligt föryngrade barrplantor normalt lättare 
på fuktig än på torr och frisk mark. Det är ett skäl till att behovet av markbe-
redning är som störst på torr och framför allt på frisk mark.

Figur NF25  Markfuktighetsklasser  i  skogsmark  definieras  av  avståndet  
från markytan ned till grundvattenytans normala nivå. På torr mark ligger 
grundvattenytan mer än två meter under marknivån, på frisk mark 1–2 
meter under och på fuktig mark inom en meter från ytan. Markfuktigheten 
bedöms  bl  a  med  hjälp  av  topografin.128 Teckning Jerry Boberg.

Friska marker
Frisk  mark  är  den  vanligaste  markfuktighetsklassen  och  återfinns  både  på  
plan mark och i sluttningar. Grundvattenytan ligger 1–2 meter under mark-
ytan  (figur  NF25).  Frisk  mark  innehåller  ett  brett  spektrum  av  växter.  Ris-,  
gräs- och örttyper är de dominerande vegetationstyperna. 

Naturlig föryngring av tall är lämplig på blåbärsristyper och mindre • 
näringsrika vegetationstyper som lingonris-, kråkbärsris- och 
lavtyper.129,130 

Naturlig föryngring av gran kan komma ifråga på blåbärsristyper och • 
mer näringsrika vegetationstyper. 

På blåbärsristyper kan det även vara lämpligt att blanda gran och tall. • 

128 Hägglund, B & Lundmark, J-E: Handledning i bonitering med Skogshögskolans bonite-
ringssystem. Skogsstyrelsen. 1981.
129 Karlsson,  C  &  Örlander,  G:  Soil  scarification  shortly  before  a  rich  seed  fall  improves  
seedling establishment in seed tree stands of Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of 
Forest Research 15, s 256–266. 2000.
130 Beland,  M  m  fl:  Scarification  and  seedfall  affects  natural  regeneration  of  Scots  pine  un-
der two shelterwood densities and a clear-cut in southern Sweden. Scandinavian Journal of 
Forest Research 15, s 247–255. 2000.
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Figur 3. Punktmoln klassat som mark, vegetation och byggnader. Källa Lantmäteriet (2011). 
 
Om målet är att göra en digital terrängmodell måste punktmolnet klassificeras så att 
markpunkterna separeras från övriga punkter. Punktmolnet från flygburen laserskanning är 3D-
koordinatsatta och kan visualiseras genom bland annat 3D-vyer och med hjälp av särskilda 
datorprogram kan markens höjd beräknas utifrån markklassade laserpulser. Utifrån 
vegetationsklassade punkter kan trädhöjder, täthetsmått (grundyta) och virkesförråd etc. 
identifieras och skattas med automatiska metoder. (Lindberg & Holmgren, 2014).  

Markpunkterna från laserskanningen kan alltså användas för att skapa digitala höjdmodeller 
(Digital Elevation Model, DEM) (Figur 4). Höjdmodellen kan utgöras av ett raster som delar 
upp marken i pixlar oftast i storleken 0,5-2 m. Höjdmodellen som beskriver altituden (höjd över 
havet), kan i sin tur användas för att till exempel beräkna terrängskuggning, markens lutning 
och lutningsriktning (Lantmäteriet, 2012). 
 

 
Figur 4.  Digital höjdmodell, med terrängskuggning och en höjdnoggrannhet på ±0,5m. Källa 
Lantmäteriet 2009.  

L a n t m ä t e r i e t  2011-11-07 2 
 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ANDRRO\MINA DOKUMENT\LASERDATA_KARTOGRAFI.DOC 

 
Figur 1 Punktmoln klassat som mark, vegetation och byggnader. Bilden kommer från ett område med 
överlapp mellan stråk där punkttätheten är dubblerad. 

Markklassningen av punktmolnet sker i huvudsak med automatiska metoder som i 
de flesta fall ger ett mycket bra resultat. Felaktiga lågpunkter, tät låg vegetation, 
brant terräng och byggnader, är dock företeelser som ofta orsakar problem för den 
automatiska klassningen. En helt felfri klassning kräver fortfarande manuella insat-
ser, som tyvärr är mycket tidskrävande. Många produkter från laserdata kräver en 
föregående markklassning, och därför måste man ha dessa problem i åtanke vid an-
vändning av produkterna. 

Inom NNH klassas punkterna som mark och vatten, där klassen vatten är de mark-
klassade punkter som faller inom vattenytor i GGD (där GGD saknar täckning an-
vänds vattenytor från Vägkartan). Alla övriga punkter lämnas oklassade, och bland 
dessa punkter finns allt annat som reflekterat de utsända laserpulserna, främst vege-
tation, men även andra objekt ovan mark som byggnader. 

En utsänd laserpuls har en viss divergens och täcker vid marken en diffus yta. Varje 
utsänd laserpuls kan därför ge flera ekon från olika objekt, och det medför att den 
totala punkttätheten normalt blir större i skogsmark, jämfört med tätheten i öppen 
terräng. Men eftersom majoriteten av dessa ekon kommer från träffar på vegetatio-
nen blir punkttätheten på markytan ändå relativt låg. I områden med tät skog kan 
punkttätheten på markytan bli mycket låg, vilket också försämrar terrängmodellens 
detaljeringsgrad. 
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Utifrån en digital höjdmodell är det också möjligt att med hjälp av GIS-baserade algoritmer 
beräkna vattenflöden och markfuktighetsklasser inom ett område (White et al. 2012; Murphy et 
al. 2008; Jenson & Domingue, 1988). Varje pixel i en framräknad markfuktighetskarta kan då 
ange avståndet till grundvattnet och anges enligt de fyra markfuktighetsklasserna torr, frisk, 
fuktig och blöt (Figur 5). 
 
Dessa markfuktighetskartor är möjliga att använda som analysverktyg inför utförande av olika 
skogliga åtgärder (Mohtashami, 2010), såsom vid valet av trädslag och vilken 
föryngringsmetod som lämpar sig i ett bestånd.  
 

 
Figur 5. En markfuktighetskarta över samma område som i figur 4. Färgerna anger avståndet 
från markytan ned till grundvattenytans normala nivå. Blåa toner definierar blöt och fuktig 
mark, ljus gul/brun är frisk mark och brun/röd är torr mark. Källa: Hargs Bruk AB 
beståndsdata. 
 

1.3.1 Tidigare forskning 
 
Markfuktighetskartorna har i tidigare studier validerats och visat sig ha god överensstämmelse 
med verkligheten (Skogforsk, 2014). I 68 % av fallen visade modellen rätt markfuktighetsklass 
jämfört med en ståndortsklassificering i fält (Skogforsk, 2014). Felklassningar gjordes till 
största delen på marker som tidigare hade dikats. Då man undantog de dikade områden från 
utvärderingen stämde modellen överens med verkligheten i 86 % av mätpunkterna.  
 
Skogforsk driver även ett antal andra forskningsprojekt med syftet att minska skador på miljön 
och samtidigt förenkla och effektivisera planerings- och drivningsåtgärder i skogsbruket 
(Mohtashami, 2011; Sonesson et al. 2012).  

Ett examensarbete genomfört vid KTH har visat på markfuktighetkartornas potential som 
analysverktyg. Mohtashami (2011) har med hjälp av laserskannat material utvecklat en metod i 
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GIS för att lägga ut skonsamma körvägar vid skogsarbeten. Målet var att ta fram underlag för 
att undvika körning på känsliga områden och författaren kom med sina slutsatser fram till att 
GIS-verktyget var användbart för att analysera fram och visualisera skonsamma körvägar. 
Internationell forskning inom området har visat att kartorna fungerar som analys- och 
planläggningsverktyg vid skogsbilvägbyggnad, som underlag för avgränsande av naturhänsyn 
och maskinfria zoner vid avverkning samt vid skogsplantering. Murphy et al. (2008) beskriver 
framställningen av markfuktighetskartor från laserskannat material och presenterar kartornas 
utformning och anpassningar lämpliga för planering av skogsbruksåtgärder.  

Även Søvde et al. (2011) presenterar ett användningsområde för kartmaterialet. I studien visas 
hur terrängtransport kan utföras med naturhänsyn, och utifrån det beräkna den kortaste vägen 
till avlägget på avverkning.  

1.4 Syfte och mål 
 
Examensarbetets syfte var att undersöka möjligheten att använda markfuktighetskartor vid 
ståndortsanpassad föryngring. Fokus låg på att undersöka användning av markfuktighetskartor 
som stöd vid valet av trädslag. 
 
Studien undersökte följande frågor: 

- Vad är skillnaden, med avseende på omfattningen korrekt och felaktigt planterade 
plantor i relation till trädslagens ståndortskrav, mellan föryngringstrakter planterade 
med och utan markfuktighetskartor? 

- Hur ser möjligheterna ut för användning av markfuktighetskartor i praktiken?  
 

Målet med studien var bidra med kunskap om hur planeringen inför en ståndortsanpassad 
föryngring kan underlättas och förbättras, att ge det praktiska skogsvårdsarbetet ett enklare och 
säkrare verktyg för planering.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien avgränsades till förhållandevis stora föryngringsytor, där man generellt har dålig 
översikt över hela ytan samt markens förutsättningar. Studien avgränsades vidare till två 
skogsföretag i nordöstra Uppland: Billerud Korsnäs och Hargs Bruk AB. Skogsföretagen valdes 
strategiskt ut, då båda företagen har tillgång till liknande laserskannat kartmaterial, men där det 
ena företaget har arbetat med markfuktighetskartor vid planteringsarbete och det andra inte 
ännu har gjort det.  
 
Genom den geografiska avgränsningen, nordöstra Uppland, inkluderar studien endast 
ståndortsförhållanden och trädslag (gran och tall) vanligt förekommande i just denna region. 
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2. Material och metod 

 
2.1 Metodik 

 
Studien genomfördes våren 2015. För att besvara de två frågeställningarna genomfördes dels en 
empirisk studie med ett experiment i fält, delsostrukturerade intervjuer med två 
skogsvårdsplanerare. Experimentet omfattade 10 föryngringsytor, varav 5 var planterade med 
markfuktighetskartor och 5 utan markfuktighetskartor. Detta för att studera skillnaderna mellan 
föryngringarnas planeringsmetoder i verkligheten. Syftet med intervjuerna var att få 
information om skogsvårdsplanerarnas erfarenheter av skogsvårdsarbetet generellt, men främst 
på de aktuella föryngringsytorna. Intervjuerna skulle också ge information om och förståelse 
för planteringsresultatet. 
 

2.2 Studieområde 
  

Föryngringsytorna var samlade geografiskt i ett område i nordöstra Uppland, Uppsala län längs 
Östersjöns kust. Undersökningsområdet sträcker sig från Österbybruk i väst (60°N, 17°E) till 
Harg i öst (60°N, 18°E) (Figur 6). Markvärd för föryngringarna planterade utan 
markfuktighetskartor var Billerud Korsnäs (föryngringsyta 1-5) och markvärd för 
föryngringarna planterade med markfuktighetskartor var Hargs Bruk AB (föryngringsyta 6-10) 
(Figur 7). Ytorna hade en areal på mellan 4,0 och 33,3  hektar och totalt inventerades 142,5 
hektar. 
 
Vegetationsperiodens genomsnittliga längd i området är 190 dygn och temperatursumman 
(antal dygn med en dygnsmedeltemperatur > 5°C), ligger på 1 300 dygnsgrader. 
Årsmedeltemperaturen är 6°C, de kallaste månaderna är januari och februari, med en 
genomsnittlig månadstemperatur på - 4°C och de varmaste månaderna är juli och augusti med 
en genomsnittlig temperatur på +15°C. Den årliga genomsnittliga nederbörden är 600 mm 
(SMHI, 2015). Klimatzonen sträcker sig från kustklimat till kontinentalt klimat.  

 
2.3 Föryngringsytorna 

 
Av de 10 föryngringsytorna var 7 uppdelade 
i mindre trakter och totalt ingick 24 trakter.  
 
Urvalet av föryngringsytor gjordes i samråd 
med en skogsvårdsansvarig på Billerud 
Korsnäs och en skogsvaktare på Hargs Bruk 
AB. Först utvaldes föryngringarna som blivit 
planterade utan markfuktighetskarta enligt 
följande kriterier: 
 

- Föryngring genomförd 2014   
- Laserskannad terräng med tillgång på 

markfuktighetskarta  
- Innehåller en blandad 

trädslagsfördelning av tall och gran 
- Skiftande markfuktighetsklasser över föryngringen 

                                                     
            

                                         
     
            

Figur 6. Karta över analysområdet och dess 
läge i Sverige 
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- Varierande terräng 
- Medelstor föryngring med en areal mellan 5-15 hektar 

 
Därefter utvaldes föryngringarna planterade med markfuktighetskarta. Dessa utvaldes utifrån 
samma kriterier som ovan så att grupperna skulle bli jämförbara. Det totala antalet föryngringar 
var litet, så i urvalet fick även tas med ett par ytor med arealer upp till 35 hektar.  
 

  
 
Figur 7. Översiktskarta över alla föryngringsytor. Vinröda punkter (1-5) är Billerud Korsnäs 
och planterade utan markfuktighetskartor. Rosa punkter (6-10) är Hargs Bruk AB och 
planterade med markfuktighetskartor. 
 
Ståndortsindex för de 10 ytorna varierade mellan 21 – 30 m vid H100 (Tabell 1). Alla ytor låg 
på moränmarker. Jordarten sandig-moig-morän var vanligast, men det fanns även ytor med 
inslag av finare jordarter såsom moig-mjälig-lerig morän (Tabell 1). Den vanligaste 
vegetationstypen var smalbladigt gräs, men två ytor hade även inslag av blåbärstyp (Tabell 1). 
För en mer detaljerad beskrivning av varje enskild trakt se Bilaga 1. 
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Tabell 1. Beskrivning av föryngringsytorna i studien. 

Mb-metod = Markberedningsmetod. G = Grundförutsättningar, Y = Ytstruktur, L = Lutning.  
Id Föryngrings- 

Yta 
Trakt 
areal 
(ha) 

Total 
area 
(ha) 

Antal 
plantor/ha 

Altitud 
(m.ö.h.) 

Mark- 
fuktighet 

Träd- 
slag 

Mb- 
metod 

SI  
H100 (m) 

GYL Jordart Mark-
vegeta
tions- 
typ 

1 Askmyren 3,5 – 
7,1 

 
10,6 

2 200 30 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
tall 
 

Harv – 
normal  

T25 - 
T26 

221 Sandig-
moig 
morän 

Blåbärs
typ 

2 Fittja 6,8 6,8 1 700 30 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Gräv-
sten 

G25 – T26 411 
211 

Sandig-
moig-
morän 

Smalbl
gräs 
 
 

3 Knaby 0,3 – 
4,8  

7,4 2300 30 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Gräv – 
sten  

T25 – G25 221 Sandig-
moig-
morän 

Smalbl
gräs 
 

4 Köta 11,6 11,6 2300 30 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Harv – 
normal  

T25 311 
221 

Sandig-
moig-
morän 

Smalbg
räs 
 
 

5 Norrmossen 4,5 – 
9,5  

14,0 
 

2500 30 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Gräv – 
invers  

G27-G30 111 Sandig-
moig-
mjäla-
lera 
morän 

Smalbl
gräs 
 

6 Fågelsången 7,1 7,1 2400 15 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Harv – 
normal  

T25 311 
221 

Moig-
mjäla-
lera 

Smalbl
gräs 
 

7 Tranmossen 2,6 – 
12,0  

21,8 
 

2500 15 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Gräv – 
sten  

T25 111 Sandig-
moig-
mjäla-
lera 
morän 

Blåbärs
typ 

8 
 

Grönlund 4,7 – 
7,6 

17,8 2500 15 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Harv – 
normal  

T21-T25 121 
131 
211 

Sandig-
moig-
morän 

Smalbl
gräs 
 

9 Ringboda 2,7 – 
9,4  

12,1 2200 15 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
Tall 

Harv – 
normal  

G23-G25-
T26  

211 
111 

Sandig-
moig-
morän 

Smalbl
gräs 
 

10 
 

Långboda 2,6 – 
27,6 

33,3 2200 15 Torr/frisk/ 
Fuktig/blöt 

Gran/ 
tall 

Harv – 
normal  

T23-T26 211 
111 

Sandig-
moig-
morän 

Smalbl
gräs 
 

 

 
2.4  Fältundersökningen  

Föryngringsytorna inventerades i fält den 16/4 och 21/4 2015. På alla 24 trakter gjordes en 
okulär undersökning av trädslagsfördelningen. Varje trakt promenerades igenom genom att gå 
parallellt med plantraderna. Samtidigt ritades trädslagens placering in på en karta med ett 
ortofoto och en digital höjdmodell som bakgrund.. Det gjordes ett tillägg av bedömning av 
berg- och myr impediment, områden där boniteten är mindre än 1 m3sk per hektar och år. Även 
impedimenten registrerades och ritades i på kartan i fält. Impedimenten räknades sedan bort vid 
kartanalysen för att bättre kunna jämföra resultaten mellan skogsföretagen (eg. jämföra 
föryngringsytor planterade med och utan markfuktighetskartor), eftersom de hade olika 
markberednings- och planteringsdirektiv för impediment.  
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2.5 Kartanalys 
 
Av resultatet från fältundersökningen gjordes en kartanalys i ArcGIS Desktop 10.3 (Esri 2013) 
med hjälp av digitaliseringsverktyget Editor. För varje trakt digitaliserades den 
trädslagsfördelning som registrerats i fält på skärmen. En markfuktighetskarta över trakten med 
beståndsgränsen markerad lades som bakgrund. Efter digitaliseringen sparades skiktet i ett eget 
lager i ArcGIS. 
 
Markfuktighetskartorna i analysen var framställda genom laserskannat material från COWI 
(COWI, Norge 2013). I markfuktighetskartorna var alla markfuktighetsklasser torr, frisk, fuktig 
och blöt representerade. Markfuktighetskartorna hade en upplösning på 1x1 meter och bestod 
av flera lager. En terrängkarta, ett WAM-raster (Water Availability Model), teckenförklaring, 
WAM-polygoner samt vattendrag och surdråg (Figur 8).  
 

 
Figur 8. Markfuktighetskartans uppbyggnad lagervis. Källa COWI (2014). 
 
Markfuktighetskartorna analyserades manuellt mot den digitaliserade trädslagfördelningen. I 
analysen kunde identifieras vilka tall- respektive granområden som planterats på torr, frisk, 
fuktig respektive blöt mark. Graden av ståndortsanpassning bedömdes som omfattningen 
”korrekt” och ”felaktigt” planterade tallar och granar i förhållande till trädslagens ståndortskrav 
(Figur 9): 
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- Torr mark: huvudträdslag tall 
- Frisk mark: huvudträdslag gran och tall i blandning 
- Fuktig mark: huvudträdslag gran 
- Blöt mark: huvudträdslag gran och björk 

 
”Felaktigt planterad tall” bedömdes alltså vara tallplantor planterade på fuktig och blöt mark 
och ”felaktigt planterad gran” bedömdes vara granplantor planterade på torr mark. 
 
Ytor som bedömts som felaktigt planterade tallar eller granar digitaliserades över lagret med 
trädslagsfördelningen. Sedan beräknades alla de felaktigt planterade ytornas areal med 
verktyget Calculate Areas. 

Utifrån analysen i ArcGIS framställdes sedan i Ms Excel totala arealer av gran och tall, samt 
arealer felaktigt och korrekt planterad gran och tall. Utifrån detta kunde sedan andelen felaktiga 
och korrekta ytor beräknas. Resultaten sammanställdes sedan på ett enkelt sätt med hjälp av 
tabeller och diagram.  

 

Figur 9. Kartanalys i ArcGIS 10.3 Desktop med markfuktighetskarta som bakgrund 
Trädslagsfördelningen är presenterad med rastrerade polygonytor (tall = rött, gran= gult). 
Felaktigt satta ytor är markerade med färg (rosa = felaktig tall, orange = felaktig gran). 
Impediment markeras med bruna punkter (berghäll) och blå punkter (myr). Infällda bilder är 
tagna i fält och illustrerar exempel. 

   

Gran	  på	  torr	  mark	  

Berg	  impediment	  

Tall	  på	  fuktig	  mark	  
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2.6 Intervjuer 
 
Två möten för genomförande av intervjuerna upprättades med vardera skogsvårdsansvarig på 
Billerud Korsnäs och Hargs Bruk AB. Dessa skogsvårdsansvariga hade planerat de 
föryngringsytor som ingår i experimentet. Mötena ägde rum i maj 2015 efter 
fältundersökningen och kartanalysen. Intervjuerna var ett tillfälle att möta personer som arbetat 
med objekten. Det var ett samtal med öppna frågor för att diskutera kartanalysen och orsaker 
kring det framkomna resultatet. Vi diskuterade möjligheter att använda markfuktighetskartor i 
praktiken hos respektive skogsföretag, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda 
markfuktighetskartor som ett verktyg vid ståndortsanpassad föryngring. 
 
Resultatet av intervjuerna sammanställdes och presenteras i form av en sammanfattning av 
viktiga ståndpunkter. 
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3. Resultat 
 
 

3.1 Kartanalys  

Resultatet av kartanalysen i ArcGIS Desktop visar en relativt jämn fördelning av korrekt 
respektive felaktigt planterade ytor över samtliga föryngringar (Figur 10). Störst andel korrekt 
planterad yta var 99 % och minst var 81 %.  

 
Figur 10. Felaktig och korrekt planterad areal hos samtliga föryngringar planterade med och 
utan markfuktighetskartor.  
 
För föryngringar planterade utan markfuktighetskartor varierade de enskilda värdena för 
korrekt planterad yta mellan 81 % och 99 %. För föryngringar planterade med 
markfuktighetskartor varierade enskilda värden mellan 94 % och 99 % (Tabell 2).  
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Tabell 2. Föryngringar planterade utan (id 1-5) och med (id 6-10) markfuktighetskarta. Total 
areal, andel av arealen korrekt respektive felaktigt planterade ytor. 
Id Föryngringsyta Total areal    

(ha) 
Andel korrekt planterad 
areal (%) 

Andel felplanterad 
areal (%) 

1 Askmyren 10,6 81 19 
2 Fittja 6,8 88 12 
3 Knaby 7,4 99 1 
4 Köta 11,6 91 9 
5 Norrmossen 14,0 97 3 
     
6 Fågelsången 7,1 94 6 
7 Tranmossen 21,8 97 3 
8 Grönlund 17,8 94 6 
9 Ringboda 12,1  99 1 
10 Långboda 33,3 95 5 

Ser man till resultatet andel felaktig planterad yta och dess fördelning på de planterade 
trädslagen tall och gran, visade det sig att tallen hade störst andel felaktig planterad yta. På 
föryngringar planterade utan markfuktighetskartor var det beräknade medelvärdet felaktigt 
planterad yta för tall 66 % jämfört med gran 34 %. För föryngringar planterade med 
markfuktighetskartor var medelvärdet för tall 55 % jämfört med gran 45 % (Figur 11).   

 
Figur 11. Andel felplanterad tall respektive gran på föryngringarna. 
 
Andelen yta felplanterad tall var för föryngringar utan markfuktighetskartor större än gran på 4 
av 5 föryngringar. Andelen felplanterad tall var för föryngringar med markfuktighetskartor 
större än gran på 3 av 5 föryngringar (Tabell 3).  
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Tabell 3. Andel yta felaktigt planterad tall och gran utan (id 1-5) och med (id 6-10) 
markfuktighetskarta. 
Id Föryngringsyta Andel felplanterad tall 

(%)      
Andel felplanterad gran 
(%) 

1 Askmyren 96 4 
2 Fittja 64 36 
3 Knaby 0 100 
4 Köta 100 0 
5 Norrmossen 72 28 
    
6 Fågelsången 100 0 
7 Tranmossen 0 100 
8 Grönlund 90 10 
9 Ringboda 0 100 
10 Långboda 86 14 
 

3.3 Jämförelse mellan föryngringar med och utan markfuktighetskartor 
 
Vid föryngring utan markfuktighetskartor planterades i medeltal 9 % av arealen fel och vid 
föryngring med kartor planterades i medeltal 4 % av arealen fel. Andelen fel var alltså ungefär 
dubbelt så stor hos föryngringar planterade utan markfuktighetskartor (Figur 12). 
. 

Figur 12. Medelvärden av andel felaktig och korrekt planterad areal hos föryngringar 
planterade med och utan markfuktighetskartor.  
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3.4 Intervjuer 
 
Vilka orsaker/faktorer påverkade din bedömning av trädslagsfördelningen på 
föryngringarna? 
 
Anledningen till att det blev en så stor andel tall planterad i flera av föryngringarna berodde på 
att man tog hänsyn till andra ståndortsfaktorer som låg bonitet, vid trädslagsvalet. Samt att 
erfarenheten av gran var att den har dålig diametertillväxt och samt löper stor risk för 
snöbrott. Det rådde även tidsbrist för att genomföra noggranna fältundersökningar av 
föryngringstrakterna. 

/Skogsvårdsplanerare på Billerud Korsnäs (utan markfuktighetskartor). 
 

Bildanalyserna från markfuktighetskartorna har för trakterna varit givande beslutsunderlag i 
fält. De har också varit tidsbesparande.  

/Skogsvårdsplanerare på Hargs Bruk AB (med markfuktighetskartor). 
 
Vilka möjligheter ser ni för användning av markfuktighetskartor i praktiken, vilka 
fördelar och nackdelar finns? 

Vi har kartmaterialet tillgängligt på Billerud Korsnäs, men det har endast använts för 
gallrings- och avverkningsåtgärder. Jag ser en potential i att använda kartorna. Detta har 

också givit inspiration till att använda materialet i min skogsvårdsplanering i framtiden . 
/Skogsvårdsplanerare på Billerud Korsnäs (utan markfuktighetskartor). 

Vi kommer att fortsätta med att använda markfuktighetskartor för planering av 
markberedningen och platsbeställning, samt som traktdirektiv till plantörerna. Vi har sett stora 

fördelar med användningen av kartorna i resultat av föryngringar, kartorna uppfyller våra 
förväntningar. Det behövs en kort upplärning av markfuktighetskartorna för plantörerna, som 
har friheten att använda materialet för egen del. Vi skulle vilja utveckla kartmaterialet. Innan 

det ska ut till plantörerna kan trädslagsfördelningen markeras på traktdirektivet.  
/Skogsvårdsplanerare på Hargs Bruk AB (med markfuktighetskartor).  
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4. Diskussion  
 

4.1 Resultatdiskussion  
 
Resultatet visade att användningen av markfuktighetskartorna som ett underlag för att bedöma 
föryngringstraktens markfuktighet ungefär halverade andelen felaktigt planterade ytor från i 
medeltal 9 % till 4 % (Figur 12). Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning av 
kartorna som Mohtashami (2011) gjort och som visade att kartorna kan förenkla och 
effektivisera planeringsåtgärder i skogsbruket. Kartorna ger en tydligare visuell bild av 
föryngringarna redan vid analysen på rummet. Markfuktighetskartorna kan alltså förbättra 
utfallet av ståndortsanpassad föryngring om markfuktigheten är den ståndortsfaktor som bäst 
indikerar valet av tall eller gran. Men vid ståndortsanpassad föryngring finns även andra 
ståndortsfaktorer att ta hänsyn till. Det kan vara andra markegenskaper som jordart, jorddjup, 
humuslagrets tjocklek, markvegetationstyp och näringstillgångar av makro- och 
mikronäringsämnen. 
 
Ser man på skillnaderna mellan föryngringarnas enskilda värden så varierade resultatet för 
andelen korrekt planterad yta utan markfuktighetskartor mellan 81 % och 99 %, jämfört med 
föryngringar planterade med markfuktighetskartor som varierade mindre med värden mellan 94 
% och 99 % (Tabell 2). Här skiljer sig en av föryngringarna sig från de andra med ett enskilt 
värde på 81% för id 1 Askmyren (Tabell 2).Anledningen till det sämre resultatet var att en av 
traktdelarna bara hade blivit planterad med tall. Det kan vara så att för denna trakt har hänsyn 
tagits till andra ståndortsfaktorer än markfuktigheten. Om en markfuktighetskarta hade använts 
kunde också hänsyn ha tagits bättre till markens varierande markfuktighet. 
 
Vid kartanalysen framkom det att föryngringar planterade utan markfuktighetskarta fick en 
större andel felaktigt planterad yta tall än gran (tall 66 % respektive gran 34 %) (Tabell 2). För 
föryngringar planterade med markfuktighetskartor var andelen felaktig planterade ytor jämnare 
mellan trädslagen(tall 55 % respektive gran 45 %) (Tabell 3). Det visar att med 
markfuktighetskatorna blev trädslagen bättre fördelade i förhållande till markfuktighetens 
variation över föryngringarna.  
 
Båda skogsvårdsplanerarna har arbetat många år inom de geografiska områden som 
föryngringarna var belägna. Detta har byggt upp en erfarenhet om vilka föryngringsmetoder 
och plantmaterial som fungerar bäst på olika platser i området. Ändå ser de nyttan av att i 
förväg kunna uppskatta markfuktigheten och ha som underlag i fält som ett tidssparande och 
enkelt verktyg speciellt vid valet av trädslag. Utan markfuktighetskartor baserade Billerud 
Korsnäs ofta beslut om trädslag och skogsvård på gammal erfarenhet, beståndshistorik eller 
ståndortsindex. Om istället planteringar planerade av mer  oerfarna skogsvårdsplanerare 
studerats, skulle skillnaden mellan resultatet med och utan markfuktighetskartor kunna bli 
större.  
 
Skogsvårdsplaneraren hos Billerud Korsnäs menade att om kartorna används av plantörerna bör 
dessa inneha tillräckligt med kunskap om kartmaterialet och dess funktioner. 
Skogsvårdsplaneraren hos Hargs Bruk AB nämde även att markfuktighetskartorna kanske har 
hjälpt deras plantörer med att proportionallisera ut trädslagen bättre. De kan upprätta en egen 
planering och utsättning av de olika trädslagen på föryngringen. Det är viktigt att vid 
planeringen göra en bedömning av markfuktighetsklassen över hela beståndet, sätta gränser för 
vilka trädslag som passar och vilken metod som är lämplig att använda vid en föryngring. Både 
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skogsvårdsplanerare och plantörer borde kunna göra en bättre arbete om de har ett bra 
analysverktyg som gör arbetet effektivare.  
 
Båda skogsföretagen hade i sina traktdirektiv områden där både tall och gran skulle planteras. 
Tall skulle då planteras på torra och magrare marker i högre terräng såsom krön, åsryggar och 
övre delen av sluttningar. Gran skulle då planteras på fuktigare och bördigare marker i lägre 
terräng såsom nedre delen av sluttningar och i sänkor. Vidare kunde tall och gran blandas på 
marker där de båda trädslagen bedömdes kunna producera lika bra. I slutändan är det dock av 
stor betydelse vilka val som plantörerna gör i planteringsarbetet, hur de placerar varje planta då 
att de ska få en så bra växtmiljö som möjligt.  
 

4.2 Metoddiskussion 
 
Upplägget med ett empiriskt experiment och intervjuer bedömdes ändamålsenligt då studien 
skulle undersöka effekten och möjligheten av att använda markfuktighetskartor i 
skogsvårdsplaneringen. Upplägget gjorde dock att undersökningen blev väldigt specifik för valt 
studieområde och begränsat geografiskt till områden på Billerud Korsnäs och Hargs Bruk AB 
marker. Troligtvis skulle inte exakt samma resultat erhållas på andra områden i Sverige. Det 
kan alltså vara svårt att generalisera resultaten till andra områden med andra typer av marker 
med andra ståndortsegenskaper och trädslagsfördelningar. För att förbättra reliabiliteten och 
generaliserbarheten kan fler objekt på fler platser i landet studeras. Antalet föryngringsytor var i 
studien begränsat till 10. Detta med anledning av att föryngringsytorna skulle uppfylla relativt 
specifika kriterier, samt med hänsyn till projektets tidsmässiga ramar.  

Studieobjekten valdes ut utifrån ett antal kriterier. Detta för att föryngringarna i de båda 
grupperna skulle vara så likartade och jämförbara som möjligt. Emellertid har två olika 
skogsföretag jämförts: Billerud Korsnäs och Hargs Bruk AB. Två skogsföretag som kan ha 
olika normer för vad som är rätt och fel trädslag. Företagen har också olika underentreprenörer 
för markberednings- och planteringsarbete samt olika traktdirektiv, vilket kan ge skilda 
slutresultat.  

All fältinventering utfördes av en person vilket innebär att alla bedömningar gjordes likartat, en 
viss mätosäkerhet i fältundersökningen kan dock inte uteslutas. Något som kanske kunde 
minska eventuella mätfel  är att involvera flera personer att bedöma samma objekt. Det var 
viktigt att insamlingsmetodiken genomfördes metodiskt och likartat för att data skulle kunna 
vara jämförbara. Men registreringen av trädslagens ytor kunde ha blivit säkrare genom att 
använda en fält-GPS. En generell bedömning var att säkerheten i de använda 
markfuktighetskartorna var god då de har validerats i tidigare studier. Dock finns några 
osäkerheter som är värda att nämna. En osäkerhet är kartans markfuktighetsklassificering. 
Markfuktigheten är långt ifrån ett statiskt system, snarare ett dynamiskt system som drivs av 
klimatet. Viktiga faktorer är den årliga nederbörden och hur den fördelas under året, samt andra 
faktorer såsom skogsbruksingrepp genom avverkning och dikning. 

I projektet valdes relativt sent i studien att inkludera den information som insamlades från 
mötena med de två skogsvårdsplanerarna. Intervjuerna erhöll dock en värdefull förståelse av 
resultaten. Något som kunde ha gjorts annorlunda var att lägga upp intervjuerna med en mer 
fastare struktur och med fler erfarna personer. All insamlad data och delaktiga personer i 
studien har behandlats med respekt och värdighet, ett etiskt förhållningssätt har följts vid 
behandlingen av informationen så att de aktuella personerna inte drabbas negativt av att ha 
ställt upp (Denscombe 2009). I denna studie har de etiska aspekterna beaktats genom att alla 
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delaktiga organisationer och personer har fått vetskap om studien och dess syfte, och varit med 
i hela processen till slutresultat.   

 
4.3 Vidare forskning 

 
Några uppslag för vidare forskning och utveckling. 
 
• En större och mer generaliserbar studie bör utföras där fokus riktas på att få säkrare mått 

på effekten av att använda markfuktighetskartor vid ståndortsanpassad föryngring. 
Dessa resultat skulle kunna appliceras på svenskt skogsbruk i större omfattning.  

• En studie på markfuktighetskartornas användarvänlighet och implementering för 
planering av markberedningsmetod. 

  



 Malin Jakobsson 
 20 
    

 
5. Slutsatser 
 
Denna studie undersökte möjligheten att använda markfuktighetskartor vid ståndortsanpassad 
plantering. Studiens frågeställningar var: 
 

• Vad är skillnaden, med avseende på omfattningen korrekt och felaktigt planterade plantor i 
relation till trädslagens ståndortskrav, mellan föryngringstrakter planterade med och utan 
markfuktighetskartor? 
 
Resultatet tyder på att markfuktighetskartor kan förbättra ståndortsanpassningen genom att man 
kan skapa en god översikt av föryngringarnas förutsättningar och terrängvariationer med hjälp 
av dem. Det tyder på bli enklare att planera trädslagsfördelningen över föryngringen. Detta 
resulterade i att föryngringar planterade med markfuktighetskartor halverade andel yta felaktigt 
planterade plantor, det blev också ett jämnare resultat avseende andelen felaktigt planterad yta. 
Vidare blev andelen felaktigt planterad yta och dess fördelning på de planterade trädslagen tall 
och gran ungefär lika stor, jämfört med föryngringar utan markfuktighetskartor där andelen 
felaktigt planterad tall var större.  

  
• Hur ser möjligheterna ut för användning av markfuktighetskartor i praktiken?  

 
Markfuktighetskartorna finns hos båda skogsföretagen redan idag. Detta gör det  möjligt att 
använda kartorna i praktiken som ytterligare ett verktyg för att stödja planering av föryngring, 
och vid själva planteringsarbetet i bedömningen av trädslagsfördelning på föryngringar. 
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1. Uppgifter om de 24 trakterna. 
Billerud Korsnäs 

Id Föryngrings-
ytor 

Areal 
(ha) 

Plant/ha
  

Altitud 
(m.ö.h)  

Mark-            
fuktighet 

Trsl Mb-
metod. 

SI       
H100 
(m)

 
GYL Jordart Mark- 

vegetat
ion 

1. Askmyren 1:1
 

3,5       1400 

 

30             Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran                               
Harv- 
normal 

              
T26     

     
221  

            
Sa-mo 
morän 

    
Blåbärs
typ 

                  1:1 3,5 800 30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Tall Harv- 
normal 

 T26 211 Sa-mo 
morän 

Blåbärs
typ 

                  1:2 7,1     

10,6 

2200       30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Tall Harv- 
normal 

T25 211 Sa-mo 
morän 

Blåbärs
typ 

2. Fittja 1:1
 

6,8 1700 30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran Gräv-
sten 

T26
 

221 Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

          1:1  600 30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Tall Gräv-
sten 

T26 221 Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

3. Knaby 1:1
 

4,8      

 

2300   

 

 30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran Gräv-
sten 

G25   
 

411   Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

           1:2 0,5      

 

1200 

1100   

30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran                 

Tall 

Gräv-
sten 

T26    221   Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

           1:3 0,9      

 

1100 

1200   

30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran 

Tall 

Gräv-
sten 

T26    221  Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

          1:4 0,3 

      

1200 

1100  

30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran 

Tall 

Gräv-
sten 

T26    221    Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

           1:5 1,0   

 

 7,4 

1200 

1100 

30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran 

Tall 

Gräv-
sten 

T26 221 Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

4. Köta 1:1
 

11,6 1200 30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran Harv-
normal 

T25
 

221 Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

          1:1  1100  Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Tall Harv-
normal 

T25 221 Sa-mo 
morän 

Smalbl. 
gräs 

5. Norrmossen 
1:1

 4,5 

      

2500   

 

30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran Gräv-
invers 

G30  
 

311   Sa-mo-
mj-le 
morän  

Smalbl. 
gräs 

 1:2  9,5   

14,0 

1500 

800 

30 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött 

Gran 

Tall 

Gräv-
invers 

G27 221 Sa-mo-
mj-le 
morän 

Smalbl. 
gräs 
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Hargs Bruk AB 
 

6.
 

Fågelsången 
1:1

 7,1
 

2000 

400       
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal                

T25
 

111 Mo-mj-le 
morän 

Smalbl
. Gräs 

7.
 

Tranmossen 
1:1

 12,0   

 

1000 

1500
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Gräv-sten T25
 

131 Sa-mo-mj-
le morän 

Blåbärs
typ 

 1:2
 

2,9   
 

2500
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran Gräv-sten T23
 

121 Sa-mo-mj-
le morän 

Blåbärs
typ 

 1:3
 

4,4       

 

700 

1800  
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran  
 
Tall 

Gräv-sten G21
 

131 Sa-mo-mj-
le morän 

Blåbärs
typ 

 1:4
 

2,6     
21,8

 2500
 

15 Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 
 

Gräv-sten G29
 

311 Sa-mo-mj-
le morän 

Blåbärs
typ 

8.
 

Grönlund   
1:1    

 4,7     

 

1700 

800
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

T21
 

121 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

 1:2   
 

7,6   

 

1000 

1500
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

T23
 

131 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

 1:3
 

5,5    
17,8

 1700 

800
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

T25
 

221 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

9.
 

Ringboda 1:1      
 
9,4  

 

1400 

800
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

G25
 

111 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

 1:2
 

2,7    
12,1

 1400 

800
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

G23
 

211 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

10. Långboda  
1:1     

27,6
 

1200 

1000
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

T26 211 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

 1:2 2,6    

 

1000 

1200  
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig /Blött

 Gran 

Tall
 

Harv-
normal 

T23   211 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

 1:3 3,1  
33,3

 2200
 

15
 

Torr/Frisk/ 
Fuktig/Blött

 Gran
 

Harv-
normal 

T23 111 Sa-mo 
morän 

Smalbl
. gräs 

 
  



 
 
 1 
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