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Sammanfattning 
Hybridasp är en korsning mellan europeisk och nordamerikansk asp. Det är ett 
snabbväxande trädslag som har påvisat god tillväxt i södra Sverige. De uppföljningar som 
har gjorts på hybridaspbestånd har främst varit på plantmaterial i södra Sverige. I norra 
Sverige har det endast gjorts enstaka undersökningar och kunskapen om de nordliga 
hybridaspbestånden är därför bristfällig.  

I södra Norrland har markägare planterat hybridasp, men vilket plantmaterial det är och 
hur dessa bestånd har etablerat sig, är i dagsläget osäkert då det inte finns någon 
sammanställd data över detta 

Undersökningens syfte är att utvärdera praktiska planteringar av hybridasp i södra Norrland 
avseende höjdtillväxt, överlevnad och skador. Målet är att öka kunskapen om praktiska 
planteringar avseende höjdtillväxt, överlevnad och skador och utifrån slutsatser av detta ge 
rekommendationer för framtida etableringar av hybridasp i området. 

För studien lokaliserades åtta hybridaspbestånd i södra Norrland. Bestånden inventerades, 
markägarna intervjuades och materialet sammanställdes och analyserades. 

Höjdtillväxten per år varierade i bestånden mellan 0,4 och 1,1 meter och var i medeltal 0,6 
meter. 

Överlevnaden varierade mellan 41 och 100 procent med ett medelvärde på 70. 

Andel skadade stammar varierade mellan 0 och 85 procent med ett medelvärde för 
bestånden på 27 procent. 

Avgångarna förklaras av markägarna till största del beror på sorkskador, vilket tidigare 
forskning styrker. 

Undersökta hybridaspbestånd i södra Norrland påvisar varierande resultat vad gäller 
höjdtillväxt, överlevnad och skador men överlag ett resultat som gör trädslaget intressant 
som alternativ till de traditionella trädslagen. 

  



3 
Jonas Jonsson 

Abstract 
Hybrid aspen is a crossbreed between European and North American aspen. It is a fast 
growing tree species that has shown strong growth in the South of Sweden. The follow-
ups that have been made on hybrid aspen stands, have mainly been done on plant material 
in the South of Sweden. In the North of Sweden, only occasional studies have been made, 
and the knowledge of Northern hybrid aspen stands is, thus, unsatisfactory. 

In the South of Norrland, land owners have planted hybrid aspen, but what kind of plants 
it is, and how well these stands have established, is not ascertained, since data has not been 
compiled on the subject. 

The objective of this study is to evaluate practical plantations of hybrid aspen in the South 
of Norrland regarding height growth, survival and damages. The ambition is to increase 
the knowledge about practical plantations regarding height growth, survival and damages, 
and from the conclusions thereof, give recommendations for future establishments of 
hybrid aspen in the area. 

For the study, eight hybrid aspen stands in the South of Norrland were localised. 
Inventories were made of the stands, the land owners were interviewed and the material 
was compiled and analysed. 

Annual height growth varied amongst the stands between 0,4 and 1 meter and was in 
average 0,6 meter. 

Survival varied between 41 and 100 percent, with a mean value of 70 percent. 

The proportion of damaged stems varied between 0 and 85 percent, with a mean value of 
the stands of 27 percent. 

Plant mortality was explained by the land owners to be a result of field-mouse damages, 
which is confirmed by earlier research. 

The examined hybrid aspen stands in the South of Norrland demonstrate varying results in 
terms of height growth, survival and damages, but mainly a result that makes the tree 
species interesting as an alternative to traditional tree species. 
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Förord 

Jag vill härmed tacka alla som på något sätt bidragit till arbetets genomförande. Ett särskilt 
tack till min handledare Rikard Jakobsson som bidragit med många tips och råd i arbetet 
med uppsatsen och till Håkan Schüberg som hjälp till med arbetet att lokalisera bestånden. 
Vidare vill jag rikta ett särskilt tack till alla markägare som har tagit sig tid och medverkat 
i intervjuer.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Med hybridasp (Populus x wettsteinii) avses korsning mellan den europeiska aspen 
(Populus tremula L.) och den nordamerikanska aspen (Populus tremuloide Mich.). 
Hybridaspen är ett snabbväxande trädslag med korta omloppstider som har påvisat god 
tillväxt i norra Europa (Stener & Karlsson, 2004). 

Aspen är ett värdefullt naturvärdesträd (Holm, 2003) och har en stor betydelse för 
skogarnas mångfald. Aspen är en så kallad nyckelart och har stor inverkan på förekomsten 
av övriga organismer. Aspen förbättrar marken genom att gödsla med sin kalkrika 
lövförna. Aspar föder många slags organismer, såsom mossor, tickor, insekter, snäckor, 
däggdjur och fåglar. Över 300 arter skalbaggar lever bland annat av rötad aspved varav 
35 helt specialiserade på asp. De flesta hackspettar bygger sina bohål i aspens stammar 
då veden är mjuk och lätt att hugga ut hål i. Bohålen kan efter hackspettarna tjäna som 
bohål åt många andra fåglar. 

Hybridaspen tros påverka den biologiska mångfalden lite, ett skött hybridaspbestånd har 
sannolikt lägre naturvärden än ett bestånd av naturlig aspskog men har sannolikt högre 
naturvärden än ett granbestånd, vidare kan hybridaspbestånd ge en positiv landskapsbild 
inte minst på hösten med dess färggranna lövverk (Gustafsson m.fl. 2009). 

Energimyndigheten bedrev under åren 2007-2010 projektet ”Uthållig tillförsel och 
förädling av biobränsle” allmänt kallat ”Bränsleprogrammet” med mål att citat: ”bidra till 
en framtida ökad efterfrågan på biobränsle som kan mötas med en kostnadseffektiv och 
jämnt ökande tillförsel av bränslen med rätt kvalitet och acceptabel miljöpåverkan” 
(Energimyndigheten, 2011). Programmet finansierade bland annat en orienterad studie 
för hybridasp och poppel. Studien visar att poppel och hybridasp är de som är mest 
effektiva avseende biomassaproduktion av de idag tillgängliga trädslagen (Rytter m.fl. 
2011).  

Dagens marknad för hybridasp sammanfattas av Rytter m.fl. (2011) till att jämställas med 
den för asp vilken är massaved, bränsleved, tändsticksvirke, bastulavar samt en liten del 
till tillverkning av panelvirke inomhus. Faktorer som generellt påverkar möjligheten till 
uttag i timmersortimenten är bland annat diameter, kvistförekomst, stammens rakhet och 
missfärgningar i virket (Nylinder & Fryk, 2011). Är målet för produktion att erhålla en 
stor andel kvistfritt virke visade en studie av Rytter och Jansson (2009) att stamkvistning 
av hybridasp ger goda resultat. Avsågade kvistar övervallades i genomsnitt på tre år och 
gav bäst resultat för små kvistar varpå rekommendationen är att stamkvista tidigt då 
grendiametern är liten.  

De första försöken med hybridasp anlades 1939 i Ekebo med syfte att öka produktionen 
av asp för att försörja dåvarande Tändsticksaktiebolaget med virke, i försöket visade det 
sig att hybriderna hade överlägsen tillväxt jämfört med moderträden (Johansson, 1953). 
Fram till 1960-talet då intresset svalnade anlades ett flertal bestånd av hybridasp i 
Götaland och Svealand. Ett nytt hybridaspprojekt startade år 1985 på grund av 1970-talets 
energikris och 1980-talets överföring av jordbruksmark till skogsmark. Projektet syftade 
till att framställa skogsodlingsmaterial för Sydsverige som var vitalt, högproduktivt och 
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hade bra stamkvalitet, resultatet blev ett klonmaterial som har varit kommersiellt 
tillgängligt sedan 2000-talet. Efter stormen Gudrun år 2005 beviljade Skogsstyrelsen stöd 
till 1400 hektar hybridaspodling, den totala arealen hybridasp uppskattades år 2010 till 
2000 hektar (Rytter m.fl. 2011) 

För det sydsvenska skogsodlingsmaterialet som saluförs av plantskolor i Sydsverige 
uppskattas volymtillväxten till 25 m3sk/hektar (Stener & Karlsson, 2004) på bättre marker 
i södra Sverige vilket är dubbelt så mycket som den naturliga aspens tillväxt vilket kan 
jämföras med granens (Picea abies) tillväxt om 14 m3sk/hektar på likvärdiga marker 
(Eriksson, 1976). Orsakerna till den ökade tillväxten enligt Rytter m.fl. (2011) är: 

• Heterosis, en genetisk förstärkningseffekt vid hybridisering 
• Senare invintring på grund av nordförflyttning av Populus tremuloides vilket gör 

att den växer längre in på hösten och utnyttjar de milda höstarna i Sydsverige 
• Större motståndskraft mot bladrost (Melampsora spp) och aspskorv (Venturia 

spp) vilka är kraftigt tillväxt-nedsättande 

För Norrland har ett projekt om snabbväxande trädslag bedrivits av Jämtlands institut för 
landsbygdsutveckling (JILU) under åren 2005-2012. Målet med projektet har varit att ta 
fram plantmaterial med högre härdighet och tillväxt än det material som finns på 
marknaden idag. Material från Michigan och Wisconsin i Nordamerika samt material från 
Archangelsk och Komi i Ryssland har korsats och planterats ut på tre försökslokaler i 
Sverige. Det finns även sedan tidigare planteringar med finländskt material anlagda hos 
privata markägare i Västernorrland och Jämtland. I en undersökning av Söderholm (2012) 
utvärderades hybridaspklonerna anlagda av JILU samt de finländska klonerna för att ge 
underlag åt framtida förädlingsarbete. 

Resultatet i Söderholms undersökning av de finländska klonerna planterade i Jämtland 
och Västernorrland var att det inte fanns något linjärt samband mellan tillväxt och 
överlevnad och växtplatsens altitud eller breddgrad. Däremot fanns en signifikant linjär 
påverkan mellan plantering på åkermark och skogsmark där planteringarna på åkermark 
hade högre tillväxt och överlevnad. Avgångar i bestånden varierade mellan 0-85 procent 
och berodde till stor del på sorkskador, älgskador var vanliga i bestånden anlagda på 
skogsmark. 

Stora Skog (nuvarande Stora Enso) anlade 1991 ett hybridaspförsök initierat av 
Skogsförbättring (nuvarande Skogforsk), beståndet anlades dels på åkermark och dels på 
betesmark (Knutsson, 2015). En uppföljning gjordes 2010 på initiativ av Stora Enso med 
hjälp av studenter från Skogsmästarprogrammet (SLU) och visade på en 
medelhöjdtillväxt på 1,4 meter per år vilket kan jämföras med granens höjdtillväxt på 0,7 
meter per år på liknande boniteter (G32) (Kunskap direkt, 2015) . 

Även i södra Norrland har markägare planterat hybridasp, vilket plantmaterial och hur 
dessa bestånd har etablerat sig är i dagsläget osäkert då det inte finns någon sammanställd 
data över detta. Vidare kan det vara viktigt att undersöka praktiska planteringar då de kan 
skilja sig från försöksplanteringar där etablering och skötsel ofta sker inom kontrollerade 
former. Detta för att i framtiden ge skogsbruket bättre förutsättningar i och med 
tillvaratagande av erfarenheter 
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1.2 Syfte och mål 

Undersökningens syfte är att utvärdera praktiska planteringar av hybridasp i södra 
Norrland avseende höjdtillväxt, överlevnad och skador.  

Målet är att öka kunskapen om praktiska planteringar avseende höjdtillväxt, överlevnad 
och skador och utifrån slutsatser av detta ge rekommendationer för framtida etableringar 
av hybridasp i området. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur har bestånden utvecklats avseende höjdtillväxt, överlevnad och skador? 
• Vilka problem ser markägarna med odling av hybridasp? 

 

1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till den begränsade tiden och de ekonomiska resurserna för arbetet 
avgränsades undersökningen till att endast behandla lokaliserade hybridaspbestånd i södra 
Norrland (se figur 1) samt att ej ta hänsyn till klimatiska faktorer som kan ha påverkat 
tillväxten. Endast levande träd har tagits med i beräkningarna, då mätningarna gjordes 
vintertid och marken var täckt av snö varpå liggande döda träd var svåra att observera. 
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2 Material och metod 

2.1 Arbetsgång 

Arbetsgången för undersökningen genomfördes i fyra delar: lokalisering av 
hybridaspbestånd, intervju med markägare, fältinventering av bestånden samt 
sammanställning och analys av inventeringsmaterial. Valet av inventeringsmetod för 
fältinventeringen var provytevis totalklavning då denna metod var möjlig under gällande 
tidsram samt att den ger hög statistisk säkerhet och stor datavolym för vidare analys. 
Fältinventeringen gjordes år 2015 under mars månad och hela uppsatsarbetet pågick 
mellan januari och juni samma år. 

2.2 Lokalisering av bestånd 

För undersökningen lokaliserades åtta bestånd av hybridasp belägna i södra Norrland 
(Figur 1, tabell 1), sju av dessa i Hälsingland och ett i Medelpad. Bestånden lokaliserades 
med hjälp från Skogsstyrelsen, skogsägarföreningar, skogsbolag samt Torsta AB. Med 
gällande tidsram begränsades urvalet geografiskt till dessa åtta bestånd, dock 
lokaliserades fler bestånd längre norrut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över inventerade bestånd 
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Tabell 1. Förteckning över inventerade bestånd. Ä står för Ägoslag (skog/åker), Hä för hägn (ja/nej), M för förekomst av 
markvatten (sällan, kortare och längre perioder). Exp. för solens expositionella läge (norr, ost, syd, väst). H.ö.h. för höjd 
över havet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Intervju med markägare 

Med samtliga markägare genomfördes en kort intervju enligt en intervjumall (bilaga 1) 
antingen per telefon eller vid fysiskt möte. Intervjun var semistrukturerad, frågorna i 
intervjumallen var strukturerade med relativt fasta svarsalternativ men utöver dessa fick 
respondenten möjlighet att själv berätta om sina egna erfarenheter av 
hybridaspetableringen. Under intervjun gjordes anteckingar. Intervjuerna gjordes under 
mars månad 2015.  

2.4 Fältinventering 

För varje bestånd bestämdes koordinater (SWEREF 99 TM), altitud, markens sluttning 
och dess väderstreck, ägoslag (skog/åker) samt förekomsten av rörligt markvatten enligt 
skogshögskolans boniteringssystem (Hägglund & Jan-Erik, 2005) (tabell 1). I varje 
bestånd mättes diameter på samtliga hybridaspar. På var femte noterades även höjd, 
krongränshöjd, förekomsten av dubbeltopp och dubbelstam, samt eventuell skada. De 
skador som noterades var lyror och viltskador (betning/fejning) vilka ej särskildes i 
inventeringsprotokollet. Fanns hägn runt beståndet noterades statusen på en fyrgradig 
skala där 1 var tätt mot vilt, 2 tveksamt med vissa hål, 3 ej hinder för djur att komma in 
och 4 inget hägn.  

För beståndet i Bodabruk samt de tre bestånden i Bodarne gjordes en systematiskt utlagd 
cirkelytetaxering då bestånden var för stora att totalklava med gällande tidsram. Tio 
provytor om 100 m2 lades ut slumpvis efter kompasslinjer med jämnt fördelat mellanrum, 
avståndet stegades. Första provytan lades ut 20 meter från beståndsgränsen i det hörn som 
var närmast vid ankomst. I provytorna mättes diameter på alla hybridaspar samt höjd, 
skador och förekomst av dubbeltopp och dubbelstam.  

Nuvarande skötselläge avseende till exempel gallringsbehov bedömdes subjektivt dels av 
medelvärdet för trädens andel grönkrona och dels kronöverlappningen, när kronorna 
börjar överlappa och nå in i varandra och träden får en mer upphissad krona anses det 
dags att gallra (Kunskap direkt, 2015). 

 Ålder Areal  Ä Hä M Lutn  Exp H.ö.h Koordinat 
 år ha s/å j/n skl % nosv m sweref 99 tm 
1.Bränta 11 0,3 å j s 2 so 150 6853690, 552585 
2.Steg 12 0,3 å n s 2 no 32 6857605. 615332 
3.Bodarne A 5 5,3 å n l 5 n 70 6795161, 594477 
4.Bodarne B 5 0,3 å n k 7 no 70 6795049, 594527 
5.Bodarne C 11 0,9 å j l 3 n 70 6795008, 594697 
6.Uvås 11 0,2 å n l 7 n 148 6840729, 566504 
7.Bodabruk 8 4,7 s j k 15 s 110 6824266, 597885 
8.Njurunda 9 0,3 å j k 2 s 72 6898644, 617608 
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Skötselhistoriken av bestånden beskrevs genom intervju (bilaga 1) med markägare. I 
intervjun fick även markägaren bedöma sitt intresse för det gällande beståndet i relation 
till dennes intresse för skogsbruk generellt. Plantornas överlevnad skattades genom att 
jämföra det ursprungliga stamantalet från markägaren angivet planterat plantantal med 
det inmätta plantantalet. Markägare och plantskolor tillhandahöll information om 
plantmaterialet. All information från plantskolan erhölls efter godkännande av 
markägaren. Arealen för bestånden bestämdes genom att gå runt dessa med en GPS. Ålder 
för hybridasparna i bestånden uppskattades med hjälp av markägaren och plantskolans 
anteckningar.  

 

2.5 Sammanställning av inventeringsmaterial 

Insamlad data sammanställdes, bearbetades och analyserades med Microsoft Excel.  

Beräkningen av enskilda hybridaspars stamvolym gjordes enligt Erikssons (1973) 
volymfunktion med nedanstående formel. 

� = 0,01548	
 + 0,03255	
� − 0,000047	
�
 − 0,01333	� + 0,004859	ℎ
 

Där V = Trädvolym ovan stubbskäret i dm3 

 D = Trädets diameter i centimeter på bark i brösthöjd (1,3 meter) 

 H = Trädets höjd från marken i meter 

Medel-, max-, och minvärden beräknades för HDV. Höjdtillväxten beräknades som 
höjden dividerat med totalåldern.   
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3 Resultat 

3.1 Tillväxt 

Diametern varierade mellan 1,5 och 13 cm med ett medel på 6 cm. Höjden varierade 
mellan 0,7 och 9,6 m med ett medel på 4,7 m. Höjdtillväxten per år varierade i bestånden 
mellan 0,3 och 1,1 meter per år och var i medeltal 0,6 meter per år. Medelvolymen per 
stam varierade mellan 0,0001 m³sk och 0,0594 m³sk, medelvärdet för alla bestånd var 
0,0167 m³sk (tabell 2). Bestånd 2 Steg var samplanterad med björk, därav det låga 
stamantalet, noterat i beståndet var att hybridaspen hade en jämfört med björken en tydligt 
högre höjd- och diametertillväxt. 

 

Tabell 2. De inventerade beståndens Ålder, Höjd, Dia (diameter), Medelstam, H-tillv/år (höjdtillväxt per år). 
Sorterat efter höjd. 

Identitet Ålder 
år 

Höjd 
m 

Dia 
cm 

Medelstam 
m³sk 

H-tillv/år 
m 

St/ha 

4.Bodarne B 5 0,7 1,5 0,0001 0,3 480 
3.Bodarne A 5 1,7 3,0 0,0007 0,6 750 
7.Bodabruk 8 2,4 3,0 0,0014 0,4 1740 
8.Njurunda 9 3,2 4,4 0,0031 0,5 916 
1.Bränta 11 3,8 4,4 0,0044 0,4 1115 
6.Uvås 11 6,4 8,8 0,0197 0,8 1875 
5.Bodarne C 11 9,4 9,8 0,0446 0,9 580 
2.Steg 12 9,6 13,0 0,0594 1,1 164 
Medel  4,7 6,0 0,0167 0,6 952 

 

Höjdtillväxten per år i bestånden ökade med trädens höjd vilket kan ses i figur 3.
   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Höjdtillväxten per år jämförd med höjden  
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3.2 Skador och överlevnad 

Andel skadade stammar varierade mellan 0 och 85 procent med ett medelvärde för 
bestånden på 27 procent. Överlevnaden varierade mellan 41 och 100 procent med ett 
medelvärde på 70. Runt fyra av bestånden var hägn uppsatt för viltskydd, statusen på 
dessa varierade mellan ett och tre. Den högsta (2. Steg) och lägsta (4. Bodarne B) 
höjdtillväxten uppmättes i bestånd utan hägn (hägnstatus 4) (tabell 3).   

                                                                                                                  

Tabell 3. Skador och överlevnad. Hägnstatus 1-4 definieras som: 1 vilttätt, 2 tveksamt med vissa hål, 3 ej hinder för 
djur att komma och 4 inget hägn. Att bestånd 7. Bodabruk redovisar 126 procent i överlevnad förklaras av 
rotskottsbildning som ökat stamantalet från det som planterades 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Andel överlevande plantor ökar med ett högre ursprungligt stamantal vilket kan ses i 
figur 4.   

 

Figur 3. Överlevnaden i bestånden jämfört med ursprungligt stamantalet per hektar  
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1.Bränta 34 83 2 0,4 
2.Steg 77 41 4 1,1 
3.Bodarne A 10 69 4 0,6 
4.Bodarne B 0 44 4 0,3 
5.Bodarne C 0 53 2 0,9 
6.Uvås 12 84 4 0,8 
7.Bodabruk 85 126 3 0,4 
8.Njurunda 0 57 1 0,5 
Medel 27 70  0,6 
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3.3 Stamkvalitet 

Förekomsten av dubbeltopp och dubbelstam varierade mellan 0 och 76 procent i 
bestånden, medelvärdet för samtliga bestånd var 17 procent. Variationerna i andel 
grönkrona låg mellan 57 och 96 procent med ett medeltal på 77 procent (tabell 4). 

 

Tabell 4. Förekomsten  av dubbeltopp och dubbelstam i bestånden 

 Dubbeltopp/stam 
 % 

1.Bränta 24 
2.Steg 0 
3.Bodarne A 0 
4.Bodarne B 0 
5.Bodarne C 9 
6.Uvås 25 
7.Bodabruk 76 
8.Njurunda 0 
Medel 17 

 

3.4 Intervju med markägare 

I intervjuerna med markägarna framkom det att intresset för hybridaspbestånden var stort, 
på frågan hur stort är ditt intresse är för hybridaspbeståndet på en skala mellan 1 och 4 
där 1 är väldigt lite och fyra mycket stort svarade sex av åtta alternativ 4 och de 
kvarstående alternativ 3. På frågan om deras intresse för skogsbruk generellt var svaren 
desamma.  

I tabell 5 nedan presenteras intervjudata översiktligt. Fem av åtta markägare uppgav sork 
som ett stort problem, osäkerhet rådde dock om det var vattensork eller åkersork så i 
vidare text behandlas de tillsammans under benämningen sork. 

 

Tabell 5. Intervjudata sammanställt. Förklaring markbehandling: Plöjt = plöjt och harvat året före. Jordfräs= 
jordfräst med traktor. Matj. avl.= Matjorden bortgrävd. Känd skada uppgett av markägaren: S=sork 
(åkersork/vattensork). R=rådjur. Ä=älg. B=bäver. A=aspsaftmal. V= konkurrerande vegetation. 

Bestånd/Markägare 1 2 3 4 5 6 7 8 

Markbehandling Matj. avl Plöjt Nej Nej Jordfräs Plöjt Markb. Matj. avl 

Ogräsbekämpning Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

Tillägsplantering Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Röjning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Gallring Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Känd skada Vet ej S/R/B/A S S/V S - Ä/R S 

Intressegrad 4 3 4 4 4 3 4 4 

Ålder 11 12 5 5 11 11 8 9 

H-tillv/år 0,4 1,1 0,6 0,3 0,9 0,8 0,4 0,5 
Överlevnad % 83 41 69 44 53 84 126 59 
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4 Diskussion och slutsats 

4.1 Tillväxt 

Resultaten visar på stora skillnader i höjdutveckling, mellan 0,3 och 1,1 meter per år, 
jämförs endast de äldre jämnåriga bestånden (bestånd: 1, 2, 5 och 6) så är skillnaden 
fortfarande stor, 0,4-1,1 meter per år.  

Jämförs höjdutvecklingen med totalhöjden för de olika bestånden kan konstateras att de 
yngre bestånden har lägre höjdutveckling per år än de äldre bestånden, detta kan förklaras 
av att trädet har en etableringsfas i ungdomen och att det tar några år innan full tillväxt 
nås.  

Resultaten kan jämföras med den försöksplantering som gjorts av Stora Enso i Borlänge. 
Bestånden har delvis jämförbara förutsättningar avseende ståndort och geografiskt läge 
där höjdtillväxten i medeltal för beståndet var 1,4 meter per år i Borlänge. En anledning 
till den högre höjdtillväxten kan vara att beståndet var äldre och lämnat den etableringsfas 
som beskrivs ovan. Vidare var beståndet i Borlänge ett försök med ett flertal kloner vilket 
kan ge en osäkerhet i jämförelsen. 

Endast levande träd togs med i mätningar, detta av den orsaken att inga döda stående träd 
påträffats. Liggande döda träd togs ej med, då vid mätningstillfället marken delvis var 
snötäckt. 

Samtliga bestånd var planterade med finskt plantmaterial och inga jämförelser mellan 
plantmaterialet och tillväxt, skador och potential för timmerproduktion kunde således 
göras.  

I två av bestånden (7 Bodabruk och 8 Njurunda) växte ett antal äldre naturliga aspar vilket 
medförde en osäkerhet om de aspar som uppmättes var planterade hybridaspar eller 
rotskott från de naturliga asparna. Bestånd 7 i Bodabruk var starkt viltbetat och 
ursprungsförbandet kunde inte urskiljas, i bestånd 8 Njurunda har konkurrerande träd 
röjts varje år från året efter planteringen vilket kan ha orsakat att hybridaspar röjts bort 
av misstag och naturlig asp sparats vilket ger en osäkerhet i mätningarna då naturlig asp 
kan ha inmätts. Det kan tänkas att rotskotten från asp växer fortare i början än de 
planterade hybridaspplantorna vilket kan skapa den här problematiken. Att på något vis 
märka ut de planterade hybridasparna kan vara ett bra sätt att komma bort från problemet. 

Volymtillväxten per hektar och år är svår att jämföra mellan bestånden då den är starkt 
knuten till ålder och framförallt stamantal, vilket i bestånden varierade kraftigt. 
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4.2 Skador och överlevnad 

Avgångarna förklaras av markägarna till största del beror på sorkskador (åkersork och 
vattensork) vilket tidigare forskning styrker. Rytter. m.fl. (2011) konstaterar att under 
sorkrika perioder kan avgångarna i unga planteringar vara betydande och att ogräskontroll 
med herbicider och/eller mekanisk gräsbekämpning är det effektivaste sättet att minska 
sorkskadorna. 

Överlevnaden i inventerade bestånd ( mellan 41 och 83 (126) procent) kan jämföras med 
Söderholms undersökning av bestånd i Jämtland och Västernorrland där överlevnaden i 
bestånden varierade mellan 10 och 71 procent och berodde främst på sork- och älgskador. 
Bortses bestånd 7 Bodabruk som har en överlevnad på 126 procent beroende på att 
beståndet kraftigt betats av älg och en rotskottsföryngring gjort inventerat stamantal högre 
än ursprungligt stamantal är överlevnaden i medeltal högre än i Söderholms 
undersökning. En förklaring till detta kan vara att det är fler bestånd förlagda på 
skogsmark i Söderholms undersökning och att det i denna konstateras att överlevnaden 
är högre på åkermark än på skogsmark.  

Då överlevnaden skattades genom en jämförelse mellan aktuellt stamantal och av 
markägaren uppgett antal planterade plantor, fanns en viss osäkerhet av urprungligt 
stamantal. Det verkade dock stämma bra med planteringsförbanden som noterades vid 
fältinventeringen. 

Det var stor variation mellan de bestånd som saknade hägn, här återfanns både den högsta 
och lägsta höjdtillväxten, det kunde förklaras av den lokala förekomsten av klövvilt då 
hägnet syftar till att begränsa dessa men inga av bestånden påvisade viltskador. 
Åldersskillnaden i dessa bestånd var däremot stor (både det äldsta och en av de yngsta 
bestånden) och det kan vara den lägre höjdtillväxten i etableringsfasen som gör den stora 
skillnaden.  

I bestånd 2. Steg som var belägen intill ett mindre vattendrag var skador av bäver ett 
problem med att de gnagde av stammarna så träden välte. Förädlad björk var 
samplanterad med hybridaspen i beståndet, men björken hade inte skadats, vilket kan 
förklaras av att bäverns föda under vintern i huvudsak består av lövträd, och då främst 
asp (Lindstöm, 2015). Vid etablering av hybridaspbestånd nära vattendrag bör förekomst 
av bäver beaktas, hägn är troligen inget hinder för bävern då den antagligen kan gräva sig 
under eller ta sig igenom maskorna i nätet. Vidare kan bävrarnas dammbyggen vara ett 
problem om beståndet etableras nedströms ett vattendrag då dammarna höjer vattennivån 
med risk för översvämnings i beståndet. Det finns möjlighet att riva dammarna och 
Länsstyrelsen ger information om hur och när detta är tillåtet. Jakt på bäver är tillåtet 
under vissa tider på året och kan vara ett sätt att minska skadorna. Även här ger 
Länsstyrelsen information om när och för vem detta är tillåtet. 

Färska skador var i huvudsak orsakade av fejning, vilket är ett beteende hos många 
hornbärande klövdjur, lokalt främst rådjur och älg, när de på sensommaren skaver av 
basthuden på hornen mot en lämplig stam (Jägareförbundet, 2012). På äldre skador som 
börjat växa igen (lyror) kunde inte orsaken klargöras men troliga orsaker kan vara fejning, 
betningsskador eller mekaniska skador från exempelvis nedfallna träd. 
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4.3 Stamkvalitet 

Stamkvalitén var god i de äldre bestånden, flertalet av stammarna hade rak genomgående 
stam utan dubbeltopp eller dubbelstam vilket ger förutsättningar för möjlighet till 
sågtimmer. Förekomsten av dubbeltopp och dubbelstam var svår att avgöra i de yngre 
bestånden, då kronan och stammen inte hade den 
mer tydliga avgränsning som ett äldre träd får (Figur 
4), vilket medfört en osäkerhet i insamlad data. 
Vilken av de tre grenarna på trädet i figur 4 som blir 
huvudstam kan vara avgörande för stamkvalitén. 
Det finns möjlighet för markägaren att påverka detta 
genom att med sekatör eller liknande beskära trädet 
för att få önskad gren att bilda huvudstam men det 
är ett tidskrävande jobb och det kan ifrågasättas om 
det är lönsamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Skötselbehov och intervju med markägare 

Intresset hos markägarna för deras hybridaspbestånd var stort, de orsaker som framkom 
till detta var bland annat att de kanske får vara med att avverka det de planterat, att prova 
något nytt och att de hoppades på en högre tillväxt jämfört med traditionella trädslag 
(gran, tall och björk).  

Bestånd 7 Bodabruk var tidigare ägt av Sveaskog men nu sålt till Holmen vilket gjort att 
under en övergångsperiod har hägnet inte underhållits och viltet har kunnat ta sig in vilket 
gett svåra betesskador. 

Jämförs intervjudata (Tabell 5) med höjdtillväxt per år är det svårt att se några samband, 
dock kan man se en något lägre tillväxt i de bestånd som matjorden grävts bort jämför 
med andra jämnåriga bestånd vilket kan leda till längre omloppstider. Orsaken till 
tillväxtminskningen kan vara det minskade näringsutbud som den rena mineraljorden har 
jämfört med matjorden. Försäljningen av matjorden kan dock ge en extra inkomst som 
förbättrar kalkylen för beståndet speciellt om inkomsterna nuvärdesberäknas, vidare kan 
det vara intressant att studera hur andra generationens hybridasp som uppkommer genom 
rotskott reagerar på denna åtgärd, kommer tillväxten fortsatt vara lägre eller minskar 

Figur 4. Femårig hybridasp. Kronan har 
ännu inte fått den tydliga avgränsning mot 
stammen som äldre träd har vilket 
försvårar uppskattningen av 
krongränshöjden.  
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skillnaderna. Om skillnaden i tillväxt minskat i kommande generationer kan åtgärden att 
gräva bort och sälja matjorden således vara ett sätt att täcka en del av 
etableringskostnaden i första generationen. 

Det är svårt att ge generella skötselbehov då förutsättningarna kan vara väldigt olika för 
markägarna vad gäller markens beskaffenhet och markägarens ekonomi och möjlighet 
att själv utföra åtgärder. För närvarande finns inget skötselbehov i sju av åtta av 
bestånden då kronorna fortfarande har utrymme att utvecklas samt att ingen annan 
vegetation konkurrerar med träden. Bestånd 7 Bodabruk har svåra betningsskador av älg 
då vilthägnet ej underhållits. För att där få ett godtagbart hybridaspbestånd bör hägnet 
lagas och beståndet röjas i syfte att gynna den rotskottsföryngring som etablerats, 
alternativt byta trädslag och satsa på den självföryngrade granen och eller björken. 

 

 

Figur 5. Bestånd 7 Bodabruk. Svåra älgskador som gett upphov till rotskottsbildning 

 

 

4.5 Metodik 

Ett högt antal mätningar i de olika bestånden ger en hög säkerhet för generaliseringen av 
inmätta data på hela beståndet men ska samband analyseras med yttre faktorer exempelvis 
ståndorten behövs ett flertal bestånd med liknande ståndorter för att kunna dra slutsatser 
om olika samband. 

Då relativt få bestånd uppmättes kan det vara svårt att dra några generella slutsatser om 
undersökningen, dock har de enskilda mätningarna i bestånden god reliabilitet då 5 av 
åtta bestånd för de enskilda trädens brösthöjdsdiameter totalklavades och de tre resterande 
som provytemättes vilket bedömdes ha en bra täckning med tio provytor om vardera 100 
kvadratmeter. 

Då undersökningen var begränsad i tid och koncentrerad på praktiska planteringar i södra 
Norrland lokaliserades dessa åtta bestånd. 
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Fältinventeringen kunde ha gjorts annorlunda, istället för totalklaving som gjordes på de 
flesta bestånd göra en stickprovinventering med cirkelytor. Totalklavning ger en hög 
statistisk säkerhet men det kan ifrågasättas om en sådan noggrannhet krävs för 
undersökningens syfte.   

4.6 Slutsatser 

Undersökta hybridaspbestånd i södra Norrland påvisar varierande resultat vad gäller 
höjdtillväxt, överlevnad och skador men överlag ett resultat som gör trädslaget intressant 
som alternativ till de traditionella trädslagen. 

• Hög produktion och kort omloppstid kan ge god avkastning om avsättning finns 
för sortimenten 

• Efter avverkning uppkommer en rotskottsföryngring vilket kan minska 
föryngringskostnaderna i kommande generationer 

• Avgångar i etableringsfasen, främst beroende av sork kan ge en osäkerhet vid 
nyetablering, men torde inte vara något bekymmer i kommande generationer då 
det höga stamantalet i rotskottsföryngringarna garderar mot en del avgångar 

• Behovet av viltstängsel är givetvis knutet till förekomsten av klövvilt lokalt, 
främst älg. Men även om förekomsten av vilt är liten kan enstaka djur göra stor 
skada och vilthägn är ett effektivt sätt att försäkra sig mot detta, dock krävs det att 
hägnet underhålls regelbundet  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 Intervjumall 

1. När planterades beståndet (år, månad)? 

2. Hur gammal var plantorna (ettåriga, tvååriga etc.)? 

3. Hur många plantor sattes totalt? 

4. Hur stort är beståndets areal? 

5. Har det gjorts någon hjälpplantering, i så fall varför och när? 

6. Var det på åkermark eller skogsmark? 

7. Vilket plantmaterial användes och från vilken plantskola kom de? 

8. Hur gick planteringen till (ogräsbekämpning, planteringsmetod, markbehandling etc.)? 

9. Har ev. någon skogsskötsel gjorts (röjning, gallring, stamkvistning, etc.)? 

10. Hur är ditt intresse för skogsbruk i allmänhet på en skala från 1-4 där 1 är väldigt lite 

och 4 är mycket stort? 

11. Hur är ditt intresse för hybridaspbeståndet/en på en skala från 1-4 där 1 är väldigt litet 

och 4 är mycket stort? 
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6.2 Bilaga 2. Beståndsbeskrivning 

1 Bränta. Planterades i potatislandet 
året före den riktiga planteringen, då 
markbehandlingen ej var klar då 
plantorna levererades. Planterades 2005 
på åkermark där matjorden grävts bort 
året före. Hålen i marken för plantorna 
borrades med en jordborr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Steg. Planterades i maj 2004 
tillsammans med förädlad björk, i 
förbandet på cirka 2,5 meter planterades 
var 5:e punkt med hybridasp totalt 100 
plantor. Före planteringen var marken 
plöjd och harvad. Viss gallring har skett 
för att främja hybridasparna. Sork, 
rådjur och bäver har orsakat en del 
avgångar i beståndet. Aspsaftmalen 
angrep delar av beståndet under de 
första åren. 
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3 Bodarne A. Planterades på våren 
2011 med 3 meters plantförband. 
Efter planteringen har områdena 
kring plantorna ogräsbekämpats 
årligen med Roundup. Vissa problem 
med åkersork och vattensork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bodarne B. Planterades samtidigt 
som Bodarne A med har ej 
ogräsbekämpats. Problem med 
konkurrerande vegetation och sork 
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5 Bodarne C. Planterades 2005. 
Rader frästes med traktorburen 
jordfräs vari plantorna sattes. Bitvis 
problem med sorkskador som lett 
till avgångar, har tilläggsplanterat 
efter hand. Stamkvistat några träd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Uvås. Planterades i maj 2004. 
Plöjdes och harvades året före. 
Harvades mellan raderna för 
ogräsbekämpning de första åren. 
Ingen tillägsplantering. 
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7 Bodabruk. Planterat 2008 på 
skogsmark med ståndortsindex G26, 
marken ägdes vid planteringstillfället 
av Sveaskog. Nyligen blev Holmen 
ägare av marken. Viltstängslet har ej 
skötts på ett par år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Njurunda. Planterades 2007. 
Matjorden grävdes bort före 
planteringen, fåror plöjdes vilka 
plantorna sattes i. Plantskydd mot 
sorkskador användes. Problem med 
sork trots plantskydd. Beståndet har 
röjts varje år efter etableringen. 
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