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Sammanfattning 
 
Det svenska skogsbruket har med fokus på beståndsvis avverkning och 
återbeskogning genererat ett mosaikartat landskap med en mängd väl 
avgränsande kantzoner mellan yngre och äldre bestånd, och att uppkomna 
förändringar hos växtmiljön i anslutning till dessa beståndsgränser kan 
påverka såväl tillväxt som artsammansättning har konstaterats i ett flertal 
tidigare studier. Men även om dessa studier påvisat förekomsten av 
kanteffekter har resultaten varierat utifrån geografiskt undersökningsområde 
och studerade trädslag. Tidigare studier har utifrån ett nordiskt perspektiv 
dessutom främst fokuserat på tillväxtförändringar hos tall i Finland och 
norra Sverige, vilket föranlett att denna studie valt att undersöka förekomst 
och omfattning av tillväxteffekter inom kantzoner belägna mellan 
angränsande äldre och yngre granbestånd i västra Götaland.  
 
Studien har genomförts genom att inom ett antal representativa objekt samla 
in data utifrån utlagda provyor i terrängen och undersökningen har 
avgränsats till att omfatta trädens höjd- och diametertillväxt samt 
markvegetationens artsammansättning. Vidare jämförelser har därefter gjorts 
utifrån avstånd från aktuell beståndsgräns, kantzonernas väderstreck i 
nordlig respektive sydlig riktning samt de yngre beståndens skötselhistorik i 
form av röjt eller oröjt. För att undersöka förekomsten av signifikanta 
skillnader mellan grupperna har insamlad data analyserats med hjälp av 
variansanalys (ANOVA) samt Tukey’s test för skillnader mellan 
medelvärden. 
 
Resultatet visade på signifikanta kanteffekter hos yngre granbestånd där 
tillväxtnedsättningarna var som tydligast närmast beståndsgränsen, oavsett 
väderstreck och tidigare skötselhistorik. Dessa tillväxtnedsättningar var dock 
mindre än de som tidigare konstaterats hos tall, och till skillnad från tidigare 
studier kunde inga tillväxteffekter konstateras hos angränsande äldre 
bestånd. Inga tydliga skillnader kunde heller konstateras utifrån 
kantzonernas väderstreck eller de yngre beståndens skötselhistorik. 
Markvegetationens artsammansättning uppvisade i sin tur en ökad förekomst 
av lavar och bärris intill beståndsgränserna. Bärris, lavar och ljung förekom 
mer frekvent inom sydligt exponerade kantzoner medan smal- och 
bredbladigt gräs i sin tur uppvisade en ökad förekomst inom nordligt 
exponerade kantzoner. 
 
Utifrån dessa resultat skulle en tänkbar rekommendation inför kommande 
skogsbruksåtgärder och återbeskogning kunna vara att utifrån konstaterade 
tillväxtnedsättningar ej prioritera plantering av gran inom ett avstånd av 0-
2,5 m från beståndsgräns angränsande mot äldre granbestånd. Därmed skulle 
kantzonen kunna nyttjas för naturvårdande ändamål då dessa områden 
gynnar den biologiska mångfalden och utgör intressanta miljöer för arter 
som annars skulle riskera att bli utkonkurrerade i angränsande mer slutna 
granskogsbestånd. 



 

Abstract 
 
The aim of this study was to evaluate edge effects along forest edges 
between young and old Norway spruce stands in south-western Sweden, and 
examine its influence on tree growth and field vegetation. 
 
Comparison between distance from stand edge, exposure (north or south 
facing) and young forest clearing (cleared or not cleared) showed a reduced 
growth among young trees near the stand edge, mainly at a distance of 0-2,5 
m. This edge effect occurred regardless of exposure or forest clearing 
history. On the other hand, in contrary to earlier studies, no positive growth 
effect was found in older stands adjacent to younger stands. 
 
Regarding edge effects found on field vegetation, blueberries, lingonberries 
and lichens showed an increased incidence adjacent to stand edges. Berries, 
lichens and heather showed an increased incidence at south facing edges 
while grass showed an increased incidence at north facing edges. 
 
Keywords: edge effects, forest edge, edge zone, Norway spruce, tree growth, 
field vegetation 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 

 
Det svenska skogsbruket har under de senaste hundra åren utvecklats i en 
rationell och mekaniserad riktning, vilket medfört att tidigare 
avverkningsmetoder så som blädning och plockhuggning sedan 1950-talet 
allt mer marginaliserats för att i princip totalt ersättas av trakthyggesbruk 
som främsta skogsskötselsystem (Ekelund & Hamilton 2001). 
Trakthyggesbruket karaktäriseras av en utpräglat enskiktad skog där 
samtliga träd inom beståndet befinner sig i samma utvecklingsstadium 
(Albrektson et al 2012). Skötselsystemet har i detta fall baserats på 
etablering av jämnhöga trädgenerationer vars utveckling kan delas upp i en 
föryngringsfas, en ungskogsfas, en gallringsfas och därefter en 
slutavverkningsfas vars genomförande följs av återbeskogning och därmed 
en återupprepning av hela processen. Det kan således finnas fog för 
antagandet att det moderna skogsbruket med sitt fokus på beståndsvis 
avverkning och återbeskogning i mångt och mycket genererat ett 
mosaikartat landskap med en mängd väl avgränsande kantzoner mellan 
yngre och äldre bestånd. 
 
Sett till den totala arealen kalmark och plantskog och dess fördelning mellan 
olika storleksklasser utgjordes 25 % av den totala hyggesarealen i Sverige 
under mitten av 1970-talet av hyggen vars storlek översteg 20 ha. Andelen 
hyggen av denna storleksklass hade fram till år 1987 därefter ökat till 35 %, 
för att sedan gradvis minska till 15 % år 2007. Motsvarande utveckling för 
hyggen mindre än 4 ha visar på en liknande trendkurva, från 40 % vid mitten 
av 1970-talet följt av en minskning till 30 % år 1987, och därefter en gradvis 
ökning till 45 % av den totala hyggesarealen år 2007. Andelen hyggen i 
storleksklasserna 4-10 ha respektive 10-20 ha har dock varit tämligen 
konstant under denna period och minskningen av andelen hyggen över 20 ha 
har varit som allra mest markant i Norrland, även om trenden även följts i 
såväl Svealand som Götaland (Wastenson & Jansson 2011). Denna 
omställning mot mindre hyggesstorlekar har i sin tur därmed bidragit till en 
ökande andel kantzoner i skogsmarken. 

 
Skogsstyrelsen (2015) definierar en kantzon som ”ett område där två olika 
miljötyper möts, till exempel skog-åker, skog-hygge, skog-vattendrag” 
medan Harper et al. (2005) i sin tur beskriver kantzonen som gränsen mellan 
två olika ekosystem, vilket i skogliga sammanhang kan utgöras av gränsen 
mellan beskogad och icke beskogad mark eller två skogbevuxna bestånd 
som sinsemellan uppvisar tydliga kontraster beträffande sammansättning 
och struktur. Begreppet struktur omfattar enligt Harper et al. (2005) bl.a. 
beståndets slutenhet, stamantal, volym, höjd samt undervegetationens 
utbredning.  
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Jansson (2009) har kategoriserat kantzonerna utifrån dess uppkomst och 
redogör för fyra olika kanttyper:  
 
1) Naturliga kantzoner mot myr, sjö eller öppna ej trädbevuxna ytor där 

lång kontinuitet upprätthålls på grund av topografi och klimat.  
2) Naturliga ofta kortlivade kantzoner orsakade av brand eller storm.  
3) Skapade kantzoner utmed väg, kraftledning, odlingsmark eller 

bebyggelse vilka underhålls kontinuerligt och därmed är tämligen 
långlivade.  

4) Kantzoner skapade av skogsbruk som uppvisar hög kontrast och vars 
effekter orsakas av förändrade ljusförhållanden, torka och vind. 
Kortlivade och med gradvis minskande påverkan i takt med 
återbeskogning. 

 
Att de uppkomna förändringarna hos växtmiljön i dessa kantzoner kan 
generera en påverkan på såväl trädens höjd- och diametertillväxt som 
markvegetationens artsammansättning i direkt anslutning till 
beståndsgränsen har konstaterats i ett flertal genomförda studier (Jakobsson 
2005; Jansson 2009; Pfister, Nilsson & Gemmel 2008; Ruuska, Siipilehto & 
Valkonen 2008; Siipilehto 2006). 
 
Jakobsson (2005), Ruuska et al. (2008) och Siipilehto (2006) har hos yngre 
tallbestånd funnit en nedsatt tillväxt intill kantzoner i Sverige respektive 
Finland. Tillväxtnedsättningarna har enligt Jakobsson (2005) varit som allra 
tydligast i en zon inom 5m från det äldre beståndet och Siipilehto (2006) 
konstaterar i sin tur tillväxtnedsättningar inom ett avstånd på upp till halva 
kantzonens trädhöjd. Jakobsson (2005) konstaterar emellertid också 
tillväxtökningar utmed kantzoner i äldre tallbestånd, något som Pfister et al. 
(2008) också funnit vid liknande studier hos gran där diametertillväxt 
påträffats hos kantträd växande intill luckor i skogsmark. Chen, Franklin & 
Spies (1992) har i sin tur konstaterat ökad diametertillväxt hos äldre bestånd 
av Douglasgran i USA där dessa angränsat mot ungskog planterad efter 
tidigare kalhuggning. 

 
Beträffande konstaterade effekter på markvegetationens artsammansättning i 
anslutning till kantzoner visar Harper et al. (2005) på en ökad förekomst av 
örter, buskar samt ris i dessa miljöer, och förklarar resultatet med gynnade 
förutsättningar för ljusälskande arter samt missgynnade förutsättningar för 
skuggtåliga arter. Enligt Jakobsson (2005) visar inventeringar av kantzoner 
belägna mellan äldre och yngre tallbestånd i Sverige en minskad andel bärris 
och mossa samt en ökad förekomst av lavar intill beståndskanterna jämfört 
mot längre in i bestånden. Dessa olika resultat visar att kanteffekterna kan 
variera mellan olika marker och medföra en skiftande artsammansättning allt 
beroende på undersökta arter samt aktuella ståndortsegenskaper. Varierande 
ståndortsindex (SI) för de olika försöksytorna skulle därmed exempelvis 
kunna medföra en ökning av lavar och konkurrenskänsliga arter på svagare 
marker samt en ökning av gräs och örter på rikare marker. Jansson (2009) 
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menar att det ofta sker en generell ökning av den biologiska mångfalden där 
två miljöers artsammansättning möts i en kantzon, men framhåller i likhet 
med Harper et al. (2005) också den negativa påverkan som uppkommer hos 
de skuggtåliga arter som kräver sluten och opåverkad skog. Jansson (2009) 
har i enlighet med detta noterat en minskad förekomst av långskäggslav i 
anslutning till kantzoner. 
 
Således kan kanteffekter intill kantzoner uppträda både i form av 
tillväxtförändringar men också i form av en förändrad artsammansättning, 
och Harper et al. (2005) pekar på sambandet mellan mänsklig påverkan och 
kantzonernas ökade utbredning i skogslandskapet. En påverkan som kan 
härledas till såväl minskade hyggesstorlekar (Pettersson 1999; Wastenson & 
Jansson 2011) samt en ökande areal naturvårdshänsyn i form av kvarlämnad 
skog och trädgrupper (Siipilehto 2006; Skogsstyrelsen 2013). Ett faktum 
som också återfinns i ett internationellt perspektiv då även Burton (2002) 
konstaterat att en omställning mot allt mindre hyggesstorlekar genererat mer 
kantzonsyta, vilket i sin tur gjort kanteffekterna mer betydelsefulla vid såväl 
skötsel- som landskapsplanering. Att minskande hyggesstorlekar går hand i 
hand med ökade kanteffekter är något som även konstateras av Ruuska et al. 
(2008). 
 
Gällande kanteffekternas omfattning och utbredning betonar Harper et al. 
(2005) betydelsen av de båda angränsande beståndens sammansättning och 
struktur, samt energiutbytet som uppstår mellan de båda beståndens 
respektive ekosystem. Exempelvis har påträffade kanteffekter enligt Harper 
et al. (2005) befunnits vara mindre i redan öppna och flerskiktade bestånd 
jämfört mot i mer slutna och enskiktade bestånd. Chen et al. (1992) 
framhåller i enlighet med detta betydelsen av den struktur i form av höjd, 
grundyta och slutenhet som återfinns hos skogsekosystemen och dess 
artsammansättning, men betonar också kanteffekternas ökade omfattning i 
beståndsgränsens absoluta närhet.  
 
Enligt Harper et al. (2005) uppstår i anslutning till nyskapade beståndskanter 
inledningsvis en primär påverkan orsakad av mekaniska skador på träd, 
jordlager och vegetation. Detta medför förändrade ljus-, temperatur-, fukt-, 
och vindförhållanden som följd vilket i sin tur har betydelse för avdunstning, 
nedbrytning och näringsflöde. Samtidigt öppnas enligt Harper et al. (2005) 
också landskapet upp för en ökad införsel av biologiska organismer så som 
pollen och frön, vilket tillsammans med de primära skadorna på markskikt 
och växtlighet genererar en efterföljande sekundär påverkan i form av 
ändrad artsammansättning samt konkurrenseffekter från en förändrad 
vegetation. Även Jansson (2009) påpekar betydelsen av kantzonens attribut i 
form av kanttyp, ursprung, skötsel, kontrast, form och riktning. Något som 
tillsammans med det omgivande mikroklimatet (temperatur, fuktighet och 
vindexponering) genererar ändrade förutsättningar för artkonkurrens och 
biologisk mångfald. 
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Kantzonseffekterna är enligt Harper et al. (2005) mer omfattande i tropiska 
och tempererade regioner jämfört mot i kallare boreala områden, och ett 
molnigt nederbördsrikt klimat har befunnits minska kantzonens påverkan 
samt påskynda skogsmarkens tillväxt och kronhöjdsutveckling. Vidare 
hävdar Harper et al. (2005) att studier på norra halvklotet påvisat tydligare 
kanteffekter i syd- och sydvästligt exponerade lägen jämfört mot i nordligt 
exponerade lägen. En effekt som även befunnits förstärkas vid allt 
nordligare breddgrader, detta på grund av en ökad vinkel på 
solinstrålningen. En ökad tillväxt i de norra delarna av luckorna (sydlig 
exponering) har även av Chantal, Leinonen, Kuuluvainen & Cescatti (2003) 
samt York, Battles & Heald (2003) kopplats till mängden solljus i dessa 
lägen, dock med en större påverkan hos ljusälskande tall jämfört mot 
skuggtålig gran. Jansson (2009) anger också väderstrecket för kantzonens 
exponering som en viktig faktor i sammanhanget, och konstaterar skillnader 
hos markvegetationens artsammansättning vid jämförelser mellan syd- och 
norrlägen. Jansson (2009) betonar också betydelsen av storleken hos den 
öppna ytan. Att effekterna dock kan skilja sig åt mellan olika marker påvisas 
av Siipilehto (2006) som till skillnad mot ovan nämnda resultat endast funnit 
små tillväxtskillnader mellan syd- och norrläge för tallplantor intill 
kantzoner, med de minsta tillväxtnedsättningarna i nordostliga lägen. 
 
Även om tidigare studier påvisat förekomster av kanteffekter i såväl 
tropikerna, Europa som Nordamerika (Chen et al. 1992; Harper et al. 2005; 
York et al. 2003) bör slutsatserna hos de enskilda studierna beträffande 
kanteffekternas omfattning rimligtvis värderas utifrån dess geografiska 
undersökningsområde, lokalt klimat samt studerade trädslag. Ett flertal 
nordiska studier har valt att studera kanteffekter hos tallbestånd (Jakobsson 
2005; Siipilehto 2006) samtidigt som Jansson (2009) påpekar behovet av 
ytterligare studier av kanteffekter i förhållande till bland annat väderstreck 
samt omgivningens struktur. Därmed kan det sammantaget anses finnas ett 
klart behov av vidare studier inom ämnet, och med hänsyn till tidigare 
studier av främst tall i Finland och Sverige bör undersökningar av 
kanteffekter hos granbestånd i södra Sverige således kunna bidra till 
ytterligare jämförelse och komplettering av befintliga resultat, vilket i sin tur 
kan öka kunskapen om kantzonens effekt och påverkan i det svenska 
skogslandskapet. I synnerhet då en förändrad volymproduktion kan anses ha 
en direkt påverkan på skogsbrukets utfall och resultat samtidigt som 
markvegetationens artsammansättning i sin tur kan generera betydelsefulla 
förutsättningar för den biologiska mångfalden. 
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1.2. Syfte och mål 
 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och omfattningen av 
förändringar hos trädens höjd- och diametertillväxt samt markvegetationens 
artsammansättning i kantzoner belägna mellan angränsande äldre och yngre 
granbestånd. Något som förhoppningsvis kan bidra till ytterligare kunskap 
inom ämnesområdet samt skapa ett kompletterande underlag beträffande 
kantzonernas påverkan och betydelse. 
 
 

1.3. Avgränsningar 
 

Denna studie omfattade endast granbestånd belägna inom Borås stad (f.d. 
Borås kommun) i Västra Götalands län. Datainsamling utfördes inom 
kantzoner belägna utmed beståndsgränser mellan yngre och äldre 
granbestånd där kontrasten mellan bestånden uppstått genom tidigare 
föryngringsavverkning.  
 
Kantzonernas effekt på trädens tillväxt undersöktes genom kartläggning av 
höjd, diameter samt avstånd från beståndsgräns. Ingen hänsyn togs till 
kvalitetsfaktorer så som kvistförekomst eller stammens rakhet. Inte heller 
studerades de äldre beståndens löpande diameterutveckling i form av 
förändrad årsringsbredd efter angränsande avverkning, detta eftersom 
borrprover ej kunnat insamlas utan markägarnas tillstånd. Av tidsmässiga 
skäl undersöktes inte heller de yngre beståndens historik och således är 
beståndens tidigare struktur innan genomförd föryngringsavverkning okänd. 
 
Vid inventering av markvegetation undersöktes endast förekomst eller 
avsaknad av ett antal fördefinierade artgrupper. Ingen hänsyn togs till 
artspecifik förekomst av olika mossor, lavar eller gräs. Inte heller 
undersöktes någon procentuell täckningsgrad hos förekommande artgrupper 
inom provytorna. 
 
Utifrån resultatet från tidigare studier (Jakobsson 2005; Siipilehto 2006) 
begränsades inventeringen av kanteffekter till att omfatta ett avstånd av  
20 m från beståndsgränsen in i respektive bestånd. 
 
Begreppet struktur hos inventerade bestånd har inom ramarna för denna 
studie avgränsats till att omfatta trädhöjd, stamdiameter, stamantal samt 
grundyta. 
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2. Material och metod 
 
2.1. Metodik 
 

Detta examensarbete utfördes i form av en kvantitativ observationsstudie, 
med insamling av empirisk data från systematiskt utlagda provytor i 
terrängen. Vid de undersökta kantzonerna placerades provytor ut på 
respektive sida av beståndsgränsen, som i denna studie definierades som en 
tänkt linje mitt emellan de båda beståndens närmsta provträd. 
 
Studien omfattade kartläggning av höjd- och diametertillväxt hos gran 
(Picea abies) samt markvegetationens artsammansättning hos ett antal 
kantzoner, vilka samtliga utgjordes av beståndsgränser mellan äldre och 
yngre granskog. Efterföljande jämförelse mellan de inventerade bestånden 
gjordes i förhållande till beståndsgränsens exponering i sydlig respektive 
nordlig riktning, de yngre beståndens skötselhistorik i form av röjt eller 
oröjt, samt provträdens avstånd från beståndsgräns. Detta för att om möjligt 
påvisa eventuella skillnader eller samband beträffande tillväxten, samt 
kanteffekternas omfattning utifrån hypotesen att maximal påverkan 
uppkommer vid kantzonens mitt för att sedan gradvis avta in i angränsande 
bestånd.  

 
 
2.2. Tillvägagångssätt 
 
2.2.1. Beståndsurval 
 

Inventerade kantzoner valdes ut genom att med hjälp av flygfotografier och 
efterföljande fältkontroll selektera fram följande objekt: 
 
6st kantzoner med äldre bestånd angränsande till yngre oröjt bestånd, varav 
3st med äldre bestånd växande norr om yngre bestånd (sydlig exponering) 
samt 3st med äldre bestånd växande söder om yngre bestånd (nordlig 
exponering). 
 
6st kantzoner med äldre bestånd angränsande till yngre röjt bestånd, varav 
3st med äldre bestånd växande norr om yngre bestånd (sydlig exponering) 
samt 3st med äldre bestånd växande söder om yngre bestånd (nordlig 
exponering). 
 
Bestånden avgränsades ej av skogsvägar, stigar eller drivningsvägar och 
studerade beståndsgränser hade alla en minimilängd av ca 100m. Samtliga 
kantzoner uppvisade liknande förhållanden beträffande huvudsakligt 
förekommande trädslag (gran), ålder (ca 10 år angränsande mot >50 år), 
terräng (svag lutning) samt markfuktighet (frisk).  
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2.2.2. Utläggning av provytor 
 

I de äldre bestånden utformades provytan som en 4 m bred och 20 m lång 
korridor, utlagd vinkelrätt mot beståndsgränsen. I de yngre bestånden lades i 
sin tur en 2 m bred och 5 m lång korridor ut, vilken med 1m avstånd från 
bortersta kortsida följdes av 4st kvadratiska provytor med storlek 2x2 m, 
utlagda med 2 m mellanrum (Figur 1). I samtliga dessa provytor utfördes 
därefter en datainsamling av trädens höjd- och diametermått samt dess 
avstånd till beståndsgränsen. 

 
Syftet med en inledande korridor följd av mindre provytor med ett visst 
intervall i de yngre bestånden motiverades av det förmodade värdet av en 
ökad noggrannhet alldeles intill beståndsgränsen. Detta samtidigt som 
datainsamling vid större avstånd från beståndsgränsen därmed förenklades 
då stamantalet här förmodades vara högt. 
 
För inventering av markvegetation lades en rad provytor med storlek 1x1 m 
ut i såväl de yngre som de äldre bestånden. En central provyta placerades 
mitt på beståndsgränsen varpå 2st provytor därefter lades ut med 1 m 
avstånd in i respektive bestånd. Därefter placerades ytterligare 4st provytor 
ut i respektive bestånd, dessa med 3 m avstånd från varandra (Figur 1). Även 
i detta fall motiverades en ökad täthet av provytor nära beståndsgränsen av 
det potentiella värdet hos en förbättrad noggrannhet i detta närområde. 
 
För att erhålla representativa medelvärden för varje enskild kantzon utfördes 
3st separata inventeringar utmed varje beståndsgräns, detta genom att 
återupprepa utläggningen av provytor med 20 m avstånd. 
 

 
 

 
 
Figur 1. Metod för utläggning av provytor. Grön markering (fyllda rutor) 
motsvarar provytor för markvegetation. 
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2.2.3. Insamling av data 
 
För att sålla bort små självföryngrade plantor samt klena undertryckta 
individer registrerades ej de stammar vars brösthöjdsdiameter understeg 40 
mm i de äldre bestånden samt de stammar vars höjd understeg 1,3 m i de 
yngre bestånden. Dessa gränsvärden bestämdes i enlighet med gällande 
värden använda av Riksskogstaxeringen (SLU 2014). Inte heller stammar 
bestående av död ved registrerades. 

 
Inom varje provyta bestämdes inledningsvis höjd- och diametermått hos alla 
de träd som uppnådde ovan nämnda gränsvärden. I samband med detta 
registrerades också trädens avstånd till beståndsgräns. Provträdens diameter 
inom de äldre bestånden mättes i brösthöjd genom korsklavning, medan 
diameter inom de yngre bestånden mättes i brösthöjd genom klavning på 
mötande kant. I de äldre bestånden bestämdes därefter trädhöjden med hjälp 
av höjdmätare medan en 6 m hög käpp med markerade höjdangivelser 
utnyttjades för höjdmätning i de yngre bestånden. Uppmätta diametermått 
avrundades till närmaste hel centimeter medan uppmätta höjdmått samt 
avståndsmått avrundades till närmsta halv meter.  

 
Markvegetationen undersöktes genom att notera förekomsten av ett antal 
artgrupper inom respektive provyta. Artgrupperna (lav, mossa, bredbladigt 
gräs, smalbladigt gräs, starr-fräken, blåbär, lingon, kråkbär, ljung, fattigris 
samt mark utan fältskikt) bestämdes utifrån etablerade markvegetationstyper 
utnyttjade vid bonitering av fastmark (Hägglund & Lundmark 2010). 
Eventuell förekomst av hög- och lågörter undersöktes ej då provytorna 
inventerades vintertid.  

 
Grundyta beräknades genom att utifrån uppmätt diameter på bark 
inledningsvis beräkna provträdens individuella area i m2. Därefter 
summerades dessa värden, varpå grundyta per hektar slutligen beräknades 
utifrån den aktuella provytans storlek i förhållande till 1 ha.  
 
Beräkning av grundyta utfördes enligt följande formler: 
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För att underlätta jämförelse av insamlad data utifrån provträdens avstånd 
till beståndsgräns gjordes en indelning i avståndsklasser. Avståndsklasser 
inom äldre bestånd utgjordes av 0-5 m, 5,5-10 m, 10,5-15 m samt 15,5-20 m 
medan avståndsklasser inom yngre bestånd utgjordes av 0-2,5 m, 2,6-5 m, 6-
12 m samt 14-20 m. 
 
Medelvärden för yngre respektive äldre bestånd beräknades slutligen för 
respektive kantzon uppdelat på avståndsklass, väderstreck (norr/söder) samt 
skötselhistorik (röjt/oröjt). 
 
För att bekräfta förekomst eller avsaknad av eventuella signifikanta 
skillnader mellan respektive avståndsklasser inom de yngre bestånden 
analyserades sammanställd data med hjälp av variansanalys (ANOVA) och 
Tukey’s test för skillnader mellan medelvärden, där konfidensintervallet 
bestämdes för konfidensgrad 95 %. Signifikanta skillnader har således 
konstaterats vid p-värde < 0,05. Analysen genomfördes med hjälp av SAS 
System och hänsyn togs till det faktum att de inventerade kantzonerna var 
belägna i geografiskt skilda lägen, d.v.s. att bestånden utgjorde ett slumpvist 
urval i landskapet. Förekomst av signifikanta skillnader undersöktes för 
såväl höjd som diameter, dock utan hänsyn till beståndens väderstreck eller 
dess tidigare skötselhistorik. 
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3. Resultat 
 
3.1. Struktur hos äldre granbestånd 
 

Hos inventerade kantzoner uppgick den totala medelhöjden inom äldre 
granbestånd till 20,1 m. Den lägsta uppmätta medelhöjden för en enskild 
kantzon uppgick till 18,0 m medan den högsta uppgick till 22,5 m. Sett till 
beståndsgränsernas exponering i nordlig respektive sydlig riktning 
uppvisade nordligt exponerade kantzoner en medelhöjd på 20,0 m medan 
sydligt exponerade kantzoner i sin tur uppvisade en medelhöjd på 20,2 m 
(Tabell 1). 
 
Kantzonernas totala medeldiameter inom de äldre granbestånden befanns 
vara 25,8 cm. Lägst uppmätt medeldiameter för en enskild kantzon uppgick 
till 22,9 cm medan det högt uppmätta värdet uppgick till 30,4 cm. Sett till 
beståndsgränsernas exponering i nordlig respektive sydlig riktning 
uppvisade nordligt exponerade kantzoner en medeldiameter på 25,3 cm 
medan sydligt exponerade kantzoner uppvisade en medeldiameter på 26,2 
cm (Tabell 1).  

 
Det genomsnittliga stamantalet inom inventerade äldre bestånd uppgick till 
944 stammar per hektar (st/ha). Lägst uppmätt stamantal hos en enskild 
kantzon uppgick till 833 st/ha medan det högsta uppmätta stamantalet i sin 
tur uppgick till 1375 st/ha (Tabell 1).  
 
Genomsnittlig grundyta inom inventerade äldre bestånd uppgick till 51 
m2/ha. Lägst uppmätt värde hos en enskild kantzon uppgick till 41 m2/ha 
medan det högsta uppmätta värdet i sin tur uppgick till 68 m2/ha (Tabell 1).  
 

 
 
Tabell 1. Koordinater, exponerat väderstreck, angränsande skötselhistorik samt 
medelvärden för insamlad data hos äldre granbestånd i inventerade kantzoner. 
 
Äldre granbestånd (ålder >50 år) 

Kant-
zon 

Koordinater 
WGS84 

Väder-
streck 

Skötsel 
ungskog 

Medel-
höjd 
(m) 

Medel-
diameter 

(cm) 

Stam-
antal 

(st/ha) 

Grund-
yta 

(m2/ha) 

1 
57°41'21.8"N 
12°59'29.3"E 

Norr Oröjd 19,8 23,5 1375 62 

2 
57°39'41.3"N
13°3'40.0"E 

Norr Oröjd 20,0 25,4 875 46 

3 
57°42'9.5"N 
13°12'53.3"E 

Norr Oröjd 20,3 23,6 958 43 

4 
57°39'30.0"N
13°3'42.8"E 

Norr Röjd 22,5 30,4 875 68 

5 
57°39'40.1"N
13°4'36.4"E 

Norr Röjd 19,1 23,5 1000 45 
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6 
57°39'37.2"N
13°4'47.4"E 

Norr Röjd 19,4 25,5 958 51 

7 
57°41'29.3"N
12°59'18.6"E 

Söder Oröjd 21,8 24,6 917 47 

8 
57°38'13.8"N
12°59'27.3"E 

Söder Oröjd 19,0 27,8 833 52 

9 
57°38'12.1"N
12°59'57.7"E 

Söder Oröjd 20,7 30,6 833 63 

10 
57°39'38.1"N
13°3'33.6"E 

Söder Röjd 18,0 22,9 958 41 

11 
57°39'37.1"N
13°4'43.7"E 

Söder Röjd 18,4 24,4 958 47 

12 
57°42'12.8"N
13°12'44.1"E 

Söder Röjd 22,4 27,2 792 50 

Norr    20,2 25,3 1007 53 

Söder    20,0 26,2 900 50 

Totalt    20,1 25,8 944 51 

 
 

 
3.2. Kanteffekter hos äldre granbestånd 

 
I de äldre bestånden befanns medelhöjden inom respektive avståndsklasser 
vara likvärdig, oavsett avstånd till beståndsgräns (Figur 2). Medeldiametern 
inom avståndsklasserna varierade i sin tur till mellan 24,5 cm och 26,5 cm. 
Högst medeldiameter påträffades i avståndsklass 0-5 m, belägen närmast 
beståndsgränsen (Figur 3). 
 
Vid jämförelse mot den angränsande ungskogens skötselhistorik kunde 
endast små tillväxtskillnader noteras hos de äldre bestånden. Inom äldre 
bestånd med sydlig exponering angränsande mot röjd ungskog påträffades 
en något lägre medelhöjd (Figur 2) samt en något lägre medeldiameter 
(Figur 3) i de mellersta avståndsklasserna jämfört mot tillväxten inom övriga 
inventerade bestånd. Hos äldre bestånd med sydlig exponering angränsande 
mot oröjd ungskog påträffades i sin tur en något högre medeldiameter (Figur 
3) jämfört mot inom övriga inventerade bestånd.  
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Figur 2. Medelhöjd i avståndsklasser hos äldre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt angränsande ungskogs skötselhistorik 
 
 

 
 
Figur 3. Medeldiameter i avståndsklasser hos äldre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt angränsande ungskogs skötselhistorik 
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Utifrån indelade avståndsklasser befanns stamantalet per hektar variera 
mellan ca 700-1100 st/ha. Högst stamantal påträffades generellt sett inom 
avståndsklass 0-5 m närmast beståndsgränsen samt hos nordligt exponerade 
bestånd, främst då dessa angränsande mot oröjd ungskog. Lägst stamantal 
återfanns huvudsakligen hos sydligt exponerade bestånd inom de båda 
mellersta avståndsklasserna (Figur 4).  
 
Grundytans medelvärde hos de indelade avståndsklasserna varierade mellan 
ca 45-55 m2/ha, med den högsta grundytan inom avståndsklass 0-5 m. Sett 
till beståndens medelvärden uppdelat på avståndsklass, väderstreck och 
skötselhistorik varierade grundytan mellan ca 30-65 m2/ha, med stora 
skillnader inom framför allt avståndsklass 5,5–10 m. Nordligt exponerade 
bestånd angränsande mot röjd skog uppvisade en högre grundyta i de båda 
avståndsklasserna närmast beståndsgränsen medan sydligt exponerade 
bestånd angränsande mot röjd ungskog befanns ha en lägre grundyta i de 
båda mellersta avståndsklasserna (Figur 5). 
 
 

 
 
Figur 4. Stamantal i avståndsklasser hos äldre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt angränsande ungskogs skötselhistorik 
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Figur 5. Grundyta i avståndsklasser hos äldre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt angränsande ungskogs skötselhistorik 
 
 
 

3.3. Struktur hos yngre granbestånd 
 
Hos inventerade yngre granbestånd uppgick den totala medelhöjden till 3,1 
m. Den lägsta uppmätta medelhöjden för en enskild kantzon uppgick till 2,6 
m medan det högsta värdet uppgick till 3,6 m. Sett till beståndsgränsernas 
exponering i nordlig respektive sydlig riktning påträffades inga skillnader i 
medelhöjd mellan de båda grupperna (Tabell 2). 
 
Kantzonernas totala medeldiameter i de yngre granbestånden var 3,6 cm. 
Lägst uppmätt medeldiameter för en enskild kantzon uppgick till 2,8 cm 
medan den högsta medeldiametern uppgick till 4,5 cm. Inte heller 
medeldiametern uppvisade några skillnader vid jämförelse mellan nordligt 
och sydligt exponerade beståndgränser (Tabell 2). 
 
Det genomsnittliga stamantalet för inventerade yngre bestånd uppgick till 
5769 st/ha, varav 4220 granstammar och 1549 björkstammar per hektar. 
Antalet granstammar varierade mellan ca 3600-5300 st/ha medan antalet 
björkstammar varierade mellan ca 100-3000 st/ha, beroende på tidigare 
skötselhistorik. Stamantalet var något högre hos bestånd med sydlig 
exponering jämfört mot bestånd med nordlig exponering (Tabell 2). 
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Tabell 2. Koordinater, exponering, angränsande skötselhistorik samt medelvärden 
för insamlad data hos yngre granbestånd i inventerade kantzoner. 
 
 Yngre granbestånd (ålder ~10 år) 

Kant-
zon 

Koordinater 
WSG84 

Väder-
streck 

Skötsel 
ungskog 

Medel-
höjd 
Gran 
(m) 

Medel-
diameter 

Gran 
(cm) 

Stam-
antal 
Gran 

(st/ha) 

Stam-
antal 
Björk 
(st/ha) 

Stam-
antal 
Totalt 
(st/ha) 

Grund-
yta 

(m2/ha) 

1 
57°41'21.8"N 
12°59'29.3"E 

Norr Oröjd 3,1 4,3 5256 2179 7435 8,6 

2 
57°39'41.3"N
13°3'40.0"E 

Norr Oröjd 3,1 3,3 3590 2820 6410 3,7 

3 
57°42'9.5"N 
13°12'53.3"E 

Norr Oröjd 3,0 3,6 4231 1923 6154 4,8 

4 
57°39'30.0"N
13°3'42.8"E 

Norr Röjd 3,9 4,5 3974 256 4230 6,9 

5 
57°39'40.1"N
13°4'36.4"E 

Norr Röjd 2,6 2,8 3718 513 4231 2,5 

6 
57°39'37.2"N
13°4'47.4"E 

Norr Röjd 3,1 3,3 3590 1282 4872 3,6 

7 
57°41'29.3"N
12°59'18.6"E 

Söder Oröjd 3,0 4,0 4359 2436 6795 5,9 

8 
57°38'13.8"N
12°59'27.3"E 

Söder Oröjd 3,1 3,5 4359 2308 6667 4,8 

9 
57°38'12.1"N
12°59'57.7"E 

Söder Oröjd 3,2 3,6 4359 2949 7308 5,2 

10 
57°39'38.1"N
13°3'33.6"E 

Söder Röjd 3,6 4,4 5000 128 5128 8,3 

11 
57°39'37.1"N
13°4'43.7"E 

Söder Röjd 3,1 3,6 3974 1154 5128 4,9 

12 
57°42'12.8"N
13°12'44.1"E 

Söder Röjd 2,7 2,7 4231 641 4872 2,5 

Norr    3,1 3,6 4060 1496 5556 5,0 

Söder    3,1 3,6 4380 1603 5983 5,3 

Totalt    3,1 3,6 4220 1549 5769 5,1 

 
 
 

3.4. Kanteffekter hos yngre granbestånd 
 

Hos inventerade yngre granbestånd befanns medelhöjden inom 
avståndsklass 14-20 m vara 3,6 m. Medelhöjden inom avståndsklass 0-2,5 m 
uppgick i sin tur till 2,0 m, vilket motsvarade en tillväxtminskning på 44 % 
(Figur 6). Även medeldiametern uppvisade skillnader, från 4,3 cm i den 
bortersta avståndsklassen (14-20 m) till 2,1 cm i den närmsta 
avståndsklassen (0-2,5 m), motsvarande en tillväxtminskning på 51 % (Figur 
7). Då sammanlagda medelvärden för de båda avståndsklasserna inom 0-5 m 
jämförts mot sammanlagda medelvärden för de båda avståndsklasserna inom 
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6-20 m har tillväxtnedsättningar på 29 % för höjd samt 34 % för diameter i 
sin tur konstaterats inom området 0-5 m närmast beståndsgränsen. 
 
Ungskog växande i nordligt exponerade lägen uppvisade ej någon lägre 
tillväxt jämfört mot ungskog växande i sydligt exponerade lägen. I de 
mellersta avståndsklasserna befanns tillväxten hos nordligt exponerade 
bestånd till och med vara något högre än tillväxten inom sydligt exponerade 
bestånd. Sett till beståndens skötselhistorik påträffades i de båda närmsta 
avståndsklasserna, 0-5 m från beståndsgränsen, en något högre medelhöjd 
hos röjda bestånd jämfört mot i oröjda bestånd. En tillväxtskillnad som ej 
återfanns inom övriga avståndsklasser växande på längre avstånd från 
beståndsgränsen (Figur 6).  
 
Signifikanta skillnader hos höjdtillväxt kunde konstateras för avståndsklass 
0-2,5 m i förhållande till såväl avståndsklass 2,6-5 m, 6-12 m som 14-20 m. 
Inom avståndsklass 2,6-5 m kunde även signifikanta skillnader konstateras i 
förhållande till avståndsklass 14-20 m. Inga signifikanta skillnader kunde 
dock konstateras för avståndsklass 6-12 m i förhållande till 2,6-5 m eller 14-
20 m. Värden från genomförd variansanalys återfinns i Bilaga 1. 
 
Uppmätt medeldiameter hos de yngre bestånden uppvisade också i enlighet 
med medelhöjden en ökning i takt med tilltagande avstånd från 
beståndsgräns (Figur 7). Signifikanta skillnader hos diametertillväxt 
konstaterades för avståndsklass 0-2,5 m i förhållande till såväl avståndsklass 
2,6-5 m, 6-12 m som 14-20 m. Inom avståndsklass 2,6-5 m kunde även 
signifikanta skillnader konstateras i förhållande till avståndsklass 6-12 m 
och 14-20 m. Inga signifikanta skillnader kunde dock konstateras för 
avståndsklass 6-12 m i förhållande till 14-20 m. Värden från genomförd 
variansanalys återfinns i Bilaga 1. 
 
Utifrån indelade avståndsklasser befanns medelvärdet för det totala 
stamantalet ha fördubblats i takt med tilltagande avstånd från 
beståndsgränsen, från ca 3500 st/ha i avståndsklass 0-2,5 m till nära 7000 
st/ha i avståndsklass 14-20 m. Antalet stammar av gran var lika inom 
respektive avståndsklass oavsett skötselhistorik, undantaget sydligt 
exponerade oröjda bestånd inom avståndsklass 2,6-5 m där stamantalet var 
jämförelsevis högt. Andelen björkstammar var genomgående låg inom röjda 
bestånd men också hos samtliga grupper inom avståndsklass 0-2,5 m 
närmast beståndsgränsen. (Figur 8). 
 
Grundytans totala medelvärde inom de yngre bestånden uppvisade en 
ökning från ca 1,5 till 7,5 i takt med tilltagande avstånd från beståndsgräns, 
motsvarande en ökning på 400 %. Ökningen konstaterades inom samtliga 
grupper, oavsett väderstreck och skötselhistorik, även om grundytan för 
röjda bestånd med nordlig exponering var jämförelsevis låg i de båda 
avståndsklasserna 6-12 m och 14-20 m (Figur 9). 
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Figur 6. Medelhöjd i avståndsklasser hos yngre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt skötselhistorik 
 
 

 
 
Figur 7. Medeldiameter i avståndsklasser hos yngre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt skötselhistorik 
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Figur 8. Stamantal i avståndsklasser hos yngre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt skötselhistorik. Staplarnas översta del 
markerad med grön färg motsvarar antalet björkstammar. 
 
 

 
 
Figur 9. Grundyta i avståndsklasser hos yngre granbestånd, uppdelat på 
beståndsgränsens väderstreck samt skötselhistorik. 
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3.5. Kanteffekter hos markvegetation 
 

Den vanligast förekommande artgruppen var mossa, vars förekomst 
noterades inom i princip samtliga undersökta provytor hos såväl äldre som 
yngre bestånd (Figur 10).  
 
Blåbär påträffades hos 60-80 % av provytorna i de äldre bestånden, med det 
högsta värdet i anslutning till beståndsgränserna. Förekomsten befanns dock 
vara lägre i de yngre bestånden, där 20-40 % av provytorna uppvisade 
förekomst av blåbär. Lingon påträffades i sin tur hos ca 20-40 % av 
provytorna i såväl äldre som yngre bestånd. I likhet med blåbär påträffades 
dock den rikligaste förekomsten av lingon i de äldre bestånden samt intill 
beståndsgränserna, detta följt av en minskad förekomst i de yngre bestånden. 
Utmed beståndsgränserna uppvisade upp till 50 % av provytorna inslag av 
lingon i markvegetationen (Figur 10). 

 
Förekomst av smalbladig grästyp påträffades inom 60-70 % av provytorna i 
de äldre bestånden, men uppvisade därefter en ökning till 90-100 % i de 
yngre bestånden. Bredbladig grästyp påträffades främst intill 
beståndsgränser samt inom yngre bestånd, där förekomsten som mest 
uppgick till ca 20 %. Ett liknande mönster återfanns även hos artgruppen 
ljung, med en maximal förekomst på 15 % intill beståndsgränser samt i de 
yngre bestånden (Figur 10). 
 
Den främsta förekomsten av lavar (35 %) återfanns utmed 
beståndsgränserna samt inom en zon som sträckte sig 2 m in i de äldre 
bestånden. Lavar påträffades därutöver i ett område vars utsträckning nådde 
ca 4 m in i äldre respektive yngre bestånd, men på längre avstånd från 
beståndsgränserna påträffades endast mycket små förekomster av denna 
artgrupp. Mark utan fältskikt påträffades däremot i princip endast i äldre 
bestånd, på längre avstånd från beståndsgränsen och med en maximal 
förekomst av 20 % (Figur 10). 
 
Artgrupperna kråkbär, starr/fräken samt fattigris påträffades endast i mycket 
liten omfattning, med sparsam förekomst i endast någon enstaka provyta. 
Dessa två artgrupper redovisas därför ej i nedanstående diagram. 

 
Vid jämförelse mellan kantzoner belägna med sydlig respektive nordlig 
exponering kunde ett antal skillnader mellan markvegetationens 
artsammansättning konstateras. Hos såväl sydligt som nordligt exponerade 
kantzoner uppvisade mossa en riklig förekomst inom samtliga 
avståndsklasser medan blåbär, lingon, lavar och ljung uppvisade en ökad 
förekomst hos sydligt exponerade kantzoner (Figur 11). Inom nordligt 
exponerade kantzoner påträffades i sin tur en högre andel smalbladigt och 
bredbladigt gräs (Figur 12). 
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Inom äldre bestånd med sydlig exponering påträffades blåbär i 70-90 % av 
provytorna, detta samtidigt som motsvarande förekomst inom nordligt 
exponerade bestånd var mer ojämn med 40-80 % förekomst. Inom äldre 
bestånd påträffades lingon inom 40-80 % av provytorna hos sydligt 
exponerade bestånd medan förekomsten inom nordligt exponerade bestånd 
uppgick till 5-30 %. Lavar uppvisade i sin tur en förekomst på upp till 50 % 
utmed sydligt exponerade beståndsgränser, med det högsta värdet 2m in i de 
äldre bestånden. Motsvarande förekomst utmed nordligt exponerade 
beståndsgränser uppgick till som mest 30 %.  
 
Smalbladig grästyp påträffades i ca 50 % av provytorna belägna i äldre 
bestånd hos sydligt exponerade kantzoner. Motsvarande förekomst hos 
nordligt exponerande äldre bestånd uppgick till 60-90 %.  
 
Vid jämförelse mellan markvegetationens utbredning inom oröjda respektive 
röjda yngre bestånd befanns förekomsten av ljung vara lägre i de röjda 
bestånden (Figur 13). Hos äldre bestånd angränsande till oröjd ungskog var 
förekomsten av lingon högre medan förekomsten av smalbladigt gräs i dessa 
bestånd var lägre (Figur 14). Övriga artgrupper uppvisade endast smärre 
skillnader. 
 
 

 
 
Figur 10. Förekomst av markvegetation i avståndsklasser hos yngre och äldre 
granbestånd, uppdelat på andelen påträffade artgrupper inom inventerade 
provytor. 
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Figur 11. Förekomst av markvegetation i avståndsklasser hos yngre och äldre 
granbestånd, uppdelat på andelen påträffade artgrupper inom inventerade 
provytor med sydlig exponering. 
 
 

 
 
Figur 12. Förekomst av markvegetation i avståndsklasser hos yngre och äldre 
granbestånd, uppdelat på andelen påträffade artgrupper inom inventerade 
provytor med nordlig exponering. 
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Figur 13. Förekomst av markvegetation i avståndsklasser hos yngre och äldre 
granbestånd, uppdelat på andelen påträffade artgrupper inom inventerade 
provytor vid röjda yngre bestånd. 
 

 

 
 
Figur 14. Förekomst av markvegetation i avståndsklasser hos yngre och äldre 
granbestånd, uppdelat på andelen påträffade artgrupper inom inventerade 
provytor vid oröjda yngre bestånd. 
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4. Diskussion 
 
4.1. Resultatdiskussion 
 

Granbestånd 

 
Resultatet av kanteffekternas påverkan på yngre granbestånd visade på 
signifikanta nedsättningar hos såväl höjd- som diametertillväxt, en effekt 
som dessutom befanns vara som mest markant närmast beståndsgränsen mot 
äldre bestånd för att därefter avta med tilltagande avstånd från denna.  
Inom de yngre bestånden konstaterades tillväxtnedsättningar på 29 % för 
höjd och 34 % för diameter då sammanlagda medelvärden inom 
avståndsintervall 0-5 m jämfördes mot sammanlagda medelvärden inom 
avståndsintervall 6-20 m. Förekomsten av denna kanteffekt är något som 
uppmärksammats hos tidigare studier av tall (Jakobsson 2005; Ruuska et al. 
2008) men skillnader hos tillväxtnedsättningens omfattning kan här 
konstateras vid jämförelse mellan tall och gran. Där denna studie funnit 
tillväxtnedsättningar på ca 30 % hos gran inom ett avstånd på 0-5 m jämfört 
mot övriga avståndsklasser har både Jakobsson (2005) och Ruuska et al. 
(2008) i sin tur konstaterat produktionsnedsättningar på 90 % hos tall inom 
samma avstånd, vilket tyder på att omfattningen av kanteffekter i form av 
tillväxtnedsättningar kan vara betydligt mindre hos gran än hos tall. En teori 
som även stöds av Jakobsson & Elfving (2004) som vid inventering av 
tillväxtnedsättningar hos blandbestånd i förhållande till trädens avstånd från 
kvarlämnade evighetsträd funnit klara negativa tillväxteffekter hos tall 
medan motsvarande resultat för gran varit något mindre, och inte lika tydligt 
relaterat till avståndet från provytecentrum. 
 
För ett 100x100 m yngre granbestånd (~10 år) omgivet av äldre skog 
(>50år) där tillväxtnedsättningarna uppgår till 29 % för höjd och 34 % för 
diameter inom ett avstånd på 0-5m närmast beståndsgränsen skulle den 
totala höjd- och diameternedsättningen för 1 ha ungskog utifrån resultaten i 
denna studie därmed uppgå till 6-7 % medan motsvarande siffra för 0,5 ha i 
sin tur skulle uppgå till 9-10%.  
 
Något mer oväntat var avsaknaden av en tydlig tillväxtökning intill 
beståndsgränsen hos äldre granbestånd, en kanteffekt som tidigare 
konstaterats hos såväl gran (Pfister et al. 2008), douglasgran (Chen et al. 
1992) och tall (Jakobsson 2005). Visserligen befanns medeldiametern vara 
något högre inom avståndsklass 0-5 m närmast beståndsgränsen jämfört mot 
i nästföljande avståndsklass, men då denna skillnad ej var markant samtidigt 
som diametermått längre in i det slutna beståndet väl motsvarade uppmätta 
värden invid beståndsgränsen kan inte motsvarande resultat hos ovan 
nämnda studier i detta fall stödjas. Att det högsta uppmätta medelvärdet för 
grundyta återfanns i avståndsklass 0-5 m kan förklaras av att även 
stamantalet var högst inom denna avståndsklass. Tänkbara orsaker till denna 
avsaknad av tillväxteffekt skulle kunna kopplas till tidigare utförda 



 

24 
Mikael Nord 

 

skogsskötselåtgärder inom de äldre bestånden, med ett okänt gallringsuttag 
och gallringsintervall. Eftersom stamantalet generellt sett var något högre 
inom avståndsklass 0-5 m jämfört med inom övriga avståndsklasser skulle 
också en konkurrenssituation kunna ha påverkat förutsättningarna för 
diametertillväxt på ett negativt sätt. Dessutom har strukturen hos de f.d. 
äldre bestånd som tidigare avverkats och som idag utgörs av angränsande 
yngre bestånd ej undersökts. Av denna anledning skulle en idag avverkad 
trädgeneration inledningsvis kunna ha genererat en negativ kanteffekt i form 
av tillväxtnedsättningar hos de bestånd som i denna studie kategoriserats 
som äldre. En negativ kanteffekt som över tid jämnats ut och efter 
angränsande avverkning nu vänts mot en positiv tillväxteffekt, trots att 
denna ännu ej resulterat i ett tydligt försprång gentemot de mer opåverkade 
avståndsklasserna längre in i beståndet. 
 
Jakobsson (2005) resonerar kring det faktum att den tillväxt som gått 
förlorad i de yngre bestånden till viss del kan tänkas kompenseras över tid 
genom en ökad tillväxt i de äldre bestånden, även om omfattningen av denna 
kompensation fortfarande återstår att bedöma. Denna kompensation skulle i 
så fall minska den totala förlusten av uppkomna negativa kanteffekter, men 
samtidigt också förstärka den ekonomiska betydelsen av 
tillväxtnedsättningar inom yngre bestånd i de fall då tillväxtkompensation 
hos äldre bestånd ej kan konstateras. 
 
De tydligaste tillväxtnedsättningarna inom de yngre bestånden påträffades 
inom ett avstånd av 0-2,5 m närmast beståndsgränsen, vilket kan jämföras 
med tidigare studier av tall där de mest markanta förändringarna 
konstaterades inom en zon på 0-5 m (Jakobsson 2005) respektive inom ett 
avstånd motsvarande halva det äldre beståndets höjd (Siipilehto 2006). Att 
de yngre granbestånden i denna studie uppvisade tillväxtnedsättningar inom 
ett kortare avstånd jämfört mot tidigare studerade bestånd av tall skulle 
kunna ha sin förklaring i granens starka etableringsförmåga i form av 
skuggtåligt sekundärträd. En ytterligare tänkbar förklaring skulle kunna vara 
studiernas skilda geografiska positioner. Harper et al. (2005) framhåller 
exempelvis en ökande kanteffekt utifrån allt nordligare breddgrader. 
 
Beträffande jämförelser i förhållande till väderstreck och de yngre 
beståndens skötselhistorik påträffades inga belägg för kanteffekter kopplade 
till höjd- och diametertillväxt. Inga tydliga skillnader kunde konstateras 
mellan avståndsklasserna, även om medelhöjden hos oröjda bestånd befanns 
vara något lägre än hos röjda bestånd, oavsett väderstreck. Även här 
återfinns skillnader mot tidigare studier, då Harper et al. (2005) konstaterat 
tydligare kanteffekter i sydligt exponerade lägen jämfört mot i nordligt 
exponerade lägen. Dock skulle förklaringen åter igen kunna härledas till 
granens mer skuggtåliga egenskaper, vilket därmed skulle medföra andra 
förutsättningar för detta trädslag jämfört mot exempelvis tall. Chantal et al. 
(2003) och York et al. (2003) har i sin tur konstaterat ökad tillväxt hos 
plantor i sydligt exponerade lägen, dock med större påverkan hos 
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ljusälskande tall än hos skuggtålig gran, vilket också tyder på artspecifika 
skillnader. Väderstreckets betydelse för tillväxt kan också antas bero på 
ytterligare omgivande faktorer, och Siipilehto (2006) har till skillnad från 
andra studier endast påträffat mycket små skillnader mellan tallplantor 
växande i nordligt respektive sydligt exponerade lägen. Att granar i oröjda 
bestånd uppvisat något lägre medelhöjd än granar i röjda bestånd kan 
sannolikt också förklaras av den förbättrade växtmiljö som uppstått då 
konkurrerande björkstammar avlägsnats. 
 
Den högre andelen björk i oröjda bestånd kan anses väntad då utförda 
röjningsingrepp primärt syftat till att gynna planterad gran på björkens 
bekostnad. Mer intressant är dock den i princip totala avsaknaden av 
björkuppslag inom avståndsklass 0-2,5 m, oavsett väderstreck och 
skötselhistorik. Det kan därmed inte uteslutas att det äldre granbeståndet 
genererat en betydande kanteffekt i form av nedsatt etableringsförmåga eller 
tillväxtnedsättningar hos björk inom detta område. Beståndsgränsens 
betydelse för viltbete kan också tänkas vara en okänd men potentiellt 
påverkande faktor i sammanhanget. 
 
 
Markvegetation 

 
Lavar var den artgrupp som uppvisade tydligast huvudsaklig förekomst 
utmed beståndsgränsen samt 2 m in i de äldre bestånden. Förutom denna 
huvudsakliga förekomst påträffades denna artgrupp i princip uteslutande 
inom en zon på 4m in i respektive bestånd. Kantzonens betydelse för 
lavarnas tillväxt stämmer väl överens med Jakobsson (2005) som också 
påträffat en markant ökning av lavar i direkt anslutning till undersökta 
beståndsgränser. Tidigare rapporter om en minskad lavförekomst inom 
kantzoner (Jansson 2009) har grundat sig på artspecifika förändringar, där 
ljus- respektive skuggkrävande arter med stor säkerhet reagerat olika på 
uppkomna kanteffekter. 
 
Bärris i form av blåbär och lingon förekom oftare inom äldre bestånd 
jämfört mot inom yngre bestånd, och hade i likhet med lavar också sin 
huvudsakliga förekomst i nära anslutning till beståndsgränserna. Tidigare 
studier har dels funnit en ökad förekomst av buskar och ris i kantzoner 
(Harper et al. 2005) men också en minskad förekomst av mossa och bärris i 
anslutning till beståndskanter belägna på tallmark (Jakobsson 2005). 
Sannolikt kan skillnaderna mellan bärrisets utbredning inom gran- 
respektive tallbestånd delvis förklaras av de olika beståndens struktur, 
skillnader hos ljusinsläpp, varierande konkurrens från övriga artgrupper 
samt olika markegenskaper med skiftande ståndortsindex (SI).  
 
Skillnader beträffande markvegetationens artsammansättning i förhållande 
till beståndets exponering i nordlig respektive sydlig riktning kunde också 
konstateras. En starkare förekomst av bärris, lavar och ljung påträffades i 
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sydligt exponerade bestånd medan smal- och bredbladigt gräs befanns ha en 
starkare utbredning inom nordligt exponerade bestånd. Även Jansson (2009) 
konstaterar skillnader hos markvegetationens artsammansättning beroende 
på aktuellt väderstreck, vilket gör att resultatet i denna studie 
överensstämmer med tidigare observationer i detta avseende. 
 
Mossa utmärkte sig som den mest frekvent förekommande artgruppen inom 
såväl äldre som yngre bestånd. Smalbladig grästyp visade sig i sin tur utgöra 
ett dominerande inslag inom yngre bestånd, där också bredbladig grästyp 
samt ljung hade sin huvudsakliga förekomst. En dominerande förekomst av 
mossa inom de äldre bestånden samt smalbladigt gräs inom de yngre 
bestånden skulle därmed ha kunnat generera en konkurrenssituation där 
bärriset funnit en betydelsefull livsmiljö intill beståndsgränsen, i en zon 
mellan två dominerande artgrupper. 
 
Då det tidigare konstaterats att kantzoner blivit allt mer frekvent 
förekommande i skogslandskapet i takt med ökad mänsklig påverkan 
(Harper et al. 2005) samt att minskade hyggesstorlekar genererat ökade 
kanteffekter (Ruuska et al. 2008) bör beståndsgränserna därmed anses 
utgöra en potentiellt viktig roll för biologisk mångfald då miljön intill 
kantzonerna bevisligen utgör ett betydelsefullt utbredningsområde för ett 
antal artgrupper, så som bärris och lavar. Kantzonens värdefulla betydelse 
för lavar på granmark bör särskilt framhållas, då utbredningen hos denna 
artgrupp i inventerade bestånd varit i princip helt knuten till denna miljö i en 
smal zon intill beståndsgränserna.  
 
En ökad förekomst av lavar utmed kantzonerna kan måhända tillskrivas 
försämrade markförhållanden inom det ljusexponerade växtläget intill 
beståndsgränserna, och sett till ett större geografiskt perspektiv är påträffade 
arter sannolikt varken ovanliga eller klassificerade som rödlistade. Dock kan 
en ökad förekomst av såväl lavar som bärris likväl anses vara värdefull för 
den biologiska mångfalden inom närområdet, om inte annat för pollinerande 
insekter, födosökande fåglar och rödlistade insekter beroende av öppen 
solexponerad mark. 
 
Mycket tyder på att kanteffekter i form av tillväxtpåverkan, förändrad 
artsammansättning och gynnade respektive missgynnade arter kan förväntas 
förekomma inom alla typer av kantzoner i landskapet. Dessutom kan det 
konstateras att dessa effekter tenderar att påverka olika arter i olika hög 
grad. Men kanteffekterna kan också antas avta i takt med att kontrasterna 
mellan angränsande bestånd minskar, och tidigare studier (Harper et al. 
2005) har pekat på mindre kanteffekter inom redan öppna och flerskiktade 
bestånd jämfört mot i slutna enskiktade bestånd. Således skulle 
kanteffekterna mellan två granbestånd tänkas vara mer omfattande än hos ett 
granbestånd angränsande mot exempelvis vatten, myr eller flerskiktad 
lövskog. 
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4.2. Metoddiskussion 
 

En god validitet har i denna studie eftersträvats genom ett relevant och 
avgränsat urval av mätbara värden väl lämpade för datainsamling och vidare 
analys av tillväxteffekternas förekomst och utbredning. I detta avseende har 
insamlad data från såväl äldre som yngre granbestånd utgjorts av samtliga 
provyteträds höjd och diameter, samt dess avstånd till aktuell beståndsgräns. 
Dessa mätvärden har ansetts vara särskilt väl lämpade då de med enkla 
verktyg har kunnat samlas in utifrån välkända och etablerade arbetsrutiner 
samt då de utgjort lämplig data för vidare beräkning av stamantal och 
grundyta. För ytterligare bedömning av huruvida kanteffekter i form av en 
ändrad årlig diametertillväxt hos de äldre bestånden kan ha uppkommit i 
samband avverkning av angränsande bestånd skulle dock datainsamling i 
form av borrkärnor ha utgjort ett intressant komplement till befintligt 
insamlad data. Likväl hade kännedom om de yngre beståndens tidigare 
struktur i form av ålder, stamantal och grundyta varit värdefull. Då 
kanteffekternas påverkan på markvegetationen i sin tur undersökts genom att 
notera avsaknad respektive förekomst av ett antal artgrupper har även i detta 
fall validitet eftersträvats genom ett medvetet urval av ett passande mått att 
studera, väl lämpad vid efterföljande jämförelse mellan inventerade ytor. 
 
Av betydelse för en tillfredsställande validitet bör också nämnas det faktum 
att inventerade kantzoner ej varit påverkade av ändrade förhållanden 
orsakade av vägar, stigar eller drivningsvägar. Inte heller har provytor inom 
de yngre bestånden lagts ut i närheten av sparade dungar eller evighetsträd. 
Som val av metod har observationsstudie med insamlande av fältdata varit 
nödvändig då någon befintlig data inom området ej funnits tillgänglig.  
 
Ett utökat antal provytor hade i sin tur varit relevant för en högre 
noggrannhet, men det måste likväl anses att studien inkluderat en tillräcklig 
mängd insamlad data utifrån rådande tidsramar för att uppfylla en 
tillfredsställande precision. Samtliga inventerade provytor var belägna inom 
ett avgränsat geografiskt område inom Borås stad, detta dels av 
tidsbegränsande skäl men främst utifrån det faktum att data insamlad inom 
ett avgränsat område också medfört en potentiellt mindre påverkan av 
störande faktorer kopplade till regionala skillnader mellan exempelvis 
medeltemperatur, årsnederbörd och berggrund. Insamlad data från ett större 
geografiskt område hade därmed genererat en lägre noggrannhet, även om 
generaliserbarheten hade kunnat stärkas tillsammans med en utökning av 
antalet inventerade objekt.  
 
Hänsyn har tagits till antagandet att kantzonens placering i landskapet 
påverkar kanteffekterna inom bestånden. Samtliga inventerande kantzoner 
har därför uppvisat en för området representativ struktur i form av trädslag 
(gran), skötsel (gallrade äldre bestånd angränsande mot röjd/oröjd ungskog), 
ålder (1-80 år) och markfuktighet (frisk) vilket också bidragit till ett relevant 
urval och en tillfredsställande precision. Inventerade bestånd har samtliga 



 

28 
Mikael Nord 

 

varit belägna i svagt kuperad terräng för att undvika påverkan av faktorer 
kopplade till nivåskillnader i terrängen, exempelvis skillnader i 
grundvattenflöde.  
 
Utformningen av provytemönstret och dess indelning i avståndsklasser samt 
en ökad noggrannhet inom området närmast beståndsgränsen är också något 
som bidragit till en god precision hos studien. Dock hade precisionen kunnat 
stärkas ytterligare genom att vid datainsamling registrera exakta mätvärden 
för avstånd, höjd och diameter istället för att avrunda till närmsta halv meter 
respektive hel centimeter, speciellt vid inventering av yngre bestånd vars 
mätvärden var låga. 
 
Variansanalys genomfördes med ANOVA eftersom verktyget ansågs vara 
såväl ändamålsenligt som användarvänligt då syftet var att initialt undersöka 
förekomst eller avsaknad av signifikanta skillnader i medelvärde mellan ett 
antal inventerade objekt. Utifrån dessa resultat användes därefter Tukey’s 
test för att undersöka mellan vilka avståndsklasser som skillnaderna befanns 
vara signifikanta. Fördelen med dessa analysmetoder kan anses vara dess 
förmåga att hantera och jämföra ett större antal grupper och påvisa inbördes 
skillnader. Men att med hjälp av variansanalys behandla data från ett stort 
antal olika grupper som i denna studie kan också tänkas ha utgjort en 
svaghet i förhållande till ett resultat som genereras utifrån variansanalys av 
data inhämtad från en enda kantzon. 
 
Genom att utnyttja enkla och vedertagna mätmetoder vid datainsamling samt 
inventera kantzonerna med hjälp av en tydlig mall för provyteutläggning har 
en god reliabilitet uppnåtts. Därmed har också risken för systematiska fel 
(bias) undvikits i största möjliga mån. Dock förekommer en risk för 
potentiella urvalsfel vid val av lämpliga objekt samt vid utläggning av 
provytor, något som skulle kunna leda till överskattning eller snedvridning 
av resultatet. Att inventera markvegetation vintertid har krävt en flexibel 
tidsplan, vilket också i sammanhanget fungerat väl. Speciellt värdefullt bör 
också framhållas värdet av att innan påbörjad datainsamling kontrollera 
avsedda provytor i fält, vilket gjorts inom ramen för denna studie. Detta för 
att sålla bort de olämpliga objekt som ej uppfyllt uppställda krav, vilket i 
många fall varit svårt att avgöra vid granskning av tillgängliga 
flygfotografier. 
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5. Slutsatser 
 

• Studien uppvisade signifikanta tillväxtnedsättningar hos yngre 
granbestånd 

 
• Dessa tillväxtnedsättningar uppgick till 29 % för höjd och 34 % för 

diameter vid jämförelse mellan avståndsintervall 0-5 m och 6-20 m 
 

• Tillväxtnedsättningarna var som tydligast i avståndsklass 0-2,5 m 
närmast beståndsgränsen oavsett väderstreck och tidigare skötselhistorik 

 
• Kanteffekten avtog i takt med tilltagande avstånd från beståndsgränsen  

 
• Tillväxtnedsättningarna hos gran var mindre än de som tidigare 

konstaterats hos tall i norra Sverige och Finland 
 

• Inga tillväxteffekter kunde konstateras inom äldre granbestånd 
 

• Lavar förekom i princip uteslutande utmed beståndsgränser samt inom ett 
avstånd på upp till 4 m in i respektive bestånd 

 
• Blåbär och lingon uppvisade en huvudsaklig förekomst intill 

beståndsgränser samt inom äldre bestånd 
 

• Blåbär, lingon, lavar samt ljung förekom mer frekvent inom sydligt 
exponerade kantzoner medan smal- och bredbladigt gräs i sin tur förekom 
mer frekvent inom nordligt exponerade kantzoner 
 

 
Rent praktiskt skulle en tänkbar rekommendation inför skogsbruksåtgärder 
och återbeskogning kunna vara att inte prioritera plantering av gran inom ett 
avstånd av 0-2,5 m från beståndsgränser angränsande mot äldre granbestånd. 
Därmed skulle kantzonen kunna nyttjas för naturvårdande ändamål då dessa 
områden gynnar den biologiska mångfalden och utgör intressanta miljöer för 
arter som annars skulle riskera att bli utkonkurrerade i angränsande mer 
slutna granskogsbestånd.  
 
Ytterligare studier av kanteffekter hos granbestånd skulle kunna vara av 
stort värde, speciellt med syftet att vidare undersöka förekomst och 
omfattning av tillväxteffekter hos äldre granbestånd. Dessa studier kan 
förslagsvis utökas med att också inkludera insamling av borrkärnor från de 
äldre bestånden för att därmed undersöka tillväxteffekterna över tid.  
 
Resultatet i denna studie kan i sin helhet betraktas som ett exempel på 
kanteffekternas utbredning och omfattning inom granbestånd i västra 
Götaland, med utgångspunkt utifrån lokala förhållanden inom Borås stad. 
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Kanteffekterna kan med stor sannolikhet skifta betydligt i förhållande till 
geografiskt läge, beståndens struktur och aktuellt ståndortsindex. Resultatet 
bör också ses som kompletterande pusselbitar i ett större sammanhang 
tillsammans med resultat från studier utförda inom andra geografiska 
områden, och i egenskap av exempelstudie kan detta arbete förhoppningsvis 
bidra med ytterligare kunskap inom ämnet samtidigt som det belyser 
effekterna av en dynamisk skogsmiljö i ständig förändring. 
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7. Bilagor 
 

 
Bilaga 1. Värden från utförd variansanalys 

 
 

 
 
 

The Mixed Procedure 

Model Information 

Data Set WORK.NORDAUG 

Dependent Variable D 

Covariance Structure Variance Components 

Estimation Method REML 

Residual Variance Method Profile 

Fixed Effects SE Method Model-Based 

Degrees of Freedom Method Containment 

 

Class Level Information 

Class Levels Values 

AvstKlass 4 5 12 20 2.5 

Kantzon 9 Kantzon 1 Kantzon 2 Kantzon 3 Kantzon 4 Kantzon 5 Kantzon 6 Kantzon 7 Kantzon 8 Kantzon 9 

 

Dimensions 

Covariance Parameters 3 

Columns in X 5 

Columns in Z 45 

Subjects 1 

Max Obs Per Subject 395 

 

Number of Observations 

Number of Observations Read 395 

Number of Observations Used 395 

Number of Observations Not Used 0 

 

Iteration History 

Iteration Evaluations -2 Res Log Like Criterion 

0 1 3086.47208778   

1 2 3029.95140127 0.00042643 

2 1 3029.37592096 0.00004319 

3 1 3029.32239934 0.00000063 

4 1 3029.32166363 0.00000000 

 
 

The SAS System 
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Convergence criteria met. 

 

Covariance Parameter Estimates 

Cov Parm Estimate 

Kantzon 32.9479 

AvstKlass*Kantzon 8.3387 

Residual 119.44 

 

Fit Statistics 

-2 Res Log Likelihood 3029.3 

AIC (smaller is better) 3035.3 

AICC (smaller is better) 3035.4 

BIC (smaller is better) 3035.9 

 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

AvstKlass 3 24 35.75 <.0001 

 

Least Squares Means 

Effect AvstKlass Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

AvstKlass 5 33.1019 2.5899 24 12.78 <.0001 

AvstKlass 12 39.9865 2.3955 24 16.69 <.0001 

AvstKlass 20 43.2866 2.3685 24 18.28 <.0001 

AvstKlass 2.5 21.2249 2.6161 24 8.11 <.0001 

 

Differences of Least Squares Means 

Effect AvstKlass _AvstKlass Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Adjustment Adj P 

AvstKlass 5 12 -6.8846 2.2502 24 -3.06 0.0054 SMM 0.0309 

AvstKlass 5 20 -10.1847 2.2226 24 -4.58 0.0001 SMM 0.0007 

AvstKlass 5 2.5 11.8770 2.4814 24 4.79 <.0001 SMM 0.0004 

AvstKlass 12 20 -3.3001 1.9960 24 -1.65 0.1113 SMM 0.4833 

AvstKlass 12 2.5 18.7616 2.2823 24 8.22 <.0001 SMM <.0001 

AvstKlass 20 2.5 22.0617 2.2544 24 9.79 <.0001 SMM <.0001 

 

   proc mixed  

      data=nordaug; 

      class avstklass kantzon; 

      model D = avstklass; 

      random  kantzon  avstklass*kantzon; 

      lsmeans avstklass/adjust=smm; 

   run; 
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The SAS System 

 
The Mixed Procedure 

Model Information 

Data Set WORK.NORDAUG 

Dependent Variable H 

Covariance Structure Variance Components 

Estimation Method REML 

Residual Variance Method Profile 

Fixed Effects SE Method Model-Based 

Degrees of Freedom Method Containment 

 

Class Level Information 

Class Levels Values 

AvstKlass 4 5 12 20 2.5 

Kantzon 9 Kantzon 1 Kantzon 2 Kantzon 3 Kantzon 4 Kantzon 5 Kantzon 6 Kantzon 7 Kantzon 8 Kantzon 9 

 

Dimensions 

Covariance Parameters 3 

Columns in X 5 

Columns in Z 45 

Subjects 1 

Max Obs Per Subject 395 

 

Number of Observations 

Number of Observations Read 395 

Number of Observations Used 395 

Number of Observations Not Used 0 

 

Iteration History 

Iteration Evaluations -2 Res Log Like Criterion 

0 1 2794.27976133   

1 2 2749.71583957 0.00033600 

2 1 2749.32405066 0.00002476 

3 1 2749.29759303 0.00000018 

4 1 2749.29741263 0.00000000 

 

Convergence criteria met. 

 

Covariance Parameter Estimates 

Cov Parm Estimate 

Kantzon 13.3638 

AvstKlass*Kantzon 3.0610 

Residual 58.9406 
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Fit Statistics 

-2 Res Log Likelihood 2749.3 

AIC (smaller is better) 2755.3 

AICC (smaller is better) 2755.4 

BIC (smaller is better) 2755.9 

 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

AvstKlass 3 24 44.20 <.0001 

 

Least Squares Means 

Effect AvstKlass Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

AvstKlass 5 29.0829 1.6891 24 17.22 <.0001 

AvstKlass 12 33.1024 1.5447 24 21.43 <.0001 

AvstKlass 20 36.7165 1.5245 24 24.08 <.0001 

AvstKlass 2.5 19.9638 1.7108 24 11.67 <.0001 

 

Differences of Least Squares Means 

Effect AvstKlass _AvstKlass Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Adjustment Adj P 

AvstKlass 5 12 -4.0194 1.4947 24 -2.69 0.0128 SMM 0.0716 

AvstKlass 5 20 -7.6335 1.4748 24 -5.18 <.0001 SMM 0.0002 

AvstKlass 5 2.5 9.1191 1.6646 24 5.48 <.0001 SMM <.0001 

AvstKlass 12 20 -3.6141 1.3095 24 -2.76 0.0109 SMM 0.0613 

AvstKlass 12 2.5 13.1386 1.5212 24 8.64 <.0001 SMM <.0001 

AvstKlass 20 2.5 16.7527 1.5010 24 11.16 <.0001 SMM <.0001 

 
   proc mixed  

      data=nordaug; 

      class avstklass kantzon; 

      model H = avstklass; 

      random  kantzon  avstklass*kantzon; 

      lsmeans avstklass/adjust=smm; 

   run; 
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