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Sammanfattning 
 

Vid skötsel av tallskog eftersträvas timmer av hög kvalitet. Liten avsmalning, god 

stamform, är önskvärt. Formen på träd beror framförallt av beståndsmiljön. Genom 

konventionell röjning stimuleras diametertillväxt medan träd i täta bestånd prioriterar 

höjdtillväxt. Stamformen blir därför bättre i täta bestånd men risken för självgallring 

ökar och möjligheten till medvetet urval minskar. Vid toppröjning kapas stammen 

högre upp än vid konventionell röjning och skulle då kunna behålla trängseln som 

finns i täta bestånd samtidigt som ett medvetet urval sker. 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av röjning på höjdtillväxt och 

diametertillväxt mellan toppröjda och konventionellt röjda tallbestånd. Dessutom 

undersöktes om höjd- och/eller diametertillväxt kunde förklaras av stamantalet efter 

röjning.  

 

Undersökningen utfördes i Malingsbo, Västmanland, där nio stycken toppröjda och 

sex stycken konventionellt röjda bestånd ingick. En provyta lades ut per hektar där 

stamantal mättes och på fem utvalda huvudstammar trädets höjd, längd på 

toppskotten sedan röjning (tre år), diameter i brösthöjd och bredden på de tre yttersta 

årsringarna i brösthöjd samt barktjocklek. Medelvärden för samtliga bestånd 

beräknades för höjd- och diametertillväxt per år innan och efter röjning samt H/D-

kvot (höjd/brösthöjdsdiameter) vid röjning och H/D-kvot tre år efter röjning. 

Medelvärdena användes för att jämföra röjningsformerna mot varandra. Höjd- och 

diametertillväxten analyserades också i förhållande till stamantalet i samtliga 

provytor. 

 

Resultaten visade att toppröjning i denna studie gav bättre stamform på 

tallhuvudstammar i jämförelse med konventionell röjning. 

Höjdtillväxten ökade mer i de toppröjda än i de konventionellt röjda bestånden efter 

röjning. Dock visade diametertillväxten ingen signifikant skillnad mellan 

röjningsformerna. Trots det visades det att efter röjning blev H/D-kvoten högre i de 

toppröjda medan den blev lägre i de konventionellt röjda bestånden.  

Skillnaderna i höjd- och diametertillväxt kunde inte förklaras helt av stamantalet i 

provytorna, det skulle kunna bero på brister i metoden för datainsamling av stamantal 

eller att andra faktorer har haft större inverkan på hur träden vuxit. 
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Abstract 
 

Topping is a precommercial thinning (PCT) method where secondary stems are cut 

higher above the ground compared to conventional PCT. The secondary stems 

continue to live for a period and are supposed to compete with the main stems and 

promote their quality.  

 

The objective of the study was to compare the effect of PCT on height and diameter 

growth between topping and conventional PCT. The study also analysed the 

relationship between height and diameter growth and the number of stems after PCT. 

  

Nine topped stands and six conventional precommercially thinned stands were 

visited between February 28th and March 5. One sample plot per hectare was laid out 

in the investigated stands. In every sample plot the number of stems was counted and 

five main stems were measured for height, height growth since PCT, diameter and 

diameter growth since PCT. 

 

The results showed significantly higher effect on height growth after topping as 

compared to conventional PCT but no significant difference in the effect of diameter 

growth between topping and conventional PCT. After PCT the H/D quote 

(height/diameter quote) was higher (less taper) in  topped stands and lower (larger 

taper) in conventional PCT. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 
1.1.1. Röjning  

Röjning är en beståndsvårdande åtgärd som innebär att bestånd av plant- 

eller ungskog utglesas och tillväxtresurserna fördelas då på färre stammar. 

Till skillnad från gallring tillvaratas normalt inte gagnvirke vid röjning 

(Pettersson, et al. 2012).  

Genom att röja kan skogsägare förbättra virkeskvaliteten och maximera 

värdet på skogen (Persson, et al. 1995). Huvudstammar gynnas (Albrektson, 

et al. 2012) och det finns möjlighet att styra beståndet till önskade 

egenskaper t.ex. grövre dimension, förbättra stabiliteten, gynna ett visst 

trädslag eller träd med en viss egenskap. Röjning ger oftast inte större total 

produktion men en mer värdefull och kan därför vara en investering som ger 

långsiktig effekt på ekonomin (Pettersson, et al. 2012). 

Ett av de viktigaste målen vid skötsel av tall (Pinus sylvestris) är att 

producera timmer av hög kvalitet (Huuskonen, et al. 2008). Kvaliteten har 

stor betydelse för värdet på stocken (VMR. 2000) och exempel på 

kvalitetsaspekter på tall är bland annat stamform, rakhet, årsringsbredd, 

grenvinkel och diameter på grenar (VMR. 2014). Stor avsmalning, stark 

konisk form, minskar sågutbytet i stocken. Liten avsmalning, god stamform, 

är därför önskvärt (VMR. 2000). Kvoten mellan trädhöjd och 

brösthöjdsdiameter används ofta som ett uttryck för trädets stamform 

(Pettersson, et al. 2012). Stamformen utvecklas löpande (Agestam et al. 

1998) och kan påverkas av flera faktorer så som trängsel och röjning 

(Pettersson, et al. 2012). 

1.1.2. Röjningens effekt på trädet 

Hur trädet reagerar på röjning beror bland annat på dess växtsätt. Tallen är 

ett pionjärträd och växer snabbt i ung ålder. Höjdtillväxten sker genom att 

trädet skjuter ett toppskott varje år. Tallen har stark apikal dominans, vilket 

betyder att tillväxten av toppskottet prioriteras över resten av kronan. 

Längden på toppskottet varierar beroende på bland annat vädret under 

tillväxtåret och året innan, genetiska förutsättningar, bonitet, skötselåtgärder 

och trädets dominans i beståndet (Albrektson, et al. 2012). Tallen är känslig 

för överskärmning vilket kan leda till att höjdtillväxten hålls tillbaka 

(Pettersson, et at. 2012).  

Träd i mycket glesa bestånd har lägre höjdtillväxt än de i tätare. De växer 

istället mycket på bredden, den apikala dominansen minskar och 

höjdtillväxten blir lägre. Trädets diameter ökar när en ny årsring bildas. 

Årsringen är som bredast i toppen och blir smalare längre ner på stammen 
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som därför inte är helt konisk. Formen på stammen påverkas inte mycket av 

bonitet eller genetik. Det som till största del avgör stamformen är 

beståndsmiljön. Träd som växer tätt blir långa och smala, de får liten krona 

och tillväxten sker då till stor del i stammen och mindre på övriga träddelar 

(Albrektson, et al. 2012). Konkurrensen om ljus, som råder i tät skog, är 

kopplat till liten avsmalning på stammen (Karlsson, et al. 2002). 

Hur skogen sköts, eller inte sköts, vid ung ålder avgör till stor del beståndets 

vidare utvecklig (Huuskonen, et al. 2008). I tallskogar görs vanligtvis en 

tidig röjning av förväxande träd men en tät ungskog lämnas. En andra 

röjning görs först när kvaliteten på rotstocken är säkrad, vilket vanligen är 

vid 5-6 m höjd (Pettersson, et al. 2012). Genom att fördröja tidpunkten för 

röjning förbättras virkeskvaliteten (Ulvcrona, et al. 2007) eftersom tätheten i 

beståndet är det mest avgörande för kvaliteten på stammen (Huuskonen, et 

al. 2008). 

1.1.3. Konventionell röjning 

Vid konventionell röjning kapas röjstammarna vid markytan (Karlsson & 

Albrektson. 2000a). Den vanligaste röjningsformen är enkelställning, vilket 

betyder att de sparade stammarna får ett någorlunda jämnt förband 

(Pettersson, et al. 2012). Denna röjningsform gynnar diametertillväxten i 

jämförelse med ingen röjning (Ulvcrona, et al. 2014 & Huuskonen, et al. 

2008). Ökningen i diameter beror på röjningsstyrkan, stark röjning ger högre 

diametertillväxt. Höjdtillväxten påverkas normalt inte av konventionell 

röjning, men det har visats att träd i stamtäta ungskogar prioriterar 

höjdtillväxten framför diametertillväxt (Pettersson, et al. 2012).  

Karlsson, et al. (2002) gjorde en undersökning på röjningsformers inverkan 

på huvudstammarna, med huvudstam menas träd som är värda att satsa på 

till det framtida beståndet (Pettersson, et al. 2012) och huvudstammarna 

valdes bland de härskande och medhärskande stammarna. I undersökningen 

visades att konventionell röjning gav störst avsmalning på stammen i 

jämförelse mot ingen röjning och punktröjning (utfört som endast röjning 

runt huvudstammarna med en radie på 0,8 m).  

Riskerna med stamtäta bestånd är bland annat ökad självgallring och 

möjligheten till medvetet urval minskar då (Pettersson, et al. 2012). Sen 

röjning kan även ge stor produktionsförlust på grund av att volymen som 

röjs bort och går förlorad utgör en större del av beståndets produktion. De 

kvarvarande träden behöver sen också tid att bygga upp barrmassa för att 

bestånden ska bli slutet igen (Albrektson, et al. 2012). I ett sent röjt bestånd 

är ofta medeldiametern liten, vilket bland annat gör att risken för snöbrott 

ökar samt ger ökade avverkningskostnader vid gallring (Pettersson, et al 

2012). 

Den vanligaste röjningstekniken är motormanuell röjning och då används 

vanligen röjsåg med klinga. Röjsåg med kedja finns också på marknaden 



 

  

 

3 

Marie Berglund 

och har visats vara effektiv i vissa beståndstyper, den lämpar sig bland annat 

för toppröjning (Pettersson, et al. 2012).  

1.1.4. Toppröjning 

Med toppröjning menas att röjningen sker högre upp på stammen än vid 

konventionell röjning. Vanligen lämnas något grenvarv kvar med syfte att 

låta stammen fortsätta leva kvar en tid men så småningom självgallras. 

Genom att toppröja ges huvudstammarna ett höjdförsprång samtidigt som 

röjstammarna fortsätter att konkurrera (Karlsson & Albrektson. 2000a).  

Fördelarna med toppröjning kan vara många. Bland annat ger kedjeröjsågen 

bättre ergonomi för röjaren (Pettersson, et al. 2012) och att kapa högre upp 

på stammen ger också mindre stensågning, klenare röjstamsdiameter och 

bättre sikt (Karlsson & Albrektson. 2000a). Toppröjning kan ge bättre 

kvalitet på huvudstammar genom rakare stammar och mindre diameter på 

tjockaste grenen jämfört med konventionell röjning (Fällman, et al. 2003). 

Metoden är också en mer naturnära röjningsform än konventionell röjning 

eftersom den efterliknar självgallring som är en naturlig process (Karlsson & 

Albrektson. 2000a). I försök med björk har det visats att röjstammar i 

toppröjning ofta självgallras bort efter ett par år (Ligné. 2004). När 

röjstammarna lever kvar en tid så producerar de potentiellt viltfoder och bör 

därför kunna minska viltskador på huvudstammarna (Karlsson & 

Albrektson. 2000a).  

Eftersom höjdtillväxten stimuleras av trängsel (Pettersson, et al. 2012) och 

trängseln finns kvar i toppröjning (Karlsson & Albrektson. 2000a), skulle 

toppröjning kunna ge ökad höjdtillväxt i jämförelse med konventionell 

röjning. I kombination med tillbakahållen diametertillväxt vid trängsel 

(Pettersson, et al. 2012) skulle då stammarna få en liten avsmalning på 

samma sätt som i täta bestånd (Karlsson, et al. 2002).  

Det har gjorts ett röjningsförsök med björk där bistammarna röjts på 70 % 

av medelhöjden, bistammarna röjts på 40 %, konventionell röjning samt 

ingen röjning. Tre år efter detta försök kunde Karlsson & Albrektson 

(2000b) visa att störst höjdtillväxt hade huvudstammarna i bestånd med 

toppröjning på 70% av medelhöjden, följt av ingen röjning, röjning på 40 % 

av medelhöjden och lägst höjdtillväxt hade konventionell röjning. Dock 

fanns ingen statistisk signifikans i skillnaderna, men en tendens (p=0,086).  

Fällman et al (2003) undersökte samma björkbestånd sju år efter försöket 

genomförts och konstaterade att överlevnaden på de toppröjda stammarna 

var låg och de som överlevt hade lägre höjdtillväxt än huvudstammarna och 

riskerar därför inte att växa ikapp. 

När Ligné (2004) undersökte samma försök, också efter sju år, kunde inte 

heller någon signifikant skillnad visas i höjdtillväxt på huvudstammar 



 

4 

Marie Berglund 

mellan röjningsformerna men däremot att brösthöjdsdiametern visade en 

tendens att minska med ökad konkurrens från bistammar. 

Karlsson & Albrektson (2000), Fällman, et al (2003) och Ligné (2004) visar 

alla tre att toppröjning kan vara ett bra alternativ till konventionell röjning 

för att skapa björkstammar av god kvalitet. Därför är det av intresse att testa 

metoden på kommersiellt ännu viktigare trädslag så som tall, det är något 

som även Ligné (2004) lyfter fram. 

 

 

1.2. Syfte och mål 
Detta examensarbete syftade till att jämföra effekten av röjning på 

höjdtillväxt och diametertillväxt mellan toppröjda och konventionellt röjda 

tallbestånd för att undersöka om toppröjning kan bidra till att ge mindre 

avsmalning på tallhuvudstammar än konventionell röjning. Dessutom 

undersöktes om eventuella skillnader mellan röjningsmetoderna kunde bero 

på stamantalet efter röjning. 

Målet var att kvantifiera skillnader i röjningens effekt på höjdtillväxt och 

diametertillväxt i toppröjda och konventionellt röjda bestånd. 

 

 

1.3. Avgränsningar 
Denna studie koncentrerades på trädslaget tall (Pinus sylvestris) eftersom 

det saknas kunskap om hur tallens tillväxt reagerar på toppröjning. De träd 

som undersöktes var huvudstammar eftersom det är de som kommer utgöra 

det framtida beståndet och är således av störst intresse.  

De bestånd som ingick i studien var samtliga belägna kring Malingsbo, 

Västmanland. Åldern varierade mellan 12 - 14 år, marken var frisk i 

samtliga bestånd och ståndortsindex T24 - T25. 
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2. Material och metod 
 

Fältarbetet utfördes mellan 28:e februari och 5:e mars 2015. I förväg hade 

10 stycken toppröjda bestånd samt 10 stycken konventionellt röjda bestånd 

identifierats för att bli föremål för studien. På grund av snöförhållanden och 

tidsbrist kunde endast 9 stycken toppröjda (Bilaga 1) och 6 stycken 

konventionellt röjda bestånd (Bilaga 2) nås och därför ingår endast de i 

denna studie. Bestånden som ingick i studien hade röjts i augusti 2011 och 

därför hade träden hunnit växa tre hela tillväxtsäsonger när undersökningen 

ägde rum. 

 

I varje bestånd lades en cirkelprovyta (100 m²) per hektar och mättes upp 

med ett spö på 5,64 m. Den första provytan placerades 50 m in i beståndet 

på slumpmässigt valt ställe, följande provytor lades parallellt med 

beståndskanten och sedan lades dem ut likt ett rutnät med 100 m förband 

tills hela bestånden täckts in (Figur 1). Riktningen hölls med hjälp av 

kompass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom varje provyta noterades antalet stammar. Som stam räknades alla träd 

över 1 m höjd. I de toppröjda bestånden räknades även de röjda stammar 

som överlevt röjningen som en stam. 

Inom varje provyta valdes fem träd baserat på uppskattad höjd och diameter 

på huvudstammarna inom den aktuella provytan. Höjd på de utvalda 

stammarna mättes genom att ställa tidigare nämnda spö mot stammen och 

med hjälp av måttangivelser på decimeternivå på spöet noterades längden 

 

Figur 1. Bilden visar ett exempel på hur provytor lades ut i bestånden.  
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som avrundades till närmsta decimeter. På samma sätt mättes även den 

sammanlagda längden på toppskotten sedan röjning, dvs. de tre översta. 

 

På samma träd mättes diametern i brösthöjd (1,3 m), diametern mättes på 

millimeternivå med hjälp av talmeter. Därefter togs en träkärna, också i 

brösthöjd, med en tillväxthammare. På träkärnan mättes bredden på de tre 

senaste årsringarna tillsammans samt barkens tjocklek med ett skjutmått på 

millimeternivå. De tre årsringarna användes för att få tillväxten sedan 

röjning och barken för att tillsammans med diametern räkna tillväxten under 

bark innan röjning. 

 

För att se röjningarnas effekt på tillväxt beräknades höjdtillväxt och 

diametertillväxt (under bark) per år innan och efter röjning. Höjdtillväxten 

innan röjning beräknades genom att ta medelhöjd för huvudstammarna i 

varje bestånd och dra bort medelvärdet på höjdtillväxt efter röjning i samma 

bestånd. Det värdet blev då medelhöjden på huvudstammarna i beståndet när 

det röjdes. Den årliga höjdtillväxten räknades sedan ut genom att dela den 

höjden med trädets ålder vid röjning. 

 

Tillväxten efter röjning beräknades genom att ta medellängden på de tre 

översta toppskotten i varje bestånd och dela med tre för att få ett värde på 

hur den årliga höjdtillväxten i snitt varit sedan röjning. 

 

Diametertillväxten per år innan röjning beräknades genom att ta medelvärdet 

för brösthöjdsdiametern i varje bestånd och dra bort medelvärdet för samma 

bestånds barktjocklek*2 samt årsringsbredd*2, detta blev då 

brösthöjdsdiametern under bark vid röjning. Denna diameter delades med 

ålder vid röjning och fick då diametertillväxten under bark per år innan 

röjning. 

 

Diametertillväxten per år efter röjning beräknades genom att ta 

medelårsringsbredd för varje bestånd *2 och delat i tre för att få ett värde på 

hur den årliga diametertillväxten i snitt varit sedan röjning. 

 

När detta beräknats gick det att räkna ut skillnaden i tillväxt på höjd och 

diameter efter röjning mot för hur den var innan. Ett medelvärde för varje 

bestånd beräknades för denna skillnad i höjdtillväxt och diametertillväxt. 

Dessa medelvärden analyserades genom t-test two sampel unequal 

variances, ett för skillnad i höjdtillväxt röjningsformerna emellan och ett 

likadant test för skillnad i diametertillväxt röjningsformerna emellan.  

 

För att bedöma de två röjningsformernas effekt på stamform och skillnader 

däremellan beräknades medelvärden för alla bestånds H/D-kvot vid röjning 

och tre tillväxtsäsonger efter röjning enligt: Höjd vid röjning / 

brösthöjdsdiameter vid röjning = H/D-kvot vid röjning. Höjd vid mätning / 

brösthöjdsdiameter vid mätning = H/D-kvot efter tre år. T-tester (two sampel 

unequal variances) utfördes sedan mellan ”vid toppröjning” och ”vid 



 

  

 

7 

Marie Berglund 

konventionell röjning”, ”efter toppröjning” och ”efter konventionell röjning” 

samt ”vid röjning” och ”efter röjning” i båda röjningsformerna. Skillnaden 

mellan H/D-kvot vid röjning och H/D-kvot tre år efter röjning beräknades 

och ett t-test utfördes på skillnaden i H/D-kvot röjningsformerna emellan.  

 

För att se om variationen i tillväxt efter röjning kunde förklaras av antalet 

stammar som lämnats kvar (inom toppröjda även överlevande röjda 

stammar) analyserades insamlat data för tillväxt och stamantal med linjär 

regressionsanalys. Medelvärden för höjd- och diametertillväxt sedan röjning 

beräknades för varje provyta och parades ihop med stamantalet inom den 

provytan, stamantal användes som den förklarande variabeln. Analys 

utfördes inom toppröjda bestånden, inom konventionellt röjda bestånden och 

för samtliga provytor.  
 

Samtliga beräkningar och statistiska tester utfördes i Excel. Signifikansnivån 

som användes för t-test var p ≤ 0,05. 
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3. Resultat 
 

3.1. Höjdtillväxt 
Höjdtillväxten innan röjning låg i snitt på 2,41 dm per år i de toppröjda 

bestånden med en spridning mellan 1,6 dm och 3,15 dm på medelvärdena 

från de toppröjda bestånden. Höjdtillväxten innan röjning i de konventionellt 

röjda bestånden låg på 2,94 dm per år och spridningen var mellan 1,7 dm - 

3,78 dm på medelvärdena från de konventionellt röjda bestånden. Efter 

röjning låg höjdtillväxten i snitt på 4,95 dm per år i de toppröjda bestånden, 

med en spridning mellan 4,6 - 5,6 dm på medelvärdena från de bestånden. 

Efter konventionell röjning låg höjdtillväxten i snitt på 4,44 dm per år med 

spridning mellan 3,8 och 5,13 dm på medelvärdena från de bestånden. 

Skillnaden mellan tillväxten innan och efter röjning var i de toppröjda 

bestånden i snitt 2,54 dm med en spridning mellan 1,68 dm - 3,13 dm. I de 

konventionellt röjda bestånden var skillnaden i snitt 1,51 dm per år och 

spridningen mellan 0,88 dm - 2,18 dm (Tabell 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topp Konv 

Bestånd Innan Efter Skillnad Bestånd Innan Efter Skillnad 

1 2,37 4,73 2,36 1 1,68 3,8 2,18 

2 2,19 4,66 3,47 2 2,77 3,8 1,03 

3 1,6 4,73 3,13 3 3,2 4,86 1,66 

4 2,28 5,36 3,08 4 3,75 4,63 0,88 

5 2,37 5,6 3,23 5 2,46 5,13 2,67 

6 2,87 4,6 1,73 6 3,78 4,43 0,65 

7 3,15 4,83 1,68     

8 2,91 5,33 2,42     

9 1,95 4,73 2,78     

Medel 2,41 4,95 2,54  2,94 4,44 1,51 

Tabell 1. Medelvärden för höjdtillväxt i dm / år innan och efter röjning samt 
skillnaden däremellan för samtliga bestånd. Toppröjda (Topp) och 
konventionellt röjda (Konv). 
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T-testet som gjordes på skillnader i höjdtillväxt innan och efter röjning 

mellan de två röjningsformerna gav ett p-värde på 0,024 och visar därför på 

en signifikant skillnad i hur höjdtillväxten förändrats efter röjning mellan 

röjningsformerna. 
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3.2. Diametertillväxt 
 

Diametertillväxten innan röjning låg i snitt på 2,89 mm per år i de toppröjda 

bestånden, medelvärdena från de toppröjda bestånden hade en spridning 

mellan 2 - 3,83 mm. I de konventionell röjda bestånden låg 

diametertillväxten i snitt på 3,44 mm per år och medelvärdena från dessa 

bestånd hade en spridning mellan 1,3 - 4,75 mm. Efter röjning låg 

diametertillväxten i snitt på 4,3 mm per år i de toppröjda bestånden, med en 

spridning mellan 3,22 -5,33 mm bland medelvärdena från de bestånden. 

Efter konventionell röjning låg diametertillväxten i snitt på 6,32 mm per år 

och spridningen från de bestånden var mellan 5,36 och 7,33 mm. Skillnaden 

i tillväxt mellan innan och efter röjning var i de toppröjda i snitt 1,58 mm 

per år med spridning från -0,1 till 1,91 mm. I de konventionellt röjda var 

skillnaden i snitt 2,87 mm per år, med en spridning mellan 0,84 mm - 5,08 

mm (Tabell 2). 

 
Topp Konv 

Bestånd Innan Efter Skillnad Bestånd Innan Efter Skillnad 

1 2,89 4,8 1,91 1 1,3 5,5 4,2 

2 2,19 5,33 3,13 2 3,4 6,37 2,97 

3 2 4,8 2,8 3 4,43 6,46 2,03 

4 2,66 4,86 2,8 4 4,75 6,9 2,15 

5 3,22 4,48 1,26 5 2,25 7,33 5,08 

6 3,24 4,26 1,02 6 4,52 5,36 0,84 

7 3,72 4,4 0,68     

8 3,83 3,7 −0,13     

9 2,26 3,65 1,39     

Medel 2,89 4,29 1,58  3,44 6,32 2,87 

 
 

Tabell 2. Medelvärden för diametertillväxt i mm / år innan och efter 
röjning samt skillnaden däremellan för samtliga bestånd. Toppröjda 
(Topp) och konventionellt röjda (Konv). 
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T-testet som gjordes på skillnader i diametertillväxt innan och efter röjning 

mellan de två röjningsformerna gav ett p-värde på 0,11 och kan därför inte 

visa någon signifikant skillnad i hur diametertillväxt reagerat på 

röjningsformerna. 
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3.3. H/D-kvot 
H/D-kvot vid röjning var i de toppröjda bestånden i snitt 76,7 och för de 

konventionellt röjda i snitt 81,5 (Tabell 3), t-testet på H/D-kvot vid röjning 

gav p-värde 0,435443, vilket också visar att det fanns till att börja med en 

viss skillnad i stamform mellan bestånden men långt ifrån en signifikant 

sådan. Tre år efter röjning var H/D-kvot i de toppröjda bestånden i snitt 86,4 

och i de konventionellt röjda i snitt 76,4. Ett t-test på medelvärden från 

bestånden visar p-värde 0,014503, en signifikant skillnad mellan 

röjningsformerna tre år efter röjning. 

Skillnaden mellan H/D-kvot vid röjning mot tre år efter röjning var i snitt 

0,109 för toppröjning och 0,058 för konventionell röjning. Skillnaden har 

alltså varit större i de toppröjda än i de konventionellt röjda bestånden. T-

testet visade att skillnaden var signifikant (p= 0,002461). 

 Topp Konv 

Bestånd Innan Efter Skillnad Bestånd Innan Efter Skillnad 

1 78,4 83,5 5,169 1 100,9 84,9 −16,044 

2 89,4 87,8 −1,581 2 75,6 70 −5,648 

3 68,5 79,9 11,418 3 66,8 70 3,22 

4 84,8 91,6 6,779 4 73,2 71 −2,253 

5 74,9 85,6 10,662 5 94,3 83,1 −11,149 

6 67,6 82,5 14,876 6 78,6 79,6 1,019 

7 77,1 86,1 9,006     

8 73,6 89,6 15,989     

9 76,1 90,9 14,768     

Medel 76,7 86,4 9,6762  81,5 76,4 −5,1425 

Tabell 3. Medelvärden för  H/D-kvot vid och efter röjning samt skillnaden 
däremellan för samtliga bestånd. Toppröjda (Topp) och konventionellt 
röjda (Konv). 
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3.4. Stamantal 

Stamantalet var generellt högre i de toppröjda bestånden än i de 

konventionellt röjda, bland de toppröjda bestånden (överlevande toppröjda 

stammar medräknat) var stamantalet i snitt 30,9 st. / provyta (100 m²) med 

en spridning från 16 till 42. Bland de konventionellt röjda bestånden var 

stamantalet i snitt 20 st. / provyta och spridningen var mellan 13 och 31.  

 

3.4.1. Höjdtillväxt och stamantal 

I figur 2 går det att se en något högre höjdtillväxt i de toppröjda bestånden, 

som även har högre stamantal i sina provytor. Genom linjär 

regressionsanalys över höjdtillväxten och stamantal i de toppröjda bestånden 

gavs R² - värdet 0,063125755 vilket betyder att variationen i höjdtillväxten 

inom dessa bestånd kan förklaras av stamantalet till ca 6,3 %. Bland 

provytorna i de konventionellt röjda bestånden går det i figur 2 att se att 

stamantalet generellt sett var lägre och hade fler låga 

höjdtillväxtobservationer än i de toppröjda provytorna.  Analysen på 

höjdtillväxten i de konventionellt röjda bestånden i förhållande till stamantal 

visade R² - värdet 0,0528001, vilket motsvarar 5,28 %. Vid analys av 

höjdtillväxten och stamantal på samtliga provytor visades R²-värdet 

0,25814, som visar att variationen i höjdtillväxten kan till 25,814 % 

förklaras av stamantalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Medelvärden för höjdtillväxt i decimeter från röjning till mättillfälle 
från samtliga provytor och stamantalet i de provytorna på 100 m². 
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3.4.2. Diametertillväxt och stamantal 

Som framgår i figur 3 var diametertillväxten generellt sett lägre i de 

toppröjda provytorna som också hade högre stamantal. Genom linjär 

regressionsanalys över diametertillväxten och stamantal i de toppröjda 

bestånden gavs R² - värdet 0,04304 vilket betyder att ca 4,3 % av 

variationen i diametertillväxten kan förklaras av stamantalet i de toppröjda 

bestånden. Som också går att se i figur 3 var diametertillväxten något högre i 

de konventionellt röjda bestånden som också hade något lägre stamantal. 

Analysen på diametertillväxten i de konventionellt röjda bestånden i 

förhållande till stamantal visade R² - värde 0,00284, 0,284 %. Genom linjär 

regressionsanalys för diametertillväxten över samtliga provytor förklarades 

variationen i diametertillväxt till 37,01 % (R²-värde 0,3701) av stamantal. 

 
 

  

Figur 3. Medelvärden för diametertillväxt i millimeter från röjning till 
mättillfälle från samtliga provytor och stamantalet i de provytorna på 100 
m². 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1. Höjdtillväxt 

Undersökningen visade en signifikant skillnad (p-värde 0,024) mellan hur 

höjdtillväxten i de toppröjda och konventionellt röjda bestånden reagerat på 

röjning. Innan röjning låg höjdtillväxten i snitt på 2,41 respektive 2,94 dm / 

år i de toppröjda respektive konventionellt röjda bestånden. Höjdtillväxten 

var alltså något högre i bestånden för konventionell röjning innan röjning. 

Efter röjning var dock höjdtillväxten högre i de toppröjda bestånden med en 

tillväxt på i snitt 4,95 dm / år medan de konventionellt röjda växte i snitt 

4,44 dm/ år. Toppröjningens effekt på höjdtillväxt visade då en ökning med i 

snitt 2,54 dm medan konventionell röjning ökade i snitt 1,51 dm (Tabell 1). 

Det finns inga tidigare studier gjorda på toppröjningens effekt på 

höjdtillväxt på tall att jämföra detta resultat med, men studier finns på björk 

och toppröjning. Studien av Karlsson & Albrektson (2000b) visade en 

tendens till ökad höjdtillväxt (p=0,086) och att toppröjning på 70 % av 

medelhöjden ökade mest på höjdtillväxten jämfört med ingen röjning, 

toppröjning på 40 % av medelhöjden och att konventionell röjning hade 

lägst höjdtillväxt. Även om Karlsson & Albrektsons (2000b) undersökning 

gjordes på björk och inte tall, så visar den liknande resultat som denna studie 

gällande höjdtillväxt i toppröjning jämfört med konventionell. 

 

4.2. Diametertillväxt 

Innan röjning låg diametertillväxten i snitt på 2,89 respektive 3,44 mm / år 

för toppröjning respektive konventionell röjning. Spridningen var 2 - 3,83 

respektive 1,3 - 4,75 mm / år. Spridningen var alltså ganska stor i hur 

mycket träden växt i diameter, speciellt bland de konventionellt röjda 

bestånden var spridningen stor. Efter röjning låg diametertillväxten i snitt på 

4,29 respektive 6,32 mm / år i de toppröjda respektive konventionellt röjda. 

Spridningen var då mellan 3,22 - 5,33 respektive 5,36 - 7,33 mm / år, inte 

lika stor som innan röjning alltså och ungefär lika stor bland toppröjning 

som i konventionell röjning. Efter röjning gick det även att ana en större 

diametertillväxt bland de konventionellt röjda bestånden, den lägsta 

tillväxten bland dem var nästan samma som den största tillväxten i de 

toppröjda. Men samtidigt så fanns även bestånd bland de konventionellt 

röjda vars tillväxt redan innan röjning var stor. Vid jämförelse på tillväxten 

innan mot efter röjning av beståndens medelvärden blev skillnaden i snitt 

1,58 mm bland de toppröjda och 2,87 bland de konventionellt röjda. 

Spridningen var mellan -0,13 - 3,13 mm respektive 0,84 - 5,08 mm. 

Diametertillväxten har alltså ökat i de flesta bestånd. Störst ökning hade de 

konventionellt röjda, även om vissa toppröjda bestånd också ökade ganska 

mycket i diametertillväxt och vissa konventionellt röjda ökade lite (Tabell 

2). Ingen signifikant skillnad kunde visas i hur diametertillväxten reagerat på 

röjning mellan de två röjningsformerna. P-värdet på 0,11 kan tolkas som att 
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det ändå fanns en tendens till skillnad, om än inte en signifikant sådan. 

Förväntningarna var att toppröjningen skulle ge en lägre diametertillväxt 

jämfört med konventionell röjning. Resultaten kan jämföras med att Ligné 

(2004) i sin studie fann att i toppröjda björkbestånd hade 

brösthöjdsdiametern en tendens att minska med ökad konkurrens från 

bistammar. 

 

4.3. H/D-kvot 

H/D-kvoten vid röjning var i snitt 76,7 i de toppröjda och 81,5 i de 

konventionellt röjda. En viss skillnad (dock inte statistiskt signifikant, 

p=0,435443) där avsmalningen var något mindre i de konventionellt röjda 

bestånden. Efter röjning hade H/D-kvoten förändrats och var i de toppröjda 

86,4 och 76,4 i de konventionellt röjda. T-testet mellan röjningsformerna tre 

år efter röjning gav p-värde 0,014503 vilket visar att röjningsformerna 

påverkade stamformen och skillnaden är signifikant. Avsmalningen hade 

efter röjning blivit mindre i de toppröjda medan den blivit större i de 

konventionellt röjda bestånden. Det hade varit intressant att jämföra med 

icke röjning och se hur de hade förändrats under dessa åt men det ingick inte 

i denna studie. 

Även om höjdtillväxten normalt inte påverkas av röjning (Pettersson, et al. 

2012) så gynnas diametertillväxten av röjning (Ulvcrona, et al. 2014 & 

Huuskonen, et al. 2008). När diametertillväxten ökar blir H/D-kvoten lägre, 

dvs. en större avsmalning. Konventionell röjning gav något högre 

diametertillväxt men effekten på H/D-kvot blev inte särskilt stor 

(p=0,424001). 

Om diametertillväxten bromsas och/eller höjdtillväxten ökar blir H/D-

kvoten högre, dvs. avsmalningen mindre, detta var vad som hänt i de 

toppröjda bestånden och effekten var signifikant (p=0,003343). 

Vid jämförelse på skillnaden mellan H/D-kvot vid röjning mot tre år efter 

röjning var skillnaden större efter toppröjning (0,109) mot för efter 

konventionell röjning (0,058) vilket visar att toppröjning gav större effekt på 

avsmalningen. T-testet som utfördes på denna skillnad i H/D-kvot för 

bestånden inom toppröjning och bestånden för konventionell röjning visade 

en signifikant skillnad mellan röjningsformerna (p=0,002461). 

Toppröjningen hade alltså en signifikant större effekt på H/D-kvoten i 

jämförelse med konventionell röjning.  

Vid röjning var variationen mellan bestånden stor, speciellt i de 

konventionellt röjda bestånden där H/D-kvoten varierade mellan 100,9 - 

66,8 (Tabell 3). Det kan tyda på skillnaden i beståndsmiljön mellan 

bestånden (Albrektson et al. 2012). Efter röjning var variationen inte lika 

stor, vilket är intressant. Röjningen kan alltså ha påverkat bestånden till att 

bli mer lika. Dock skiljer sig H/D-kvoten i toppröjningen mot konventionell 
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röjning och därför är det någon som skiljer sig åt i beståndsmiljön mellan 

röjningsformerna.  

Dessa resultat kan jämföras med Karlsson, et al (2002) som också visade att 

konventionell röjning gav störst avsmalning på huvudstammar, men då i 

jämförelse med ingen röjning och punktröjning.  

 

4.4. Stamantal 

Stamantalet i de toppröjda bestånden var generellt sett högre än i de 

konventionellt röjda och därför undersöktes om den högre höjdtillväxten 

efter röjning i de toppröjda bestånden berodde på det högre stamantalet.  

Variationen i höjdtillväxten inom provytorna i de toppröjda bestånden kunde 

förklaras av stamantal till endast 6,3 %. Inom de konventionellt röjda blev 

förklaringsgraden ännu mindre, 5,28 %. Analys av samtliga provytor fick 

förklaringsgrad 25,814 %, vilket ökade förklaringsgraden. Höjdtillväxten 

förväntades vara högre i ytor med högt stamantal eftersom höjdtillväxten 

prioriteras i täta ungskogar (Pettersson, et al. 2012) och lägre i glesa och 

mindre täta provytor. Det högre stamantalet i de toppröjda bestånden beror 

på att överlevande röjstammar räknats med, tanken var att de stammarna ska 

fortsätta konkurrera med huvudstammar likt i täta bestånd. Möjligen kan det 

stämma eftersom höjdtillväxten var större i de toppröjda bestånden, där 

stamantalet även var större men samtidigt fanns toppröjda bestånd där 

stamantalet inte var särskilt högt men höjdtillväxten ändå hög (Figur 2.). 

Stamantalet kan ha varit en del av förklaringen till höjdtillväxten, men 

troligtvis fanns fler faktorer som påverkat exempelvis avstånd till närmaste 

bistam. 

Diametertillväxten efter röjning hade en tendens till att vara lägre i de 

toppröjda bestånden än i de konventionellt röjda. Eftersom stamantalet 

generellt var högre i de toppröjda så analyserades om diametertillväxten 

kunde förklaras av det högre stamantalet i de toppröjda bestånden. 

Diametertillväxten inom provytor i de toppröjda bestånden förklarades av 

stamantal till 4,3 %, de konventionellt röjda provytorna var 

förklaringsgraden så lite som 0,284 %. För analysen över diametertillväxten 

i samtliga  provytor kunde tillväxten förklaras till 37,01 % av stamantal. 

Stamantal hade alltså större förklaringsgrad på diametertillväxt än på 

höjdtillväxt, men den var heller inte här tillräckligt stor för att kunna påstå 

att variationen för diametertillväxten var beroende av enbart stamantalet. 

Men med 37 % förklaringsgrad var stamantalet ändå en kännbart stor del av 

förklaringen till diametertillväxten. 

Diametertillväxten var förväntad att hänga ihop med stamantalet eftersom 

röjningsstyrkan påverkar hur stor diametertillväxten blir efter konventionell 

röjning (Pettersson, et al. 2012) och att Ligné (2004) kunde se att ökad 

konkurrens från bistammar minskade brösthöjdsdiametern.  
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4.5. Material och metod 

Reliabiliteten i undersökningen kan diskuteras. Det instrument som använts 

för mätning av höjd var ett spö med varje decimeter märkt upp. Spö valdes 

framför höjdmätare på grund av tätheten i ungskogar och avståndet till 

mätträden gör att det blir svårt att få fri sikt på hela trädet, spöet kunde 

ställas mot stammen och höjden avläsas på nära håll. Även snöförhållandet 

gjorde att det inte gick att se var trädet når marken vilket gör det svårt för 

höjdmätaren medan spöet kan köras ner i snön. Spöet har dock också en 

möjlig brist, varje del av spöet dras ut och då finns risk att det inte dras ut 

ordentligt varje gång och kan då skilja något i längd. När höjden ska 

avrundas till närmaste decimeter finns risk att det avrundas för lågt om spöet 

inte är utdraget ordentligt på alla delar. För att mäta diameter användes 

talmeter och mätning skedde i brösthöjd. Talmetern anses som ett 

tillförlitligt instrument för mätning av diameter. Brösthöjden mättes upp i 

samband med att spöet ställdes intill stammen för höjdmätning. 

Noggrannheten vid diametermätning bör därmed vara relativt god. 

Tillväxthammare användes för att ta ut träkärna, detta var det instrument 

som ansågs vara mest tillförlitligt för att ta ut träkärna ut ett ungt träd. Ett 

alternativ till tillväxthammaren hade kunnat vara tillväxtborr, men denna 

skulle ge en mer hoptryckt träkärna och därför valdes tillväxthammaren 

framför borren. Dessutom behövdes bara de tre yttersta årsringarna och 

därför var tillväxthammaren tillräcklig. På träkärnan mättes årsringar och 

barktjocklek med skjutmått. Eftersom barktjockleken kan ha tryckts ihop 

skulle det varit bättre att använda en barkmätare, men en sådan fanns inte 

tillgängligt vid undersökningen och därför ansågs det som det näst bästa 

sättet att göra på detta sättet. Även om noggrannheten på barkmätningen, 

säkert också den yttersta årsringen, blev dålig på grund av hoptryckning så 

bör precisionen vara bra eftersom det bör tryckts ihop lika mycket på 

samtliga mätningar.  

Bias (systematiska fel) vid fältarbetet skulle kunna varit val av mätträd, i 

varje provyta mättes fem huvudstammar som valdes baserat på uppskattad 

höjd och diameter. Bedömningen av vilka träd som är medelhuvudstam på 

varje yta finns en viss osäkerhet i eftersom det baserades på en uppskattning 

av höjd och brösthöjdsdiameter. Skulle undersökningen utföras av andra 

kanske de skulle uppskatta andra träd som medelhuvudstam. Kvaliteten på 

utläggning av provytorna kan också ifrågasättas. Stegning av 100 meter bör 

kunna variera något från gång till gång beroende på ytstruktur, lutning, 

stamtäthet, snökvalitet och snödjup. Dessa faktorer påverkade säkert också 

hur väl riktningen hölls mellan provytorna. Ett alternativ till denna metod 

kunde ha varit att lägga ut provytor med hjälp av fältdator men någon sådan 

fanns inte att tillgå under denna studie. 

För att beräkna trädens tillväxt innan röjning och H/D-kvot vid röjning 

räknades det bakåt baserat på trädens höjd och diameter vid mättillfället och 
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dess tillväxt sedan röjning. Eventuellt hade dessa värden varit mer nära 

verkligheten om de faktiska värdena samlades in vid röjning, mätträden 

märktes upp för att tre år senare återvända och mäta samma träd igen och se 

hur de utvecklats sedan första mättillfället. Detta var inte möjligt inom 

ramen för denna studie och därför beräknades värdena genom att räkna 

tillbaka på tillväxten tre år. Reliabiliteten på data över hur träden växt innan 

röjning och H/D-kvot innan röjning kan därför ha kunnat vara bättre då det 

troligtvis skulle minska risken för slarvfel i mätningarna eftersom man bara 

behöver mäta höjd på trädet och brösthöjdsdiameter.. 

I denna studie ingick 9 st toppröjda och 6 st konventionellt röjda tallbestånd, 

de var alla belägna i Malingsbo men var utspridda var för sig (Bilaga 1 & 2). 

Röjningsformerna var alltså inte utförda sida vid sida vilket hade varit att 

föredra. Men på grund av att inga anda toppröjningsförsök i lämplig ålder 

fanns att tillgå utfördes undersökningen ändå i Malingsboförsöket. Trots 

denna brist var bestånden i Sveaskogs register jämförbara vad gäller 

ståndortsindex (SI), markfuktighet och till viss del ålder. Ålder på 

huvudstammarna skiljde något, åldern var mellan 12 - 14 år. Önskvärt hade 

varit att bestånden anlades samma år för att få de bästa resultat vad gäller 

tillväxten, som undersöktes i denna studie. Eftersom tillväxten hos tallen är 

stor i ungdomen (Albrektson, et al. 2012) kan säkert tillväxten skilja sig åt 

något mellan åldrarna och därmed ge missvisande resultat när tillväxten ska 

jämföras. Även om SI och markfuktighet enligt registren var samma i 

samtliga bestånd finns en viss osäkerhet i detta eftersom den informationen 

samlats in av någon annan. Detta var heller inget som i denna studie kunde 

kontrolleras eftersom fältarbetet utfördes på snö vilket gjorde det svårt att 

samla in information av det slaget. Om SI och markfuktighet varierat mellan 

bestånden skulle det betyda att tillväxten kan ha varierat beroende på bonitet 

(Albrektson, et al. 2012) istället för röjningsform och därför ge missvisande 

resultat. Men under förutsättning att registren stämmer, att SI och 

markfuktighet varit lika i samtliga bestånd, var bestånden jämförbara 

gällande bonitet och bör därför inte vara det som påverkat hur träden vuxit.   

Validiteten i undersökningen kan till viss del anses som god. De data som 

samlats in på mätträden har kunnat användas för att beräkna både tillväxt på 

höjd och diameter och även stamform (H/D-kvot) och sedan kunnat jämföra 

dessa faktorer mellan topp- och konventionell röjning, vilket är det som 

undersökningen fokuserat på. Validiteten i insamlingen av data om 

stamantal kan dock diskuteras. Det hade varit användbart med information 

om vilket stamantal det röjts till, dvs. antalet oröjda stammar, sedan hade 

antalet överlevande toppröjda stammar kunnat räknats för sig. Antalet oröjda 

stammar bör inte skiljt mycket åt mellan röjningsformerna och heller inte 

givit mycket förklaringsgrad till variationen i höjd- och diametertillväxt. 

Däremot hade antalet överlevande röjstammar eventuellt kunnat förklara den 

variationen. I denna undersökning räknades både oröjda och överlevande 

röjstammar i de toppröjda och därför är andelen oröjda stammar i de 

toppröjda bestånden okänt. Dessutom var provytorna stora, 100 m², och 
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stamantalet inom ytan användes för analys av stamantalet i förhållande till 

tillväxten inom provytan. Tätheten kan ha varierat mycket inom provytorna 

och behöver inte representera tätheten för där mätträden stod eftersom de 

teoretiskt sett kan ha stått på en tät del av provytan och resten av provytan 

varit mycket gles eller tvärt om, medelvärdet för stamantalet i provytan blir 

så missvisande. Om provytorna haft betydligt mindre yta och lagts runt varje 

mätträd istället kunde det givit en mer noggrann angivelse om trängseln runt 

ett träd. Ligné (2004) fann i sin studie att diametertillväxten tenderade att bli 

mindre vid ökad konkurrens av bistammar och om provytorna i denna studie 

hade varit i stil med ovanstående förslag hade kanske konkurrens likt Lignés  

(2004) studie kunnas visas. Dock är det inte alls säkert att resultaten hade 

visat något annat än vad som kommits fram till i denna studie utan det är 

endast spekulationer. 

Antalet bestånd som ingår i studien är få, de konventionellt röjda bestånden 

är endast 6 st., och därför är även medelvärdena som ingår i t-testen få och 

det är i minsta laget. Undersökningens omfattning är liten och därför finns 

risk att effekten av röjningsformerna framgår som mer tydliga än de är. För 

att få mer tillförlitligt resultat bör ett större antal bestånd ingått i studien och 

för att minska risken att andra faktorer styr resultatet bör båda 

röjningsformerna testats på samma lokal, exempelvis att varje bestånd delas 

i två där toppröjning sker på enda delen och konventionell röjning på andra.  

 
 

4.6. Kunskapsbidrag och vidare studier 

Ett vanligt röjningsprogram för tall innehåller två röjningar, en tidig 

plantröjning där ändå en tät ungskog lämnas och en senare först när 

kvaliteten i rotstocken säkrats, vilket ofta är vid 5-6 m höjd (Pettersson, et 

al. 2012). Att fördröja röjningen ger bättre kvalitet (Ulvcrona, et al. 2007). 

Men med en sen röjning följer risker, bland annat självgallring och minskad 

möjlighet för medvetet urval (Pettersson, et al. 2012), vilket gör att allt för 

sena röjningar inte är att föredra heller. Om toppröjning kunde erbjuda 

samma säkring av kvalitet i rotstocken som sen röjning skulle det betyda att 

röjning kan ske tidigare utan att äventyra kvaliteten på stammarna så som 

vid tidig röjning eller utsätta beståndet för onödiga risker som vid sen 

röjning. Det skulle då kunna gå att behålla trängselns positiva effekt på 

kvaliteten samtidigt som ett medvetet urval av huvudstammar kan ske 

tidigare än annars.  

Fällman, et al (2003) visade att toppröjning kan ge bättre kvalitet på 

björkhuvudstammar genom rakare stammar och mindre diameter på 

tjockaste grenen jämfört med konventionell röjning. Resultatet från denna 

studie pekar mot att toppröjning skulle kunna användas för att få bättre 

stamform på tallhuvudstammar, tillsammans med resultaten från Fällman, et 

al (2003) är det ett flertal kvalitetsaspekter som ser ut att kunna gynnas av 

toppröjning. Dock är studien av Fällman, et al (2003) utförd i björkbestånd, 

och  hur de effekterna visar sig på tall är hittills okänt. Eftersom detta var en 
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liten studie och det saknas kunskap i hur toppröjning fungerar på tall i övrigt 

så bör röjningsformen utvärderas vidare innan den används i större 

utsträckning. 

En annan teori bakom röjningsformen var att den skulle kunna minska 

viltskador (Karlsson & Albrektson. 2000a ) och det bör vara av intresse att 

undersöka i försök på tall. Eventuella risker med röjningsformen bör också 

utvärderas, t.ex. om toppröjning ökar risken för snöbrott då röjningsformen 

ger långa smala stammar, samt hur stor risken är att de röjda tallstammarna 

växer ikapp huvudstammarna. De studier som gjorts på björk har visat att 

bistammarna oftast inte växer ikapp huvudstammarna (Karlsson & 

Albrektson. 2000b & Fällman et al. 2003) och att bistammarna ofta 

självgallras ( Fällman, et al. 2003) och därför skulle det kunna vara en 

praktiskt användbar röjningsmetod i björkbestånd. Dock är studierna som 

finns få och försöken ännu färre. 

 Resultatet i denna studie och tidigare studier på toppröjning motiverar att 

fler försök bör anläggas för att vidare utvärdera röjningsformen. De trädslag 

som skulle vara intressanta att undersöka röjningsformen på är främst 

pionjärträdslag eftersom de växer snabbt i ungdomen (Albrektson, et al. 

2012) och det skulle nog krävas för att bistammarna inte ska riskera att växa 

ikapp huvudstammarna.  

Förslag på vidare studier i detta röjningsförsök är att undersöka 

överlevnaden på de toppröjda bistammarna för att se om de, likt 

björkstammar i studien av Fällman et al.(2003), självgallras efter en tid. På 

huvudstammar hade det varit intressant att undersöka kvalitetsaspekter så 

som grendiameter och rakhet på stammen.  

 
 

4.7. Slutsatser 

Höjdtillväxten var signifikant högre i de toppröjda bestånden jämfört med i 

de konventionellt röjda bestånden. 

Diametertillväxten hade en tendens till att vara lägre i de toppröjda 

bestånden jämfört med i konventionellt röjda bestånden men skillnaden var 

inte signifikant. 

Resultaten visar att toppröjning gav mindre avsmalning på 

tallhuvudstammar då H/D-kvoten blev högre efter röjning i de toppröjda 

medan den blev lägre i de konventionellt röjda bestånden. 

Stamantal efter röjning var inte hela förklaringen till varken höjd- eller 

diametertillväxt efter röjning men kan vara en av faktorerna.  
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