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Sammanfattning 
Föreliggande rapport studerar naturlig föryngring med frötallar. Syftet är att 

studera och förstå vilka faktorer som påverkar utfallet av naturlig föryngring med 

hjälp av fröträd genom att titta på rådande teoribildning på området samt jämföra 

denna med resultat från en egen genomförd fältstudie. Fältstudien avser besvara 

en rad frågeställningar kopplade till föryngringskvalitet, skillnader i 

föryngringsmönster kopplat till närhet till frötallar, läge eller markens 

karaktäristika, inslag av andra träslag i föryngringen samt plantornas 

höjdfördelning.  

 

Då resultaten från fältstudien avses kopplas samman med rådande teoribildning 

ges i teorikapitlet en genomgång avseende bland annat begrepp och definitioner 

för naturlig föryngring med frötallar, fördelar, nackdelar, framgångsfaktorer och 

felkällor med och vid tillämpning av naturlig föryngring. I teoridelen redovisas 

även kottillgången och grobarhetprocenten för Västmanland under åren från det 

att hyggena avverkades då dessa faktorer är av vikt för möjligheterna till en god 

föryngring. 

 

Metodmässigt har studien genomförts som en fältstudie där två hyggen belägna i 

Norbergs kommun i Västmanland studerats ca 10 år slutavverkning. 

Datamaterialet i studien bygger dels på nollyteinventering samt inventering av 

100 m
2
 provytor där antalet tall- och granplantor, snitthöjd och andra kvalitativa 

parametrar registrerats och analyserats. 

 

Slutsatserna, baserade på resultaten från fältstudien, visar att sammantaget har 

den naturliga föryngringen givit tillfredställande resultat, även om de olika 

inventeringsmetoderna ger något olika resultat. Vidare finner man att såväl läge, 

karaktäristika som ljusförhållanden, i enlighet med teorin, har en tydlig inverkan 

på föryngringsresultatet. Både provytans läge och karaktäristika på hygget samt 

skillnader mellan de två hyggena stödjer dessa resultat.  

Fältstudiens resultat ger vidare att det råder ett tydligt samband mellan god 

föryngringskvalitet och provytans närhet till frötallar.  

Avseende plantornas höjdfördelning konstateras att resultaten skiljer sig åt 

ganska markant dels mellan provytor samt speciellt mellan hyggena, vilket 

troligen kan sammankopplas med mer gynnsammare ljusförhållanden på det ena 

hygget. Vidare kan det skönjas att provytor med ett högt antal uppmätta plantor 

inte sällan också visade en hög höjd på plantorna. 

Resultaten gav även att inslaget av andra träslag än tall är stort på båda hyggena 

och står för mer än en tredjedel av antalet föryngrade plantor.  

Sammantaget görs slutsatsen att studien kunnat generera tillfredställande svar på 

uppställda frågeställningar varvid syftet får avses uppfyllt. I mångt levererar 

fältstudien svar som ligger väl i linje med rådande teori. 
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Summary 
This report investigates natural regeneration with seed trees of pine. The purpose 

is to study and understand the factors that affect the outcome of natural 

regeneration with seed trees of pine by looking at existing scientific theory 

connected to the subject and compare this a with the results of a field study. The 

field study intends to answer questions related to the quality of the regeneration, 

differences in regeneration patterns linked to closeness to the seed tree, location 

or soil characteristics, degree of other tree plant species present in the 

regeneration and height distribution of the plants. 

 

Given that the results of the field study is to be linked to relevant theory, the 

theory chapter give a comprehensive review regarding, concepts and definitions 

for natural regeneration with seed trees, advantages, disadvantages, success 

factors and sources of error when applying natural regeneration with seed trees 

as the method for regeneration. The theory chapter also describes the quantitative 

supply of cones and germinativeness in Västmanland during the investigated 

time period, since these factors are vital for the prospects of a good regeneration. 

 

Methodologically the study has been conducted as a field study, in which two 

clear-felled areas located in Norberg municipality in Västmanland was studied 

about 10 years after felling was conducted. The data in the study is based partly 

on samples of nollytor and partly on samples of 100 m
2 

sample areas. On the 

latter samples the number of pine and spruce plants, average height and other 

qualitative parameters was recorded and analyzed. 

 

Based on the results of the field study the overall conclusion is that the natural 

regeneration has been satisfactory, although that the different sample methods 

have produced slightly different results. Furthermore, well in accordance with 

the theory, it is concluded that both the location, characteristics such as for 

example light conditions, has a clear impact on the results of the regeneration. 

Both location and characteristics of the sample areas as well as differences 

registered between the two felling areas support these findings. 

Further the results provide that there exists a clear correlation between good 

regeneration quality and whether the sample area is located close to a seed tree. 

With regards to the height of the regenerated plants it can be observed from the 

results that the height distribution differ quite markedly, both between sample 

areas as well as between the two felling areas. The latter difference can probably 

be associated with more favorable light conditions for one of the felling areas. 

Furthermore, it can be noted that sample areas with a high number of plants also 

often had a high height of the plants registered. 

The results also showed that the presence of species other than pine was large on 

both felling areas and accounts for more than a third of the number of 

regenerated plants. Overall, it is concluded that the study has been able to fulfill 

its purpose and has generated satisfactory answers to the set of questions that 

was set forth for the study.  It is also concluded that in many aspects the field 

study delivers field results that are in line with the prevailing theory.



  

3 

Mattias Johansson 

Abstract 
 

Föreliggande rapport studerar naturlig föryngring med frötallar. Syftet är att 

studera och förstå vilka faktorer som påverkar utfallet av naturlig föryngring med 

hjälp av fröträd genom att titta på rådande teoribildning på området samt jämföra 

denna med resultat från en egen genomförd fältstudie.  

 

Metodmässigt har studien genomförts som en fältstudie där två hyggen belägna i 

Norbergs kommun i Västmanland studerats ca 10 år slutavverkning.  

 

Slutsatserna, baserade på resultaten från fältstudien, visar att sammantaget har 

den naturliga föryngringen givit tillfredställande resultat, även om de olika 

inventeringsmetoderna ger något olika resultat. Vidare finner man att såväl läge, 

karaktäristika som ljusförhållanden, i enlighet med teorin, har en tydlig inverkan 

på föryngringsresultatet. Både provytans läge och karaktäristika på hygget samt 

skillnader mellan de två hyggena stödjer dessa resultat.  

Fältstudiens resultat ger vidare att det råder ett tydligt samband mellan god 

föryngringskvalitet och provytans närhet till frötallar.  

Avseende plantornas höjdfördelning konstateras att resultaten skiljer sig åt 

ganska markant dels mellan provytor samt speciellt mellan hyggena, vilket 

troligen kan sammankopplas med mer gynnsammare ljusförhållanden på det ena 

hygget. Vidare kan det skönjas att provytor med ett högt antal uppmätta plantor 

inte sällan också visade en hög höjd på plantorna. 

Resultaten gav även att inslaget av andra träslag än tall är stort på båda hyggena 

och står för mer än en tredjedel av antalet föryngrade plantor.  

 

Nyckelord: Naturlig föryngring, frötallar, Norberg, Västmanland, fältstudie, 

provytor, nollyteinverntering 
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Förord 
Detta examensarbete om 15 högskolepoäng utgör den avslutande delen av 

högskoleingenjörsutbildningen inom skog- och träteknik vid Linnéuniversitetet. 

Litteraturstudie, fältarbeten samt analys av resultat och sammanställning av 

rapporten har gjorts under vår och sommar 2015. Föreliggande studie har inte 

utförts på uppdrag av någon extern intressent utan den är driven av mitt intresse i 

ämnet, ett intresse kopplat till min involvering i den skogsfastighet där dessa 

frågeställningar väckts och undersökningen utförts. 

Jag vill ta tillfället i akt att framföra ett tack till ett antal personer som varit 

instrumentella för färdigställandet av detta arbete som ni nu har framför er. Ett 

stort tack går till min handledare Göran Peterson som ställt upp att vara 

handledare för detta arbete och kommit med många bra synpunkter och inspel. 

Jag vill även passa på att ge Göran en ytterligare eloge för den flexibilitet som 

han och institutionen visat mig under hela min utbildning. Vidare vill jag tacka 

min sambo Erika samt min mor och far som var på plats med mig i skogen i 

Norberg vid fältstudiens genomförande och med vilkas hjälp genomförandet 

underlättades avsevärt. Slutligen vill jag även rikta ett tack till Pink Floyd, vilka 

ständigt funnits som stöd i lurarna under de många timmarna framför datorn i 

samband med rapportskrivandet. 

 

Göteborg, november 2015 

 

Mattias Johansson 
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2.6.4 Fröträdens antal, diameter och grundyta ___________________ 24 
2.6.5 Förberedande avverkning _______________________________ 26 

2.7 Nackdelar med naturlig föryngring ___________________________ 27 

2.7.1 Förlängd omloppstid ger senare intäkter ___________________ 27 
2.8 Felkällor vid naturlig föryngring _____________________________ 28 

2.8.1 Vindfällning _________________________________________ 28 
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1 Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 
En bra föryngring av skogsbeståndet efter avverkning är en mycket viktig 

parameter för effektiviteten och den framtida avkastningen i skogsbruket. I 

Sverige sker föryngring i huvudsak genom de två metoderna plantering eller 

självföryngring med fröträd. I Sverige har naturlig föryngring av tall, under de 

senaste 40-åren, i medeltal använts som föryngringsmetod på̊ ca 60 000 hektar 

per år, vilket motsvarar cirka 25 % av den ärliga föryngringsarealen. 

Motsvarande andel för gran är cirka 1 %, vilket visar på att föryngringsmetoden 

är såväl mer beprövad som enklare att använda för tall än för gran (Strömberg et 

al 2001,).  

 

Anledningarna till att tall utgör en högre andel förklaras av att den som trädslag 

lämpar sig bättre för naturlig föryngring än gran. Exempelvis har tallen en 

jämnare fröproduktion, den är mindre skadedrabbad, markberedningar är enklare 

att utföra under tall samt att de kvarlämnade fröträden oftast får en högre 

värdetillväxt än för gran. Vidare kan naturlig föryngring av gran ta betydligt 

längre tid (Karlsson et al 2009, s.7). 

Ur ett geografiskt/ markförhållandeperspektiv kan man förenklat säga att i 

områden där gran är det dominerande trädslaget är plantering den vanligaste 

metoden emedan naturlig självföryngring med fröträd är vanligt förekommande 

på marker med övervägande del tall.  

Det skall dock beaktas att naturlig föryngring av såväl tall som gran är en aktiv 

föryngringsmetod som för att lyckas kräver både goda naturliga förutsättningar 

och aktiva åtgärder av skogsskötaren (Karlsson et al 2009, s.10).  

 

 
Figur 1. 3-årsmedelvärden 1999–2009 för den procentuella fördelningen av 

föryngringsarealen som är föryngrad med plantering respektive naturlig föryngring 

(Skogstyrelsen 2011, s. 6) 

 

Att naturlig föryngring med fröträd därmed är en viktig faktor inom svenskt 

skogsbruk kan utifrån det som beskrivit ovan konstateras. Men vad är det som 

påverkar hur utfallet av den naturliga föryngringen slår ut? Syftet med 
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föreliggande rapport är att försöka få en bild av detta genom att undersöka och 

analysera vad det är som påverkar utfallet av naturlig självföryngring med 

frötallar. 

 

Valet av ämne, metod samt utfallet av detsamma är, utöver vad som sagts ovan, 

något som även varit av intresse för min egen del genom kopplingen till den 

skogsbruksfastighet, belägen i Norbergs kommun i Västmanlands län, som min 

familj förvaltar. I samband med de slutavverkningar som vi gjort på senare år har 

rekommendationen i majoriteten av fallen varit att självföryngra med hjälp av 

frötallar. Därför är det intressant att just undersöka vad som påverkar dessa samt 

hur det empiriska utfallet har varit i jämfört med vad som beskrivs i teorin. 
 

1.1.1 Beskrivning av fastighet 

En del i arbetet är en fältstudie, vilken har genomförts på en familjeägd 

skogsfastighet i Norbergs kommun i Västmanlands län. För att ge en bild av de 

skogliga förutsättningarna som råder på denna fastighet ges nedan en redogörelse 

av detta nedan, kartan i Figur 2 ger en beskrivning och disposition av 

huggningsklasser för fastigheten (år 2015). 

Fastigheten har benämningen Rosendal 4:13 och utgör en areal om 169,9 ha 

produktiv skogsmark. Geografiskt är fastigheten belägen i Norbergs kommun 

och ligger ca 2-3 km söder om Norberg (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). 

På kartbilden i Figur 3 visas hur fastigheten är lokaliserad i förhållande till 

Norberg. 

Som skogsbruk betraktad är fastigheten representativ för en stor andel av 

svenska familjeskogsbruk då den varit i samma släkts ägo under mycket lång tid 

och där släkten tidigare var verksamma som bergsmän i den by till vilken 

fastigheten angränsar. Nuvarande ägare bor inte längre i anslutning till 

fastigheten och de byggnader som tillhör fastigheten tjänar idag som fritidshus. 

2005 genomfördes ett rationaliseringsförvärv av en angränsande fastighet efter 

vilket ett antal större slutavverkningar genomfördes. Fältstudien kommer att 

genomföras på ett par av dessa hyggen.  
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Figur 2. Beskrivning och disposition av huggningsklasser för fastigheten Rosendal 4:13 (år 

2015) (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). 

 
 

 
Figur 3. Kartbild visande fastighetens läge i förhållande till Norbergs tätort 

(Skogsstyrelsen.se, Mina sidor). 

 

1.1.1.1 Klimatförhållanden 

Årsmedeltemperaturen i området är ca +4 ˚C och årsmedelnederbörden är 600-

700 mm. Ca 60 % av nederbörden faller under, den ca 200 dygn långa, 
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vegetationsperioden. Temperatursumman i området är 1300-1500 dygnsgrader. 

(Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,) Fastigheten ligger på en höjd om 160 

meter över havet och området ligger i ett för regionen ganska blåsigt område inte 

minst bekräftat av att det fram tills nyligen ingick i ett området tänkt för en 

vindkraftspark som dock lades i malpåse efter ett par stora markägare valt att inte 

delta med sin mark i projektet. 

 
1.1.1.2 Dominerande skogstyper och markvegetationstyper 

Den dominerande skogstypen utgörs av barrblandskog (35 % gran, 57 % tall och 

8% löv) vilken återfinns i huvudsak på risdominerad mark (blåbär). Detta har 

bedömts som en för marktypen ganska naturlig träslagsfördelning. Den lövskog 

som finns på fastigheten är i huvudsak kopplad till skogliga våtmarker och fuktig 

skogsmark. 

Skogsmarken domineras av moräner där boniteten varierar mellan medel till god, 

medelboniteten för fastigheten uppges till 6,2 m
3
sk/ ha. Vid skogsplanens 

upprättande bedömdes fastighetens egenskaper väl lämpade för produktion av 

barrblandskogar (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). 

 
1.1.1.3 Våtmarker, vatten och vattendrag 

Enstaka mindre skogsmossar finns på fastigheten. Nederbörden dräneras via den 

närliggande sjön Trätten ut i Kolbäcksån (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). 

  
1.1.1.4 Virkesförråd, skogsvård och föryngringar 

Det totala virkesförrådet uppgår idag till ca 26 500 m³sk, vilket ger i medeltal 

156 m³sk/ha. Som en kombination av stort äldre virkesförråd, +90 år, och som 

delfinansiering av det under 2005 genomfört rationaliseringsförvärv av en 

angränsande fastighet, har det under perioden 2006-2010 genomförts en rad 

större slutavverkningar, motsvarande ca 9 500 m
3
sk. 

Detta har gett en ålderstruktur på beståndet där i dagsläget ca 30 % av arealen är 

äldre än 80 år och ca 30-35 % yngre än 20 år, se Figur 4 (Skogsbruksplan 

Rosendal 4:13 2005,). 

 

 
Figur 4. Ålderfördelning av beståndet på fastigheten 

Rosendal 4:13 (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). 

 

Vår skogliga rådgivare, vilket i fallet med samtliga beskrivna avverkningar varit 

Weda skog (numera AB Karl Hedin), har förordat föryngring med hjälp av 

frötallar. Målsättningen har varit att lämna kvar ca 15 % av beståndet i form av 
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frötallar samt markbereda efter avverkning. Frötallarna väntas ge frö i ca 8-10 år 

för att sedan slutligen avverkas. Väderförhållanden, huvudsakligen stormar, har 

gjort att vissa hyggen har drabbats av fällen som gjort att antalet frötallar minskat 

från de ursprungliga 15 % -en, se vidare beskrivning av hyggen nedan. 

Ett omfattande röjningsarbete har genomförts under senare år och de 

föryngringar som fanns vid skogplanens upprättande 2005 bedömdes som 

varandes överlag bra.  

 
1.1.1.5 Naturvärden 

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. De naturvärden som finns 

på fastigheten är främst kopplade till sumpskogar. I skogsplanen är skogen 

målklassad i fyra klasser, klasserna andel av fastighetens storlek ges inom 

parentes, PG - produktion generellhänsyn (91 %) K - kombinerade mål (1,6 %), 

NS naturvård skötsel (1,9 %), NO - naturvård orört (5,5 %) (Skogsbruksplan 

Rosendal 4:13 2005,). 
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att studera och förstå vilka faktorer som 

påverkar utfallet av naturlig föryngring med hjälp av fröträd. Detta avses uppnås 

genom att studera rådande teoribildning på området samt jämföra denna mot en 

egen genomförd fältstudie, vid vilken provytor på ett antal utvalda hyggen 

studeras ca 10 år efter avverkning. 

 

För att uppnå uppställt syfte avses i samband med fältstudien följande 

frågeställningar undersökas: 

 

 Uppfyller föryngringen krav på vad som kan betraktas som en god 

föryngringskvalitet? 

 

 Föreligger det signifikanta skillnader i föryngringen beroende på antalet 

frötallar i närområdet? 

 

 Föreligger det signifikanta skillnader/ mönster i föryngringen beroende 

på läge eller markens karaktäristika? 

 

 Hur stort är inslaget av andra trädslag (företrädesvis gran)? 

 

 Kan man se något mönster i höjdfördelning hos de föryngrade plantorna? 

 

1.3 Avgränsningar 
Sverige är ett land vars skogar kraftigt domineras av barrskog, där gran och tall 

utgör 42 respektive 39 procent av det totala virkesförrådet (Skogstyrelsen.se). 

Dessa båda träslag utgör även de viktigaste insatsvarorna för svenskt 

skogsindustri. 

Västmanland skiljer sig inte från detta mönster och då huvuddelen av den 

produktiva skogsmarken i det för arbetet valda geografiska området utgörs av tall 
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och granskog kommer arbetet endast avhandla föryngring av tall och gran och 

därmed inte beröra möjliga föryngringsmetoder av lövskog. 

 

Utöver detta avser studien endast behandlas föryngring relaterad till traktbruk, 

andra metoder lämpade för andra avverkningsmetoder kommer bara kort 

omnämnas i teorikapitlet. 
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2 Teori 
I nedanstående kapitel redogörs omfattande för vad som menas med naturlig 

föryngring samt för den teoribildningen och empiri som ligger till grund för de 

arbetssätt som tagits fram inom skogsbruket rörande naturlig föryngring. De 

teorier den forskning som presenteras rör i huvudsak tall men kommer för att 

visa på en helhet även beröra naturlig föryngring av gran där det anses motiverat. 

I kapitlet redogörs även för definitioner av en rad begrepp som är centrala för 

ämnet naturlig föryngring. 

 

Strukturmässigt så kommer kapitlet inledningsvis att redogöra för begreppet 

naturlig föryngring för att därefter i tur och ordning gå igenom tillvägagångssätt, 

definition av några typer av naturlig föryngring, faktorer som inverkar på 

naturlig föryngring, fördelar med naturlig föryngring, framgångsfaktorer vid 

naturlig föryngring, nackdelar med naturlig föryngring, felkällor vid naturlig 

föryngring, avveckling av fröträd samt formella krav på kvaliteten i en naturlig 

föryngring. 

 

2.1 Begreppet naturlig föryngring 
Då betydelsen av begreppet naturlig föryngring inte är helt entydigt ges här en 

kortare redogörelse för begreppet samt vilken användning som avses i denna 

rapport.  

Med naturlig föryngring menas att ett bestånd föryngras genom att utnyttja 

fröfallet från vuxna träd, i denna mening innefattar det även föryngring genom 

skottskjutning från rötter och stubbar. Det senare är något som kan nyttjas vid 

odling av vissa lövträd. Naturlig föryngring är den benämning som används i 

denna rapport men metoden kan även benämnas självföryngring, självsådd eller 

skärmföryngring. Naturlig föryngring kan användas både som benämning för att 

beskriva en metod för anläggning av ett nytt skogsbestånd, samt för att beskriva 

det plantbestånd som blir resultatet av nämnda metod (Karlsson et al 2009, s. 

10).  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
De vanligaste tillvägagångssätten vid naturlig föryngring är att ett bestånd 

föryngras med frön från fröträd eller skärmträd som lämnas kvar vid avverkning. 

En mindre vanlig metod är att föryngringen sker genom att man utnyttjar och tar 

tillvara plantor som kommit upp innan beståndet avverkas. Denna rapport berör 

enbart den förra metoden. Beroende på förutsättningarna kan det ibland krävas 

kompletterande stödplantering i luckor. (Karlsson et al 2009, s. 8). 

 

2.3 Definition av begreppen fröträdsställning, skärmställning, 

timmerställning, kantföryngring och luckhuggning 
 

2.3.1 Fröträdställning och skärmställning 

I norden, Nordamerika och Mellaneuropa benämns ett skogsbestånd där man 

lämnat kvar fröträd eller skärmträd för fröträdsställning respektive 
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skärmställning (eller skärm) (Smith 1996), (Matthews 1994,).  Med 

skärmställning avses en skärm av fullvuxna träd som lämnats kvar efter 

slutavverkning, detta kan även benämnas högskärm. Den inom skogskötseln 

förekommande lågskärmen, där yngre lövträd lämnas för att skydda plantor av 

exempelvis gran och bok mot frost kommer inte att beröras mer i denna rapport. 

Inom den skogliga teoribildningen finns det olika uppfattningar om hur 

skiljelinjen mellan fröträdsställning och skärmställning ska definieras. Förenklat 

kan man beskriva att skiljelinjen beror på̊ syftet med skärmen, stamantal per 

hektar samt trädslag. I Sverige förknippar man exempelvis skärmställning främst 

med gran, emedan fröträdsställning oftast kopplas till föryngring av tall. 

Beträffande antalet stammar som lämnas per hektar så lämnas fler stammar per 

hektar i en skärmställning än vid fröträdsställning (Karlsson et al 2009, s. 10f). 

 
2.3.2 Timmerställning 

När man skall hitta ett bestånd som lämpar sig för naturlig föryngring med 

frötallar så är timmerställningar ideala bestånd for fröträdsställningar. En 

timmerställning avser ett välgallrat medelålders eller äldre bestånd där den 

övervägande majoriteten av beståndets träd beräknas ge sågtimmer eller 

specialsortiment (Karlsson et al 2009, s. 11). 

 
2.3.3 Kantföryngring.  

En metod som är förekommande är kantföryngring utan fröträd. Huvudsakligen 

används denna om hygget är långsmalt och metoden lämpar sig främst för gran 

och för att nå framgång krävs att kantbestånden utgörs av mogen skog med god 

förmåga att sprida frön (Hallsby 2007,). 

 
2.3.4 Luckhuggning 

En annan metod, som dock inte är speciellt vanligt förekommande, är 

luckhuggning. Teorin bygger på att man skapar små luckor i det mogna 

beståndet varefter man glesar ut, skärmhugger, kring luckorna. I takt med att 

plantor kommer upp, utvidgas luckorna tills dess att hela beståndet är föryngrat 

(Karlsson et al 2009, s. 14). 

 

2.4 Faktorer som inverkar på den naturliga föryngringen 
Att optimera markens förutsättningar för förgroning och plantetablering är av 

stor betydelsefull för att uppnå ett gott resultat vid naturlig föryngring. För detta 

är markens egenskaper av vikt och då spelar de organiska marklagrens (förna- 

och humuslager) tjocklek, markens fuktighet, jordartens struktur samt 

markvegetationens sammansättning in (Karlsson et al 2009, s. 45). Även faktorer 

som vind, ljus och temperatur är avgörande för resultatet av den naturliga 

föryngringen. 
 

2.4.1 Vind 

Som nämnts så är vinden en faktor som man måste beakta vid naturliga 

föryngringar. Ökad vind ger exempelvis en lägre frostrisk och ett mindre 

snödjup, vilket kan ha en positiv effekt på antalet skadade plantor i föryngringen 

(Lundmark 1988). Den stora negativa effekten av vind är att det kan leda till 
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vindfällen, vilket kommer redogöras för mer ingående nedan. Tittar man på 

vindhastigheten så varierar den dramatiskt beroende på topografin, exempelvis 

så är vindhastigheten i en sluten skog bara 20 % av vindhastigheten på ett 

kalhygge. Träskärmar och i synnerhet skärmens täthet har stor inverkan på 

vindhastigheten. Studier har visat att på plan mark så kan läeffekten från skogen/ 

skärmen nå ut over ett hygge på en sträcka som motsvarar 20–30 gånger 

kantbeståndets/skärmens medelhöjd (Odin 1974, 60ff). Däremot kan det vid 

vindstilla förhållanden uppstå större turbulensen i en skärm än på ett hygge 

(Ottosson-Löfvenius 1993,).  

 
2.4.2 Ljus och näring 

Hos tall påverkas blomningsinitieringen av god näringstillgång av kväve (N), 

fosfor (P) och kalium (K), samt god tillgång till ljus. Vid försök kring 

fröproduktion, genomförda i Gästrikland, jämfördes fröproduktionen hos fröträd 

efter gödsling och friställning, vilket innebar okning av både ljus- och 

näringstillgång, se Figur 5. Resultaten visade att för de tallar i sluten skog som 

enbart gödslades var, efter fem år, fröproduktionen 3,5 gånger högre än för 

ogödslade träd. För de träd som både friställdes och gödslades uppmättes i sin tur 

7 gånger högre fröproduktion, vilket tydligt visar på betydelsen (Karlsson 2006, 

s. 317ff). 

 

 
 
Figur 5. Mängden grobara frön för orörda, friställda, gödslade samt friställda och gödslade 

träd uppmätta fem år efter åtgärd (Karlsson et al 2006, s. 317ff).  

 

Ljus är som sagt en avgörande komponent för att uppnå god föryngring, då det är 

en av de vitala delarna i fotosyntesen. Studier genomförda i Asa försökspark 

1991 visade på en ljusmängd som var ca 14 gånger högre (17,2 MJ/m
2
) på̊ hygge 

jämfört med i sluten skog (1,2 MJ/m
2
) (Örlander & Langvall 1993, s. 359ff). 

Liknande studier genomförda i Ryssland visade på att ljusmängden ökade 12–25 

gånger vid avverkning av en sluten skog och 5–12 gånger vid avverkning av en 

luckig skog med gläntor (Jeansson & Laestadius 1981) För en naturlig 

föryngring är det tätheten av fröträd som därmed inverkar på ljusmängden. 
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Exempelvis kan det kortvågiga ljuset minska med ca 50 % i en tät 

fröträdställning (138 stammar/ha) av tall (Karlsson et al 2009, s. 64). 

Då ljusinstrålning och vindhastighet ökar efter avverkning, vilket ökar plantornas 

vattenbehov, är det inte ovanligt att plantor får torkskador efter friställning. 

Torkskador medför i förlängningen att främst små̊ plantor som har merparten av 

rötterna i humuslagret vissnar, se Figur 6 (Örlander & Karlsson 2000, s. 20ff). 

 
Figur 6. Schematisk bild beskrivande hur trädplantornas rotsystem sprider sig i marken. 

Först vid en höjd av ca 50 cm bryter rötterna ned till mineraljordon och kan trygga 

vattenförsörjningen, vilket gör att de innan dess är känsliga för torka (Örlander & 

Karlsson 2000, s. 20ff). 

 

2.4.3 Temperaturförhållanden 

Temperaturen en av de mest avgörande faktorerna för fröproduktionen. Naturlig 

föryngring av tall är främst lämplig i områden dar temperatursumman överstiger 

1 000 dygnsgrader, Figur 7. Detta då det är dessa temperaturer som krävs för att 

skapa tillräcklig mängd frö̈ med hög grobarhet (> 90 %). I södra Sverige är 

exempelvis temperatursumman > 1 100 dygnsgrader, vilket gör att grobarheten 

statistiskt sett är god (Karlsson et al 2009, s. 94).  

Exempelvis visade en svensk studie av tall genomförd åren 1953–1962 att det 

var mycket stora skillnader i den genomsnittliga fröproduktionen i norra jämfört 

med södra Sverige. Resultaten visade på ett genomsnitt om cirka 5 500 frön per 

träd och år i södra Sverige där motsvarande siffra var cirka 2 500 i norra Sverige 

för träd i låglänt terräng och i höglänt terräng var den så låg som 500 frön per 

träd och år (Karlsson et al 2009, s. 35). 

Goda fröår kan dock kott- och fröproduktionen hos tall visa på lika stor 

fröproduktion oavsett klimatläge, vad som däremot skiljer är att de bra fröåren 

förekommer oftare i varma klimatlägen jämfört med kyliga. Till viss del är detta 
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en funktion av boniteten, och därmed näringstillgång, vilken ofta är lägre vid 

kyligare klimat (Hagner 1965,) 

För blomningsinitieringen hos tall har man inte i studier kunnat visa upp att det 

finns en enskild period under sommaren då värmen är som mest betydelsefull, 

vilket indikerar att det är det sammantagna vädret under hela växtsäsongen året 

före blomning som inverkar (Veikkola et al 1982 1ff). 

 

 
Figur 7. Temperatursumma för Sveriges olika delar (Lundmark 1986,) 

 
2.4.4 Markegenskaper och markvegetation 

Beträffande marktyper så lämpar sig naturlig föryngring av tall bäst på torra 

marker samt på̊ friska marker av blåbärsristyp och även på mindre näringsrika 

vegetationstyper av exempelvis lingonris-, kråkbärsris- och lavtyper. För såväl 

tall som gran ger avsaknad av markberedning oftast upphov till dåliga resultat på̊ 

friska marker (Karlsson 2000, 256ff) (Beland et al 2000, 247ff) (Holt-Hanssen 

2003, 351ff) (Glöde, D & von Hofsten 1999,).  

 

Som kan studeras på Figur 8 så sker det en stor ökning av markvegetationens 

biomassa efter en avverkning (Kardell 1983,). Det är framförallt pionjärarter, 

som är lämpade för de nya förhållandena, som vinner mark på bekostnad av de 

arter som dominerade den gamla skogen (Hannerz & Hånell 1993, s. 193ff). Det 

som också kan ske är att arter som varit tillbakatryckta i den slutna skogen kan 

oka genom vegetativ spridning, och fröbanksarter kan gro (Granström 1982, s. 

1815ff). I Naturlig föryngring av gran och tall lyfter man fram att pionjärarter 

som till exempel pipdån (Galeopsis tetrahit) och korsört (Senecio vulgaris) kan 

dominera de första åren efter avverkning och därefter konkurrerars ut av arter 

som exempelvis mjölkört (Epilobium angustifolium) och hallon (Rubus idaeus) 

på̊ bördiga marker (Karlsson et al 2009, s. 64). För framförallt tallplantor kan 

denna nya markvegetation bli ett problem då den konkurrerar om näring, vatten 

och ljus. Ett medel för att motverka detta kan vara att lämna kvar skärmar och 
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träd som då konkurrerar med den oönskade vegetationen, det kan nämnas att 

man vid höga ståndortsindex kan behöva lämna så mycket som 200 träd per 

hektar för att märkbart minska gräsväxten på ett hygge, se Figur 8. 

 

 
Figur 8. Resultat från studie genomförd i Småland där man tittat på tillväxt av gräs med 

mera efter avverkning som en funktion av mängden fröträd, Ståndortsindex T30 (von 

Sydow & Örlander 1994, s. 367ff). 

 

2.5 Fördelar med naturlig föryngring 
 

2.5.1 Jämförelse mot sådd och plantering 

Om målet med skogsskötseln är att uppnå ett mycket högt plantantal kan detta bli 

mycket dyrt vid plantering varvid naturlig föryngring blir en lämpligare metod. 

Naturlig föryngring kan därmed utgöra en kostnadseffektiv metod för att få täta 

föryngringar med goda förutsättningar för kvalitetsproduktion av sågtimmer. 

(Karlsson et al 2009, s. 15). 

En annan fördel vid naturlig föryngring är även den extra tillväxten hos fröträden 

som erhålles under den tid då de står på hygget för att leverera frö. Skärmträd 

och fröträd producerar virke under föryngringsperioden, vilket inte sker på̊ ett 

planterat eller sått kalhygge. Den tid som fröträden står kvar på hygget stäcker 

sig mellan 5–15 år, beroende på̊ fröträdens totala volym per hektar och 

föryngringsperiodens längd kan den volymtillväxt som produceras under denna 

tid motsvara 2–8 % av den totala produktionen under en omloppstid (Karlsson et 

al 2009, s. 18).  
 

2.5.2 Mindre risk för rotdeformation 

En annan fördel vid naturlig föryngring är att risken för rotdeformation, vilket 

gör att träden får sämre stabilitet och även krökta stammar, minskar jämfört med 

planterade plantor. Rotdeformation ger hos tall ofta upphov till krökar i 

stammarnas nedre del. Problemet med rotdeformation är större hos tall än för 

gran, då granen kan kompensera deformerade rötter genom att skapa nya 

adventivrötter (Lindström 1998, s. 51ff).  Rotdeformation uppstår i huvudsak på 

grund av problem med näringstillgången eller som en funktion av 

plantodlingssystemet eller planteringsmetoden.  
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1 Näringstillgången under plantans första år styr rötternas utformning. En 

naturligt föryngrad eller frösådd planta har färre långrötter och rothår men 

fler kortrötter och mer mykorrhiza än plantor odlade i plantskola. Generellt 

får plantor från plantskola manga men klena stödjande sidorötter, vilket ger 

en sämre stabilitet än de naturligt föryngrade plantorna (Re bane 2001) 

(Lindström et al 1999, s. 29ff). 

 

2 Mekanisk deformering som en funktion av plantodlingssystem alternativt 

planteringsmetod. För barrotsplantor uppstår skadorna främst genom att 

rötterna kläms ihop vid planteringen. Ser man istället på täckrotsplantor så är 

problemen ofta kopplade till plastbehållarna, problemen med rotdeformation 

har dock minskat då bättre odlingssystem tagits fram, men detta till trots 

visade studier genomförda sent 1990-tal att cirka 20 % av plantorna i studien 

hade rotdeformationer (Lindström 1998, s. 51ff) (Lindström et al 1999, s. 

29ff). 

 

En annan faktor där naturlig föryngring visat på ett gynnsamt utfall är 

beträffande andelen raka stammar där studier visat på ett utfall om 86 % raka 

stammar vid naturlig föryngring emedan motsvarande andel endast var 25 % för 

det planterade beståndet (Agestam et al 1998,). 

 
2.5.3 Landskapsbilden 

Om man bortser från de rent produktionsekonomiska faktorerna så kan det finnas 

estetiska skäl till att lämna fröträd eller skärmar. Man kan undvika den icke så 

tilltalande kalhyggesfasen och när fröträden avvecklas finns det ett etablerat 

plantbestånd. En studie genomförd i Finland visade exempelvis att om vuxna 

friska träd lämnas på en föryngringsyta så uppfattas detta som positivt, dock 

försvann denna effekt om de kvarlämnade träden var av dålig kvalitet (Tönnes et 

al 2004, s. 348ff). 

 

2.6 Framgångsfaktorer vid naturlig föryngring 
Vid naturlig föryngring av tall ges ofta följande rekommendationer (Matthews 

1994,): 

1. Man bör välja välgallrade bestånd alternativt gallra 5–10 år före 

föryngringsavverkningen. Detta för att uppnå fröträd som är stabila mot 

vindfällning 

2. Fröträden bör utgöras av de grövsta träden med välutvecklad och 

symmetrisk krona och av god kvalitet 

3. Hygget bör markberedas för att underlätta förgroningen 

4. I vissa fall rekommenderas gödsling av fröträden några år innan 

föryngringsavverkningen. Vad man vill uppnå med detta är en ökad 

blomning och kottsättning (Karlsson 2006, s. 317ff). 
 

2.6.1 Markberedning 

Markberedning är den mest effektiva åtgärden för att uppnå en god naturlig 

föryngring. Genom att markbereda under fröträden skapas goda förutsättningar 

för frögroning, plantetablering och planttillväxt. Sammanfattat syftar 
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markberedning till att, genom friläggning av mineraljord, på̊ kort tid skapa 

förutsättningar för att få ett stamrikt och jämnt fördelat plantbestånd med 

minimerad höjdspridning. Det skall nämnas att det finns vissa marktyper där 

naturlig föryngring kan etableras utan markbehandling, men för de flesta 

marktyper är markberedning en nödvändig åtgärd för att uppnå ett gott resultat. 

Optimal timing av markberedning är precis före ett bra fröår, detta då inverkan 

av markberedning är som störst de första 3–4 åren. För att ge en kvantitativ 

uppfattning av betydelsen av markberedning så har studier visat att 

plantbildningsprocenten för färska markberedningsfläckar på̊ frisk mark ligger 

på mellan 10 och 30 %, emedan motsvarande andel på icke markbered mark inte 

sällan är mindre än 1 % (Karlsson et al 2009, s. 45). 

 

Markberedning skapar även bättre förutsättningar för att få ett plantbestånd med 

exempelvis mindre luckighet och höjdspridning i föryngringen, vilket är något 

man vill undvika. Orsaken till att markberedning ger en minskad höjdspridning 

förklaras med att på markbered areal etableras plantorna i regel inom ett fåtal år 

emedan det oftast tar substantiellt längre tid för marker utan markberedning. 

Luckighet i planteringen är också något man vill undvika, då ett tätt och jämnt 

plantbestånd är det optimala för att kunna uppnå ett framtida bestånd där 

trängseln som uppstår fram till dess att man slutröjer ger ett underlag bestående 

av träd med klena grenar, det vill säga den kvalitet man vill uppnå.  

 

Markberedningen ger också upphov till en ökad planttillväxt då 

markberedningen skapar förutsättningar för ökad marktemperatur och tillgång på̊ 

näring (Lundmark 1988,). 
 

2.6.1.1 Timing och genomförande av markberedning 

Markberedning sker lämpligtvis på hösten eller tidigt på våren, då den inte bör 

genomföras under fröspridningen som sker under perioden april–juni. För att 

uppnå optimal effekt vill man ha en så färsk mineraljord som möjligt vid 

fröspridningen, då mineraljordsytan tenderar att hårdna redan efter en sommar, 

vilket försämrar möjligheterna för groning (Karlsson et al 2009, s.100).  

 

Metodmässigt är mekanisk markberedning den helt dominerande metoden i 

Sverige. Harvning är en bra metod för markberedning, men denna lämpar sig 

främst på friska marktyper varvid det för torra marktyper finns alternativa 

metoder. Det skall nämnas att bränning, grisbökning och ångbehandling är 

exempel på alternativa metoder men dessa är i dagsläget sällsynta (Karlsson et al 

2009, s.45). 

 
2.6.2 Fröproduktion och frökvalitet 

Av given anledning är en god fröproduktion och frökvalitet eftersträvansvärd då 

det ger säkrare och snabbare groning av fler och större plantor (Wennström 

2001,). Sett ur ett skogligt perspektiv är det därför viktigt att objektivt kunna 

skatta frökvalitet, nedan redogörs för de vedertagna kvalitetsmåtten 

grobarhetsprocent, groningsenergi, anatomisk potential samt frövikt.  
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Tall och gran startar sin fröproduktion när träden är 10–20 år, står träden i ett 

slutet bestånd kommer blomningen igång först när dubbla denna ålder uppnåtts 

(Børset 1985, s. 248).  

Tiden från knopp till fröspridning hos tall tar cirka tre år hos tall och 1,5–2 år för 

gran. Generellt gäller att stora träd ger mer frö̈ än mindre samt att 

fröproduktionen gynnas av hög temperatur, god tillgång på̊ ljus och näring. Av 

dessa tre faktorer är temperaturen den viktigast i svenska förhållanden, och 

vikten tilltar ju längre norrut i landet skogen befinner sig. Vidare inverkar 

trädens arv och ålder starkt på fröproduktionen. Maximal fröproduktion i ett 

tallbestånd ligger på̊ omkring 4 miljoner frön per hektar och motsvarande siffra 

för gran är upp till 30 miljoner frön per hektar (Koski & Tallqvist 1978,). Man 

kan även se att fröproduktionen ökar som en funktion av ökande ståndortsindex, 

exempelvis har studier visat att fröproduktionen i genomsnitt är omkring dubbelt 

så stor för ståndortsindex T26 som för ståndortsindex T20 (Sarvas 1962,). Tittar 

man på ståndortsindex T15 är det maximala fröfallet omkring 160 frön/m
2
 

emedan motsvarande siffra för ståndortsindex T28 är omkring 400 frön/m
2 

(Koski & Tallqvist 1978,). 

 

Även för grobarhetsprocent, groningsenergi och anatomisk potential är det 

temperaturen som är den faktor som har den avgjort största betydelsen för 

utfallet emedan frövikten påverkas av såväl temperatur som näringstillgång. 

 
2.6.2.1 Grobarhetsprocent och groningsenergi 

I kottar finns både matade frön och tomma frön, där matade frön är de som kan 

gro och bilda nya plantor då de innehåller såväl frövita som embryo. 

Grobarhetstest är ett test som syftar till att avgöra hur stor andel av de matade 

fröna som kan gro, det mått man får fram benämns grobarhetsprocent. 

Grobarhetstest går att genomföra på frön från kottar som plockats i oktober, då 

det inte är säkert att fröna är mogna i kottar plockade före oktober. 

Groningsenergi är ett annat mått som istället tittar på̊ hur snabbt fröet gror 

(Karlsson et al 2009, s. 37). 

 

2.6.2.2 Tidpunkt för fröspridning  
Spridningen av tallfrö sker i princip uteslutande i april-juni, och majoriteten av 

de frön som fälls hamnar inom en trädlängds avstånd från moderträdet där de 

sedan huvudsakligen stannar (Lehto 1956,). Med tanke på detta 

spridningsmönster är det därför av vikt att fröträden väljs ut med jämn fördelning 

över föryngringsytan. 

Vid studier genomförda i Garpenberg och Gnesta i Mellansverige under åren 

1993– 1999 inföll kulmen på tallens fröfall under sex av åren i maj och under ett 

år i juni (Hennerz et al 2002,757ff). En gammal studie på tall genomförd 1927-

1936 i mellersta och södra Finland under åren 1927–1936 visade resultaten på en 

fördelning av fröspridning att 10 % spreds i april, 60 % i maj, 27 % i juni och 

resterade 3 % i juli (Heikinheimo 1937,). I Hedmark i Norge har det största 

fröfallet uppmätts under maj– juni (Skoklefald 1995,85ff). Tallfrön gror, dör 

eller försvinner i huvudsak redan under den första sommaren efter 

fröspridningen, det är endast en mycket liten andel som gror den andra 
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sommaren. Ett strängt klimat är en faktor som ökar andelen frön som gror året 

efter fröspridning (Granström 1986,). 
 

 

2.6.2.3 Bedömning av kottantal för optimering av markberedning 

För att uppnå optimalt resultat av markberedning och därmed en god föryngring 

så bör den som sagts ske så nära inpå rika fröfall som möjligt. För att kunna 

uppskatta när detta skall ske kan kräva en uppskattning av fröproduktionen, för 

detta finns det olika metoder för vilka det redogörs kort för nedan.  

 

En metod bygger på att man gör en inventering av kottbeståndet på cirka 10 

fröträd i början av augusti. Beräkningen genomförs genom att man med hjälp av 

kikare räknar kottarna från en av fröträdets sidor. Detta antal multipliceras 

därefter med fyra, detta då studier visat normalt finner man cirka 25 % av 

kottarna på en sida av en tall (Hagner 1958,).  

Ger denna estimering ett medeltal på̊ över 300 kottar per träd finns 

förutsättningar för gott fröfall, är resultatet å andra sidan under 100 kottar per 

träd bör man vänta på ett bättre kottår. Är det uppskattade antalet mellan 100 och 

300 kottar per träd kan man välja olika strategier, man kan exempelvis välja att 

markbereda ett år då kottantalet är så lågt som 150 per träd om grobarheten är 

mycket hög (> 95 %) och det finns indikationer om högre kottmängd redan året 

efter. En helt motsatt strategi kan väljas om man å andra sidan har indikationer 

på att nästa säsongs fröproduktion ser svag ut. 

 

En snarlik metod eller komplement till ovan är att man utnyttjar vindfällen och 

gör motsvarande beräkning som ovan på dessa. Då mer närgående studier av 

kottproduktionen är möjlig på ett vindfällt träd kan man vid denna inventering 

även jämföra förhållandet i antal ärtstora 1-års kottar med antalet 2-års kottar på̊ 

trädets översta tre meter. Denna uppskattning ger en fingervisning om 

kottproduktionen även för nästkommande år, då normalt cirka 75 % av 1-

årskottarna utvecklas till mogna 2-års kottar ett år senare (Karlsson et al 2009, s. 

100f). 

 
2.6.2.4 Kvantitativ uppskattning av frömängd och groddplantor 

Normalt innehåller en tallkotte, i Mellansverige, cirka 10 grobara frön, vilket ger 

att om kottantalet per träd uppskattas till 300 kommer antalet frö som sprids per 

träd vara cirka 3 000 och i en fröträdsställning om 100 träd per hektar ger ett 

antal om 300 000 frön per hektar. Denna mängd motsvarar i vikt cirka 1 kg frö̈. 

Gör man sedan antagandet att markberedning har frilagt cirka 20 % av 

mineraljorden samt att plantbildningsprocenten ligger på 25 % det första året och 

att plantbildningsprocenten på resterande 80 % av arealen är 1 % kan man göra 

följande estimat av antalet groddplantor fröfallet ger upphov till. 

 

I frilagd mineraljord:  300 000 x 0,20 x 0,25        = 15 000 plantor/ha 

I humus och vegetation: 300 000 x 0,80 x 0,01            =   2 400 plantor/ha  

Summa:                         = 17 400 plantor/ha 

(Karlsson et al 2009, s. 101) 
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2.6.2.5 Skogforsk data för kottar och grobarhet  

Utöver de metoder som beskrivits ovan finns data att tillgå från det svenska 

skogliga forskningsinstitutet Skogforsk. Skogsforsk sammanställer årligen data 

kring mängden kottar och fröets grobarhet för hela Sverige. Data och 

prognoserna för kottmängden är baserade på Riksskogstaxeringens 

fältinventering av kottförekomsten. I Naturlig föryngring av tall och gran 

framhålls dock att precisionen i inventeringen än så länge varit så låg att 

prognoserna inte har varit lämpliga att använda som stöd för att avgöra timing 

för markberedning (Karlsson et al 2009, s. 100f). Figur 9 visar den uppmätta 

kottillgången per provträd i Västmanland från Riksskogstaxeringen och 

Skogsforsk för åren 2005-2015 (Wennström, mailkorrespondens oktober 2015). 

Skogsforsk gör även årliga prognoser för grobarhetsprocent, se Figur 10, 

prognoserna bygger på statistik kring temperatur samt analys av kottprover, 

dessa prognoser har däremot visat på god precision (www.skogsforsk.se 2015,).  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015

Klass 46 144 50 35 98 27 66 83 23 80 135 56

Antal 28 123 32 17 79 10 48 64 48 81 149 74
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Figur 9.  Figuren visar antalet tallkottar per provträd över 10 m i Västmanland som 

uppmäts vid Riksskogstaxeringens mätningar 2005-2015. De heldragna linjerna 

representerar medelvärdet för hela tidsserien.  

För åren 2005-2011 räknades antalet kottar i klassindelade värden. Från och med 2012 har 

Riksskogstaxeringen övergått till att ange det faktiska antalet (KottA) kottar, vilket 

innebär en mer exakt antalsbestämning. För att skapa jämförbarhet över hela tidsserien är 

klassindelade värden omräknade till antal och vise versa. Året 2010 baseras värdet på 18 

provträd, 2014 13 provträd och 2015 2 provträd, för övriga år baseras värdet på fler än 20 

provträd med 40 träd i genomsnitt (Wennström, mailkorrespondens oktober 2015). 

 

http://www.skogsforsk.se/
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Slutlig grobarhetsprognos 2007

Tall Gran

 
Figur 10.  Figuren visar slutlig grobarhetsprognos vid Skogsforsk studie för året 2007. 

Denna prognos görs årligen och vid studie av åren 2006-2015, vilka är centrala för denna 

studie, finner man att grobarheten för Västmanland varit mellan 90-100% för samtliga 

åren (Wennström, mailkorrespondens oktober 2015).  

 
2.6.3 Urvalsoptimering av fröträd 

Optimering av urvalet av fröträd kan ibland vara problematisk då man inte sällan 

får vara nöjd om man kan uppbringa ett tillräckligt antal stammar som är 

någorlunda jämt fördelade över arealen. Finns det dock en stor tillgång på fröträd 

kan man tänka på följande vid urvalet: 

 

1. Av given anledning bör man selektera friska och oskadade träd. 

2. Träd placerade på frisk och torr mark bör väljas framfor träd på̊ blöt och 

fuktig mark, då de förstnämnda står sig bättre mot skador orsakade av snö 

och vind. 

3. Man bör av samma anledning som ovan välja träd med symmetrisk krona, 

då dessa visat att de klarat att stå fritt. 

4. Grova träd med stor diameter väljs framför klenare alternativ. Grövre träd 

har vid studier visat sig ha såväl bättre tålighet mot vind som en högre 

kottproduktion än klenare träd i samma bestånd. 

5. Träd med hög kottproduktion bör prioriteras. Dessa träd kan vid barmark 

identifieras genom att studeras antalet nedfallna kottar kring trädet. 

(Karlsson et al 2009, s. 98) 

 
2.6.4 Fröträdens antal, diameter och grundyta 

För att uppnå en god föryngring är en given förutsättning att fröträden har 

tillräcklig kapacitet för att kunna täcka den avverkade arealen. Som en funktion 

av den minskade konkurrensen från andra träd får de fröträd som lämnas kvar en 
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ökad tillväxt, och för tallen ökar fröproduktionen kraftigt i både volym och vikt 

per frö̈ (Karlsson et al 2009, s. 69). 

Rekommendation ligger normalt på att man bör ha 50–150 fröträd per hektar 

som är jämnt fördelade över arealen. Vid högre ståndortsindex (> T24) samt på̊ 

frostlänta lokaler bör man lämna ett stamantal i det högre av detta intervall. Ett 

riktmärke är att man bör eftersträva en grundyta på fröträden på̊ mellan 5 och 10 

m
2
 per hektar, vilket gör att även fröträdens storlek påverkar antalet fröträd som 

bör lämnas. Vid ett fröträdsantal på mer än 150 stammar per hektar är det inte 

praktiskt möjligt att åstadkomma en bra markberedning. På marker med låg 

bonitet (SI < T18) är rekommendationen att lämna ett antal frötallar som 

motsvarar den lägre delen av intervallet, den bakomliggande orsaken till denna 

rekommendation är att man på detta sätt undviker att fröträden konkurrerar med 

de nya plantorna. Ett undantag från denna regel är om man genom snabb och 

framgångsrik markberedning kan åstadkomma en godkänd föryngring och 

därmed kommer kunna avverka fröträden innan de börjar konkurrera med 

plantorna. Lyckas detta kan det vara motiverat med täta fröträdsställningar också 

på marker med lågt ståndortsindex, se Figur 11 (Karlsson et al 2009, s. 97). 

 

 
Figur 11. Resultat från studie genomförd i Dalarna som visar på antalet tallplantor högre 

än 5 cm sju år efter avverkning som en funktion av antalet fröträd (Fries 1979 s. 96ff)  

 

I Naturlig föryngring av tall och gran tar Karlsson et al upp följande exempel för 

att illusterar hur stor inverkan fröträdens storlek har på fröproduktionen.  

 

”Om man t ex lämnar 100 fröträd per hektar med medel- 

diameter 25 cm motsvarar det en grundyta på̊ 4,9 m
2
. Om man 

istället kan lämna 100 fröträd med medeldiameter 35 cm blir 

grundytan 9,6 m
2
 per hektar. Då kan man förvänta sig cirka 

fem gånger så hög fröproduktion, se Figur 12. Kombinationen 

av små̊ och få fröträd ger mycket låg grundyta. Vid 50 träd/ha 

med en medeldiameter på̊ 20 cm är grundytan endast 1,5 

m
2
/ha, vilket ger en fröproduktion som är för låg för att lyckas 

med naturlig föryngring.”  
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(Karlsson et al 2009, s. 97) 

 

 
Figur 12. Den relativa kottproduktionen som en funktion av fröträdens diameter samt 

antalet fröträd per hektar. Index 100 motsvarar kottproduktionen för 50 fröträd med 

diameter 25 cm (Karlsson 2000, s. 98ff) 

 
2.6.4.1 Uppskattning av fröträdens antal, förband och grundyta 

När man genomfört ett urval av fröträd som markerats upp är det rekommenderat 

att före avverkning genom stickprov kontrollera antalet fröträd, deras förband 

samt grundyta. Metodmässigt kontrolleras antalet fröträd genom att räkna antalet 

markerade fröträd på fem provytor med radien 17,84 meter (= 1000 m
2
). Genom 

att välja denna area kommer varje träd representera tio fröträd per hektar. Om 

målvärdet exempelvis är 100 fröträd per hektar bör varje av de fem ytorna 

innehålla 10 fröträd, eller sammanlagt 50 träd för att uppnå målvärdet. 

Förbandet, eller det genomsnittliga avståndet mellan fröträden, uppskattas 

genom följande beräkning: 

 

Fröträdsförbandet = √10000/ fröträdsantalet, exempelvis blir fröträdsförbandet 

10 m vid antagande om 100 stammar/ha 

 

Grundytan för fröträden uppskattas enligt gängse metod med provytor och 

relaskop (Karlsson et al 2009, s. 99). 

 
2.6.5 Förberedande avverkning 

Som kommer beröras mer i detalj nedan så är vindfällda fröträd en av de främsta 

anledningarna till att en naturlig föryngring misslyckas. Därför är det viktigt att 

göra förberedelser samt skapa så goda förutsättningar som möjligt för att 

fröträden står kvar. Exempelvis bör man i dåligt gallrade bestånd gallra ner till 

en stamtäthet om ca 400 stammar/ha (ca 5 m förband) omkring 5–10 år innan 

föryngringen är planerad. Detta skapar fröträden som är betydligt stormfastare än 

om de friställs direkt ur ett dåligt gallrat bestånd. Utöver denna egenskap har träd 

i välgallrade bestånd också oftast mer välutvecklade kronor och bättre 
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näringsstatus, vilket har en positiv inverkan på fröproduktionen (Karlsson et al 

2009, s. 95). 

 

2.7 Nackdelar med naturlig föryngring 
En nackdel med naturlig föryngring är att man, av given anledning, inte kan 

utnyttja fördelarna av de förädlade genetiska egenskaper som tagits fram i 

fröbanker och i förädlade plantor. En annan nackdel med naturlig föryngring 

jämfört med plantering är att planterade plantor får ett tidsmässigt försprång, 

som i regel i diameter- och höjdtillväxt motsvarar 2–10 år framfor naturligt 

föryngrade plantor. (Elfving 1992) (Ackzell 1993, s. 229ff). Anledningen till 

detta står att finna i att plantorna är minst ett år (en vegetationsperiod) gamla vid 

planteringen, samt att plantbildningen i den naturliga föryngringen oftast pågår 

under flera år. Vidare växer planterade plantor snabbare, dels för att de är större, 

dels för att de inte utsätts för konkurrens från fröträden. Forskning har visat att 

baserat på ovan beskrivna faktorer kan ett planterat bestånd, under en om- 

loppstid på̊ 100 år, ge upp till 20 % högre volymtillväxt jämfört med ett naturligt 

föryngrat bestånd givet samma stamantal (Ekö & Agnestam 1994, s. 111ff). Man 

bör dock vid denna jämförelse betänka att bestånd föryngrat genom sådd eller 

naturlig föryngring får ett större stamantal per hektar än planterade bestånd om 

man varit framgångsrik med sin föryngring. Ett större stamantal renderar i sin tur 

en högre volymtillväxt, se Figur 13. Storleken på denna ökade tillväxt är en 

funktion på̊ hur beståndet röjs och gallras, men rätt hanterad kan den bli upp till 

10 % under en omloppstid. Därmed kan man med ett tätt naturligt föryngrat 

bestånd helt eller delvis kompensera det försprång i volymtillväxt som 

planterade bestånd får i etableringsfasen. Skall man uppnå motsvarande täthet 

genom plantering, det vill säga tätare än ca 3 000 stammar per hektar, blir detta i 

regel för dyrt i förhållande till den effekt man uppnår (Karlsson et al 2009, s. 17). 

 

 
Figur 13. Relativ volymproduktion som en funktion av tätaste förband vid första gallring 

(Pettersson 1992,). 

 

2.7.1 Förlängd omloppstid ger senare intäkter 
Som nämnts ovan blir i normalfallet omloppstiden oftast längre för naturligt 

föryngrade bestånd jämfört med planterade bestånd då naturligt föryngrade 
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bestånd har en längre etableringstid och de planterade plantor har ett 

åldersförsprång redan då de planteras. Detta senarelägger intäkter från gallringar 

och avverkningar för naturlig föryngring. Man kan dock inte dra någon generell 

slutsats att totalkalkylen för planteringar därmed är bättre då man kan i detta 

måste väga in såväl avkastningskrav samt att plantering är en dyrare 

föryngringsmetod (Karlsson et al 2009, s. 19). 
 

2.8 Felkällor vid naturlig föryngring 
 

Blir utfallet av den naturliga föryngringen dåligt står felen vanligtvis att finna i 

nedanstående faktorer: 

 

1 Bristfällig eller ingen markberedning 

2 För litet antal fröträd/skärmträd 

3 Felaktigt ståndortsval (exempelvis höjdläge) 

4 Fröträd har försvunnit på grund av vindfälle 

5 Gallring har varit för dålig före föryngringsavverkningen 

(Karlsson et al 2009, s. 22) 

 
2.8.1 Vindfällning 

Vinden är den faktor som kan ställa till störst ekonomiska problem vid naturlig 

föryngring, genom att den kan blåsa ned fröträd och skärmträd. I sin karaktär är 

vinden dessutom svårbemästrad och oberäknelig, varvid det är av vikt att man 

vidtar de åtgärder som står till buds för att gardera sig i så stor utsträckning som 

möjligt mot riskerna för vindfällning. Nedan går igenom ett antal faktorer som 

man bör ta beakta: 

 

• Det geografiska läget har stor inverkan. Som synes i Figur 14 är det i 

Sverige exempelvis lägre vindstyrkor i inlandet jämfört med kustnära 

områden. I en studie där man, under 4-6 år, studerade effekten av vindfällen 

i 22 skärmställningar av tall, från Skåne till Västerbotten, fann man att i 

Västerbotten vindfälldes 9 % av stammarna och i Mellansverige 18 %. 

Förutsättningarna för studien var att vid skärmhuggningen avverkades i 

medeltal 55 % av volymen och skärmarna hade i genomsnitt 133 st stammar 

per ha och träslagsfördelningen var  92 % av tall och 8 % gran (Nilsson et al 

2006, s. 301ff). 

 

• Exposition det vill säga hur förträden exponeras för vind genom sin 

placering, exempelvis så är skogsbestånd i sluttningar mot dominerande 

vindriktningar, se Figur 14 speciellt exponerade (Karlsson 1995, s. 52ff). 

 

• Finns skyddande zon av orörd skog. Genom att lämnas kvar skyddande 

zoner av skog, helst minst 10 stammar djupa, så minskar man risken för 

vindfällningar, skyddet ökar med höjden på det kvarlämnade beståndet 

(Lohmander & Helles 1987, s. 227ff). 
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• I Sverige orsakas huvuddelena av skadorna av västliga och nordliga vindar, 

vilka också är de dominerande vindriktningarna (se Figur 14), så det är i 

dessa riktningar man skall fokusera sina skyddszoner. 

 

• Markens fuktighet spelar in då fröträd belägna på̊ flack och fuktig mark 

oftast har ett ytligare rotsystem än träd på̊ väldränerad mark. Studier har 

visat på att vindskador i granskärmar kan bli särskilt stora på̊ plana, 

finjordsrika marker, vilket är typiska karaktäristiska för marker där man i 

regel finner fuktig mark. Finns möjligheten rekommenderas därför att man 

selekterar träd på̊ torr eller frisk mark framfor träd på̊ fuktig eller blöt mark. 

Finns inte denna möjlighet rekommenderar ovan nämnda studie att man inte 

lämnar enstaka fröträd utan istället väljer täta skärmar (Hagner 1962,). 

  

• Trädslagfördelningen spelar också in på riskerna för vindfällning, 

exempelvis finns det flera studier som visar att granskärmar på̊ fastmark är 

överrepresenterade bland de vindfällda träden, emedan tall var mer 

beständigt och löv låg i mitten (Sikström 1997,) (Sikström & Pettersson 

2005,). Detta talar för att gynna tall i slutet av omloppstiden och vid 

föryngringsavverkningen för att begränsa avgångarna. I en Småländsk studie 

var exempelvis vindfällningen för tall 18 %, respektive 35 % för gran, vilket 

indikerar att risken för vindfällning hos granskärmar är 50–100 % högre än 

hos tallskärmar (Örlander 1995, 52ff). 

 

• Höjden på träden inverkar på vindfällningsrisken, där risken ökar med 

stigande trädhöjd. Vid höjder över 20-22 meter ökar risken betydligt 

(Persson 1975,) (Lohmander & Helles 1987, s. 227ff). 

 

• Diameter på träden har en inverkan där grövre träd, vid samma trädhöjd, 

löper mindre risk för vindfällning än träd med klenare diameter. 

 

• För att skapa ett mer vindbeständigt bestånd kan förberedande avverkning 

vara en lämplig metod, där man gallrar det blivande fröträdsbeståndet 

åtminstone fem år innan fröträden friställs. Även tidiga och stora 

huggningsingrepp ökar förutsättningarna för ett vindstabilt bestånd 

(Neckelmann 1991) (Helles 1983, s. 247ff). 

 

• Tidmässigt sker majoriteten av vindfällningen inom fem år efter en 

avverkning.  Vid studier i Siljansfors försökspark registrerades samtliga 

vindfällningar mellan åren 1961–69, resultaten visade hör att vindskadorna 

var mycket små i skärmar som fått stå orörda i 10 år eller mer (Persson 

1975,). 
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Figur 14. Kartan redovisar schematiskt observationer gjorda för vindriktningar och de 

högsta vindhastigheterna uppmätta mellan åren 1949-1969. Cirkelbågarna på bilden anger 

dominerande vindriktning och linjernas längd anger vindhastighet (Taesler 1972,) 

(Lundmark 1988,) 

 

2.8.2 Hjälpåtgärder 

För att kunna sätta in rätt hjälpåtgärder är det viktigt att man analyserar vad det 

är som gått fel i föryngringen, exempelvis om den är för gles eller bara för luckig 

och har detta skett som en funktion av otillräckligt antal fröträd/fröproduktion, 

utebliven eller dålig markberedning, insekts-, svamp- eller viltskador? Dessa 

analyser ger en indikation kring vilka åtgärder som är lämpliga att sätta in, 

exempelvis markberedning på områden där föryngringen varit svag. Dock finns 

det studier som lyfter fram att om föryngringen varit svag så är det ur 

produktionssynpunkt oftast inte motiverat att hjälpplantera på ett så sent stadie 

att plantorna kommer mer än två växtsäsonger efter närstående träd (Gemmel 

1999, s. 41). Återväxtinventering är en bra metod för detta ändamål och för att 

kunna analysera om man uppnått ett godkänt plantbestånd. 

 

2.9 Avveckling av fröträd 
Normalt är föryngringstiden, det vill säga tiden från föryngringsavverkning till 

dess att man avvecklar fröträden, för tall ca 10 år. Vid avverkning av fröträd av 

tall utgör de då oftast en volym mindre än 100 m
3
sk per hektar (Karlsson et al 

2009, s. 74). För gran är motsvarande tid för granskärmen cirka 15–20 år. Där 
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orsakerna till den längre tiden bland annat står att finna i att det går längre mellan 

goda fröår för gran, det är svårare att markbereda vid granskärmar samt att 

tillväxten under granskärm är lägre än under fröträd (Holgén & Hånell 2000, s. 

129ff). 

Tidpunkten för fröträdens avveckling bör göras innan konkurrensen mellan 

plantorna närmast träden och moderträden gör att höjdutvecklingen på plantorna 

hämmas. Denna konkurrens uppstår främst på plantor som står inom en radie om 

cirka 5 meter från fröträden. När plantorna är omkring 50 cm höga kan man vid 

observation märka att der hämmar plantornas tillväxt varvid det är dags att ta ner 

fröträden. Låter man fröträden stå kvar för länge kan detta leda till att 

plantbeståndets höjd blir ojämnt, vilket i förlängningen försvårar möjligheter till 

god stamkvalitet. Rekommendationerna avviker något om den föryngrade 

marken är frostlänt eller om beståndet har lågt ståndortsindex och är beläget i 

norra Sverige. I det förra fallet avverkas fröträden när plantorna uppnått en höjd 

om minst 1 m emedan avverkning i det senare fallet sker redan när plantorna är 

5-10 cm höga om marken är markberedd. 

Då fröträden slutligen avvecklas bör man i naturvårdande syfte såväl som för 

estetiken i lanskapsbilden lämna kvar ett par träd per hektar. En kvarlämnad tall 

kan exempelvis tjäna som bo för rovfåglar (Karlsson et al 2009, s. 104). 

 
2.9.1 Skador och förebyggande åtgärder vid avverkning av fröträd 

Vid avverkning av frötallar är det framförallt terrängtransporten som ger upphov 

till allvarliga skador. Avverkning vid sträng kyla eller ju högre plantorna är ökar 

omfattningen på skadorna, däremot kan man motverka skador genom att avverka 

vid en tidpunkt då plantorna skyddas av ett snötäcke. Studier har exempelvis 

visat att 5–30 % av plantorna kan dö eller skadas allvarligt vid avverkningen 

(Andersson & Fries 1979, s. 123ff) (Karlsson 2002,) (Westerberg & Berg 1994,). 

Detta kan låta dramatiskt men man bör ha i åtanke att en tät föryngring tål att en 

stor andel av plantorna skadas vid avverkningen. Om man vidare planerar 

körstråk så att de läggs i de tätare delarna av plantbeståndet istället för i de 

glesare, kan man minska andelen nollytor (Andersson & Fries 1979, s. 123ff). 

 

2.10 Skogsvårdslagens krav på naturliga föryngringar 
Skogsvårdslagen föreskriver regler för vad som gäller vid föryngring, bland 

annat för hur lång tid som får förlöpa innan man uppnått ett tillfredsställande 

plantuppslag efter föryngringsavverkning. Tiden man har på sig beror på 

geografin, så för södra Sverige har man fem år på sig emedan man har tio år på 

sig i norra Sverige och Gotland och ända upp till 15 år för naturliga föryngringar 

på svaga marker i norra Sverige.  

Lagen stipulerar även föryngringens kvalitet mätt som antalet plantor per hektar. 

Antalet plantor är inte lika för alla marker utan styrs utifrån boniteten, där kravet 

beroende på ståndortsindex kan variera från 1100 st/ha till 2300 st/hektar, se 

Figur 15.  



  

32 

Mattias Johansson 

 
Figur 15. Skogvårdslagens krav på antal plantor per  

hektar beroende på träslag och ståndortsindex (Kunskap direkt.se). 

 

Lagen ställer även krav på hur stor andelen nollytor får vara, där det måste vara 

mindre än 10 % för ståndortsindex på T14 respektive G22 eller högre, för 

ståndortsindex lägre än detta är kravet högst 20 % nollytor, med nollytor avser 

här en cirkel med en radie om 3 m motsvarande 28,3 m
2
 (Skogsstyrelsen 1994,). 

Som synes i Figur 16 så har det skett en markant förbättring av andelen 

godkända föryngringar från mitten av 70-talet fram till 2005. Man finner dock att 

andelen har nått en platå sen omkring 1990 och fortfarande är det över 20 % av 

de naturliga föryngringarna i Sverige som inte lever upp till de uppställda 

kraven. 

 

 
Figur 16. Andel godkända föryngringar vid Skogstyrelsens återväxtinventeringar för 

plantering respektive naturlig föryngring (Skogsstyrelsen 2007,) 
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3 Metod 
Föreliggande arbete har valts att genomföras som en fältstudie, vilket redovisas 

redan arbetets titel. Fältstudie eller fallstudie som det ibland även benämns är en 

forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man 

undersöker. Betecknande för fältstudien är att den koncentrerar på ett fenomen 

som ofta är svårt att särskilja från fenomenets sammanhang. Ofta fokuserar man 

enstaka eller fåtal fall, vilka undersöks på djupet. Fältstudien som metod kan 

användas både inom samhällsvetenskap och inom naturvetenskap (Wikipedia).  

Således avses i detta arbete med fältstudie en studie genomförd för att studera ett 

faktiskt tillstånd i naturlig miljö, till skillnad från exempelvis en laboration som 

är genomförd i en laboratoriemiljö eller artificiell miljö (Studentserver.se). I 

likhet med många andra skogliga studier bygger fältstudien metodmässigt på 

inventering och analys av provytor, i föreliggande studie från två utvalda 

hyggen. För studien har det uppsatts lämpliga mätningskriterier och 

klassificeringar för vilka det redogörs för nedan. Efter datainsamling bearbetas 

data med för studien lämpliga beräkningsmetoder. 

För att kunna analysera och kunna dra slutsatser utifrån i fältstudien insamlad 

data kommer resultaten att analyses mot jämförbart material i relevant teori och 

praxis, vilken redogjort för i teorikapitlet ovan. 

 

För att svara upp mot arbetets frågeställningar bygger fältstudien på 

datainhämtning och analys genom uppmätning av prov- och nollytor på de 

utvalda hyggena. Provytornas antal har anpassats på ett sätt så att de dels 

förväntas ge en fullgod bild av hyggenas sammanlagda föryngring såväl som för 

de olika typer av karaktäristika som kännetecknar olika delar av hyggena. På 

övergripande nivå innebär detta att studien anammar såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod, vilket kommer att klargöras mer nedan när det redogörs 

detaljerat för studiens metodupplägg nedan.  

Studien vilar vidare i huvudsak på deduktiv metod, där med deduktion avses den 

klassiska vetenskapliga metoden där man utifrån en referensram, t ex en teori 

eller en modell, formulerar hypoteser som testas mot verkligheten via 

observationer (Leduc.se).  Deduktiva studier har ofta kvantitativa inslag, vilket 

överensstämmer med föreliggande studie även om den också har kvalitativa 

element.  

 

Metodkapitlet kommer att ha följande disposition först redogörs för olika 

inventeringsmetoder med specifik tyngd på de som används i studien därefter 

beskrivs tillvägagångsätt för utläggning och val av provytor följt av 

beskrivningar av utvalda hyggen, dokumentation samt för vid fältstudien använt 

material. 
 

3.1 Validitet och reliabilitet 
Beträffande den interna validiteten, det vill säga mäts det som skall mätas för att 

uppnå syftet, så bedöms den i sin helhet vara god då studien baseras på 

vedertagen metodik och det är därmed svårt att saker som faller utanför ramen 

skulle bli inkluderade i studien. 
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I och med att studien bygger på en fältstudie blir generaliserbarheten, den 

externa validiteten svagare. Avstämning och jämförelse mot vedertagna teorier 

används därför som stöd. Studiens reliabilitet anses på samma grunder som den 

interna validiteten vara tillfredställande. 
 

3.2 Inventeringsmetoder 
Inventering av provytor är som sagt en vedertagen metod för att följa upp 

föryngringar. För att få så bra bild som möjligt av resultatet av en föryngring är 

det viktigt att denna genomförs på ett strukturerat sätt. Studier har visat att för att 

uppnå ett gott resultat bör man sträva efter att ha uppnått ett bra 

föryngringsresultat inom tre år från markberedningstillfället. Detta då det är 

under denna period som markberedningen har god effekt på̊ plantbildningen. I 

Naturlig föryngring av tall och gran rekommenderas att återväxtinventering 

genomförs vid två tillfällen och med följande metoder (Karlsson et al 2009, s. 

101): 

 Första inventeringen utförs efter ca tre vegetationsperioder med en enkel 

nollyteinventering, se närmare beskrivning nedan. 

 Andra inventeringen utförs när fröträden skall avvecklas enligt 

Skogsstyrelsens metod, se närmare beskrivning nedan (Skogsstyrelsen 

2001,). 

 

För att bedöma resultaten av den naturliga föryngringen i denna studie används 

två metoder dels en nollyteinventering och en inventering av 100 m
2
 provytor, 

för vilka det redogörs för nedan.  För att ge ytterligare information och 

analysmateriel än den information som ges av Skogstyrelsens metod kommer 

även ett antal större provytor inventeras och analyseras även för detta redogörs 

mer för nedan. 
 

3.2.1 Nollyteinventering  

En välanvänd och effektiv metod för att uppskatta resultaten av en naturlig 

föryngring är att studera hur många provytor som saknar ar plantor, så kallad 

nollyteinventering.  

Vid en norsk studie utförd på granföryngringar visade det sig att om andelen 

nollytor (med en area om 4 m
2
) uppgick till maximalt 20 %, så uppnår man en 

framtida totalproduktion i beståndet som är tillräckligt bra (Braathe 1953,). Vid 

användande av nollyteinventering kan det vara svårt att registrera exempelvis 

små plantor, därför bör man använda vid nollyteinventering använda små̊ ytor. 

Den nollyteinventeringsmetod som använts i denna studie beskrivs i Naturlig 

föryngring av tall och gran på följande sätt: 

 

 Inventera 50 cirkelprovytor med radien 100 cm, vilket ger en area om 

3,14 m
2
, provytorna skall vara systematiskt fördelade över arealen. 
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 Varje provyta inventeras om det finns nyföryngrade plantor eller om det 

saknas. Finns plantor på̊ minst 80 % av ytorna så uppnår föryngringen 

troligen skogsvårdslagens krav både på̊ minsta antal huvudplantor 

(exempelvis 1700/ha för SI T20) samt högsta andel nollytor (högst 10 % 

på̊ ytor med radie 3 meter), se Figur 15 för hur lagens krav för olika 

trädslag och ståndortsindex. 

 

 Provytorna markeras sedan på en karta där varje nollyta ges en 

separatmarkering, på detta sätt kan man identifiera om det råder någon 

form av mönster eller om nollytorna är slumpmässigt fördelade över 

arealen. Om det finns ett tydligt mönster, exempelvis att flera nollytor 

ligger samlade kan detta ge vägledning om kring var stödåtgärder som 

plantering bör göras. 

            (Karlsson et al 2009, s. 102) 

 
3.2.2 Inventering av 100 m

2
 provytor 

För att fullt ut kunna ge relevanta svar på uppställda frågeställningar krävs, 

utöver analysen av nollytorna en kompletterande metod som bygger på analys av 

provytor, för vilken det kommer redogöras för nedan. Denna metod inkorporerar 

såväl kvantitativa som kvalitativa metodelement. Metoden bygger på analys av 

provytor om 100 m
2
.  För att skapa representativitet i analysmaterialet så baseras 

analysen på ett flertal slumpmässigt utlagda provytor. Som nämnts utgörs de 

utlagda provytorna av cirklar om 100 m
2
 som mäts upp med hjälp av ett rep med 

längden 5,56 m som fästs i provytans mittpunkt och sedan stegas 360 grader för 

att få en full cirkel. För de två hyggena som studien bygger samt för varje 

provyta görs nedanbeskrivna moment samt registreras följande data och 

mätningar (Skogsstyrelsen 1983, s.45): 

 Provyta och nollytor läggs ut slumpmässigt, för detta ges en 

redogörelse nedan 

 Provyta numreras och fotograferas, detta görs även för nollytorna 

 Provytans läge registreras med GPS 

 Karaktäristika för markvegetation för provytan, om den är 

utmärkande 

 Provytans läge på hygget i termer av höjd eller om den angränsar till 

något specifikt på hygget 

 Lutning för provytan, om den är utmärkande  

 Om provytan befinner sig i närheten av frötall eller skärm 

 Om inslaget av löv på provytan är påtagligt 
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 Beräkning och registrering av antal tallplantor för provytan, detta för att 

kunna bestämma kvaliteten för den naturliga föryngringen 

 Beräkning och registrering av antal granplantor för provytan. Detta för 

att analysera om det förutom variabiliteten mellan tallplantorna som 

genererats från fröträden även finns betydande inslag av föryngring av 

gran från angränsande bestånd  

 För att få referensdata avseende antal plantor per hektar multipliceras 

det uppmätta antalet plantor per provyta upp med en faktor 100 

 Ståndortsindex, träslagsfördelning, ålder, skogliga åtgärder samt 

snittdiameter vid avverkning för respektive hygge, enligt 

skogsbruksplan. 

 Fuktighetsklass för hygget, anges dels som ett värde för hela hygget 

enligt skogsbruksplanen samt specifikt för provytan i de fall där 

fuktigheten sticker ut 

 Antal fröträd per hektar för respektive hygge. För att få ett begrepp 

om förutsättningar för föryngring kräver analysen att det görs en 

uppskattning på antalet frötallar per hektar på hyggena. Detta antal 

bestäms genom att beräkna det totala antalet frötallar på hygget och 

dividera med hyggets storlek i hektar enligt skogsplanen. 
 

3.2.3 Skogsstyrelsens inventeringsmetod 

En annan metod för att kontrollera återväxten, som nämndes ovan, är framtagen 

av Skogsstyrelsen (notera att det ej är denna metod som använts i föreliggande 

studie utan redogörs endast för som information). Metoden bygger på att man 

studerar huvudplantor, med vilket menas plantor med för växtplatsen lämpliga 

trädslag som avseende kvalitet, utvecklingsstadium och skaderisk har 

förutsättningar att utvecklas väl och därför är lämpliga att ingå i det framtida 

beståndet. Huvudplantorna identifieras genom att inventera cirkelytor om 10 m
2
, 

innebärande en radie om 1,78 m. Högst fem huvudplantor per cirkelyta 

inkluderas och dessa skall minst vara två vegetationsperioder gamla och det skall 

vara ett avstånd om minst 0,6 m mellan dem (Karlsson et al 2009, s. 102). Det 

genomsnittliga antalet plantor per provyta kan sen multipliceras med 1000 för att 

få antalet plantor per hektar (kunskapdirekt.se). 

 

3.3 Utläggning och val av provytor 
För att kunna göra en så objektiv analys av återväxten som möjligt krävs att 

utläggningen av provytorna inte läggs ut på ett sätt som dels ger en representativ 

bild av de skogliga förutsättningarna på hygget och som inte är påverkad av den 

som gör mätningen. För att lösa detta krävs dels ett tillräckligt stort antal 

provytor samt att dessa läggs ut slumpmässigt. Utläggning av provytor över 

hyggesytan i denna studie har delsskett på ett sätt så att de skall representera de 

olika typer av karaktäristika som nämns ovan, inom dessa respektive typområden 
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har utläggning därefter skett slumpmässigt för att inte påverka datainsamlingens 

kvantitativa resultat. I genomförandekapitlet nedan ges en vidare beskrivning av 

hur detta har hanterats i denna studie.  
 

3.4 Beskrivning av för fältstudien utvalda hyggen 
De för fältstudien två utvalda hyggena har valts ut i syfte att representera olika 

typer av storlek och karaktäristika på hyggen. Nedan ges en kortare beskrivning 

av de två hyggena som valts ut, i Figur 17 redovisas hyggenas geografiska läge 

på fastigheten.  

 
3.4.1 Hygge 1, 

Detta hygge utgörs av en 5,1 ha stor rektangel som i sin längdriktning sträcker 

sig från sydväst i nordostlig riktning. I nordväst gränsar hygget direkt till ett dike 

och en grusväg varefter det på andra sidan vägen växer 37 årig grandominerad 

skog. I sydväst gränsar hygget till 99 årig tall-dominerad skog. I sydost gränsar 

hygget till ett annat hygge, avverkat ungefär samtidigt. Dessa två hyggen avskiljs 

av en tunn grandominerad skärm med en medelhöjd på ca 10-15 m. Hygget lutar 

i hela sin längdsträckning åt sydväst. Hyggets ostliga del ligger avsevärt högre än 

dess västliga del, vilket gör att den ostliga delen varit avsevärt mer exponerad för 

vind. Sen den senaste avverkningen och efterföljande markberedning gjordes 

2006 respektive 2007, då ca 15 % av beståndet lämnades kvar som frötallar, så 

har det speciellt vid två tillfällen 2007 och 2012 varit en hel del vindfällen. Vid 

slutavverkningen hade beståndet en snittålder på ca 110 år och stammarna en 

snittdiameter om drygt 30 cm enligt skogsbruksplanen (Skogsbruksplan 

Rosendal 4:13 2005,). 

 

Ståndortsindex för hygget uppges i skogsbruksplanen till T24. Det går inte att 

dra en enhetlig slutsats om de specifika markförhållandena utan där det är 

egenskaper som är framträdande anges dessa för respektive provyta. Generellt 

var markvegetationstypen innan avverkning blåbärsris. Fuktklassningen i 

skogsbruksplanen är 2. (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,) Ljusförhållandena 

måste betraktas som goda för i stort sett hela hygget.  

Träslagfördelningen var innan slutavverkning 60 % tall och 40 % gran. GYL 

faktorn har i skogsbruksplanen angivits till 222 respektive 323 
1
 (Skogsbruksplan 

Rosendal 4:13 2005,). 

 
3.4.2 Hygge 2, 

Detta hygge är till sin storlek avsevärt mindre än Hygge 1 och utgör en areal om 

1,1 ha. Hygget avverkades senast 2006 och även här lämnades 15 % frötallar, 

markberedning genomfördes 2007. Vid slutavverkningen hade beståndet en 

snittålder på ca 90 år och stammarna en snittdiameter om drygt 30 cm enligt 

skogsbruksplanen (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). Hygget ligger lägre än 

                                                 
1
 G står för Grund, vilket innebär en gradering av markens bärighet där 1 är mycket god och 5 

mycket dålig bärighet. Y står för ytstruktur och indikerar markens jämnhet och exempelvis 

förekomst av stenar och svackor, 1 står för jämn yta emedan 5 indikerar en mycket dålig yta. L 

står för lutning, där 1 innebär svag lutning/ plan mark och 5 indikerar en stark lutning 

(Skogsforum.se). 
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Hygge 1 och gränsar i samtliga vädersträck till gammal barrskog. Läget och den 

angränsande skogen har gjort det avsevärt mindre exponerat mot vind. 

Ljusförhållandena är goda i mitten av hygget emedan den angränsande skogen 

gör att ljusförhållandena i hyggets kanter får anses som sämre än för Hygge 1. I 

hyggets sydvästra kant rinner än mindre bäck. Lövuppslaget är generellt mer 

framträdande än på Hygge 1.  

Ståndortsindex för hygget uppges i skogsbruksplanen till G26. Även för detta 

hygge angavs fuktighetsklassen i skogsbruksplanen till 2. Träslagfördelningen 

var innan slutavverkning 15 % tall och 85 % gran. GYL faktorn har i 

skogsbruksplanen angivits till 223 (Skogsbruksplan Rosendal 4:13 2005,). 

 

Hygge 1.

Hygge 2.

 
Figur 17. Bilden beskriver det geografiska lägget för fältstudiens två hyggen 

(Skogsstyrelsen.se, Mina sidor) 

 
3.4.3 Frötallar 

Antalet frötallar på Hygge 1 beräknades totalt till 130 st, vilket ger ett antal om 

25 st/ha och ett förband, enligt ovan beskriven formel, om 20 m. 

För Hygge 2 uppgick frötallarna totalt till 45 st, vilket ger ett antal om 41 st/ha 

och ett förband, enligt ovan beskriven formel, om 14,9 m. 

Exponeringen för vind har varit större på Hygge 1 än för Hygge 2, vilket 

renderat i vindfällen, speciellt 2007 och 2012, motsvarande 205 m
3
sk eller ca 70 

% av fröträden för hygget totalt. 

För Hygge 2 har vindfällena varit ringa. 
 

3.5 Dokumentation av data 
Dokumentation av data från analys av provytor gjordes dels skriftligen i för 

analysen uppställda tabeller och formulär samt genom fotografering. Provytornas 
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geografiska läge registrerades digitalt genom GPS, för detta ändamål användes 

mjukvaran Google Maps. 
 

3.6 Material fältstudie 
Vid fältstudien användes följande material, cm graderat måttband, centrumstav 

(ca 2,5 m) med rep om 5,64 fastbundet, kamera, GPS med Google maps 

programvara, testformulär och nummerlappar för att indikera nummer på 

provyta. PC med skogsbruksplan, den använda skogsbruksplanen är upprättad 

2005 av Tommy Abrahamsson, SVS och uppdateringar och underhåll av planen 

sen dess har utförts med hjälp av mjukvaran PC-skog.  
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4 Genomförande 
Datainsamling genomfördes på plats i Norberg 24-25 april 2015. Hygge 1 

bearbetades 24-25 april och Hygge 2, 25-26 april. Mätning och dokumentation 

hanterades vid varje enskilt mättillfälle av två personer, där en hanterade 

fotograferingen samt skriftlig dokumentation emedan person två var behjälplig 

vid inräkning av provytorna. Ett exempel på fotodokumentation ges i Figur 18 

nedan, fotodokumentation av samtliga provytor redovisas i Bilaga 3. 

 

   
Figur 18. Exempel på fotodokumentation 

av provytor. 

 

4.1 Uppmätning och utläggning av provytor 
Totalt har mätningar genomförts på 64 provytor, av dessa gjordes 40 på Hygge 1 

och 24 på Hygge 2. Uppskattning av nollytor gjordes på samtliga provytor 

emedan mätningar av 100 m
2
 provytor gjordes i 39% av fallen, varav 40% på 

Hygge 1 och 38% på Hygge 2. Det fullständiga mätprotokollet redovisas i Bilaga 

1. 

 

För att uppnå slumpmässighet i utläggningen av provytor inom angivna områden 

skedde denna genom att person ett dikterade för person två, utan att kunna se 

dennes närområde, när centrumstaven skulle sättas ned och markera provytans 

mitt. 

 

4.2 Registrering i fält 
Som nämnts i metodavsnittet bearbetades varje provyta genom att registrera data 

från nollytorna samt de större provytorna, ange nummer för provytan, 

fotografera, notera karaktäristika om denna kunde betraktas som speciell, läge på 

hygget, notera höjd för tall respektive granplantor, notera om provytan var 

lokaliserad i närhet av frötall, om läge eller lutning var speciell samt slutligen om 

inslaget av lövträd var påtagligt. Vidare markerades provytornas läge med hjälp 
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av GPS i Google Maps. Samtliga provytors läge redovisas i 
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Figur 19 och Figur 20.  
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Figur 19. Provytornas läge på Hygge 1. 
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Figur 20. Provytornas läge på Hygge 2. 

 

Slutligen gjordes erforderlig inräkning av tall- och granplantor för de större 

provytorna genom att utifrån den centrummarkerande staven följa det 5,64 m 

långa repet, som utgör cirkelns radie, 360 grader runt centrumstaven och räkna in 

de plantor som repet passerade. 

All skriftlig dokumentation i fält genomfördes med papper och penna enligt ett 

förberett testformulär, se Bilaga 2. Dessa data överfördes vid färdig 

datainsamling till digital form i Microsoft Excel.  

 

4.3 Databearbetning 
Insamlad data har lagrats och bearbetats med hjälp av Microsoft Excel. 

Databearbetning, gruppering och filtrering utfördes i huvudsak med hjälp av 

formler, pivottabeller samt olika former av filteringsmöjligheter, vilka samtliga 

tillhandhålls som verktyg i Microsoft Excel. Statistiska beräkningar har också 

utförts med hjälp av denna programvara. 

 

4.4 Formler 
 

Aritmetiskt medelvärde, µ  = (x1+x2+…+xn)/n 

                       n= antal observationer 

                                          x= observationsvärde 

 

Standardavvikelse, s σ = √ (∑(xi−µ)
2
/n) 

                                   n= antal observationer 

                                  xi= observationsvärde 

                                   µ= medelvärde för serien 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten för den datainsamling och bearbetning av 

densamma som genomförts. Kapitlet struktureras på så sätt först redovisas 

resultaten för nollytor därefter inslag av andra träd än tall på provytorna följt av 

höjdfördelning och slutligen antal plantor per provyta. 
 

5.1 Nollytor 
Som nämnts i metodavsnittet så beräknades den procentuella andelen nollytor 

dels totalt för samtliga provytor samt även per hygge. För att även analysera om 

det synes ett mönster i andelen nollytor beroende på läge och topografi så 

beräknades även andelen nollytor för olika subkategorier av ytor inom respektive 

hygge. Uppmötta resultat redovisas i  Andelen nollytor för provytor som låg i 

närhet till frötall uppgick till 0 %. Tittar man på fördelningen av nollytor för 

subkategorierna ger resultaten att den högsta andelen nollytor noterats för 

provytor som generellt karakteriseras av att de inte ligger i närheten av frötallar 

eller skärmar, medelhöjden på plantorna samt inslaget av löv är lågt, se Bilaga 1. 

Tabell 1 nedan.  

Som ges av tabellen så var andelen nollytor som total andel av 

provytepopulationen 14 %, för Hygge 1 var andelen 15 % och motsvarande 

andel för Hygge 2 uppgick till 13 %. 

För provytor lokaliserade i mittområdena av hyggena uppmättes en andel 

nollytor om 25 % för Hygge 1 och 0 % för Hygge 2. Andelen nollytor för 

provytor som låg i närhet till frötall uppgick till 0 %. Tittar man på fördelningen 

av nollytor för subkategorierna ger resultaten att den högsta andelen nollytor 

noterats för provytor som generellt karakteriseras av att de inte ligger i närheten 

av frötallar eller skärmar, medelhöjden på plantorna samt inslaget av löv är lågt, 

se Bilaga 1. 

Tabell 1. Uppmätt antal nollytor för de respektive hyggena.   

Nollytor antal antal total %

Hygge 1. 6 40 15%

Hygge 2. 3 24 13%

Total 9 64 14%           
 

5.2 Inslag av andra träd än tall 
I Tabell 2 nedan redovisas resultaten av mätningarna hänförliga till inslag av 

andra träd än tall på provytorna. Av totalt 25 st 100 m
2
 provytor uppvisar 24 eller 

96 % på ett inslag av granplantor. I cirkeldiagramet Figur 21 redovisas hur 

andelen tall respektive granplantor fördelar sig på de respektive hyggena, där 

andelen var 62 % tall och 38 % gran på Hygge 1 och 64 % tall och 36 % gran på 

Hygge 2.  

Tittar man vidare på hur andelen fördelar sig beroende på karaktäristika och 

topografi så finner man en låg andel gran på provytor som kännetecknas av högt 

och blåsigt läge på stenig mark. Närheten till skärm av gran har ingen märkbar 
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påverkan då provytor med lågt såväl som högt antal granplantor finns 

representerat i närhet av skärmarna, se Bilaga 1. 

Som nämnt i beskrivningen av hyggena så är det generella inslaget av löv större 

och mer framträdande på Hygge 2 jämfört med Hygge 1. 

62%

38%

Hygge 1.

Tall Gran

64%

36%

Hygge 2.

 
Figur 21. Fördelning av tall respektive granplantor för Hygge 1 och Hygge 2. 

 
Tabell 2. Tabellen redovisar hur många av de analyserade  

provytorna som uppvisade ett inslag av gran. 

Inslag gran antal total %

Hygge 1. 15 16 94%

Hygge 2. 9 9 100%

Total 24 25 96%  
         

 

5.3 Höjdfördelning 
I Tabell 3 och Tabell 4 redovisas sammanställningar på det som uppskattas vara 

den genomsnittliga höjden på de äldre plantorna av tall respektive gran på 

provytorna. 
 

5.3.1 Tallplantor 

Snitthöjden på tallplantorna i Hygge 1 uppmättes till 1,8 m, med en 

standardavvikelse på 0,4 m, 3,0 m registrerades som maxvärde och min värdet 

till 1,4 m. Motsvarande siffror för Hygge 2 uppgick till 1,3 m för 

genomsnittsvärdet med en standardavvikelse på 0,5 m, max 2,0 m och min 0,5 

m. 
 
Tabell 3. Uppskattad snitthöjd, max- och minhöjd samt standardavvikelse för tallplantorna 

på respektive hygge. 
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Höjd tallplantor (m) Snitthöjd Max Min Standardavvikelse

Hygge 1. 1,8 3,0 1,4 0,4

Hygge 2. 1,3 2,0 0,5 0,5

Total 1,6 3,0 0,5 0,5  
 

5.3.2 Granplantor 

Snitthöjden på granplantorna i Hygge 1 uppmättes till 2,2 m, med en 

standardavvikelse på 1,1 m, 5,0 m registrerades som max värde och min värdet 

0,9 m. Motsvarande siffror för Hygge 2 uppgick till 1,0 m för genomsnittsvärdet 

med en standardavvikelse på 0,8 m, max 3,0 m och min 0,3 m. 

 
Tabell 4. Uppskattad snitthöjd, max- och minhöjd samt standardavvikelse för 

granplantorna på respektive hygge. 

Höjd granplantor (m) Snitthöjd Max Min Standardavvikelse

Hygge 1. 2,2 5,0 0,9 1,1

Hygge 2. 1,0 3,0 0,3 0,8

Total 1,6 5,0 0,3 1,2  
 

Resultaten för höjdfördelningen av tall- och granplantor, som redovisas i 

tabellerna ovan samt specifikt per provyta för tallplantorna i figurerna nedan, 

visar på att det råder en relativt stor spridning i den uppmätta höjden på 

plantorna. Denna spridning råder såväl mellan olika provytor på samma hygge 

samt mellan hyggena, där man kan se att snitthöjden är signifikant lägre på 

Hygge 2 jämfört med Hygge 1. 
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Figur 22. Figuren visar uppskattad högsta höjd, i meter, för tallplantorna på Hygge 1. Den 

röda linjen markerar medelvärdet för samtliga provytor på Hygge 1. 
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Figur 23. Figuren visar uppskattad högsta höjd, i meter, för tallplantorna på Hygge 2. Den 

röda linjen markerar medelvärdet för samtliga provytor på Hygge 2. 

 

Betraktar man resultaten för höjdfördelningen utifrån provytornas karaktäristika 

kan man skönja ett visst mönster där höjden generellt sätt är lägre på provytor 

där marken är stenig eller läget skuggigt. Vidare kan man se att ett större inslag 

av löv tenderar att generera lägre tall och plantor. Skall man nämna något kring 

de högre plantorna så är de frekvent förekommande på de provytor som ligger 

nära en skärm utöver detta är det svårt att definiera någon generell egenskap som 

kännetecknar provytor med höga plantor.  Plantorna är generellt högre på Hygge 

1, se Bilaga 1. 

 

5.4 Antal föryngrade plantor per provyta 
I Tabell 5, Figur 24 och Figur 25 nedan redovisas data för de uppmätta resultaten 

för antal föryngrade tallplantor, granplantor per provyta.  

 
Tabell 5. Uppmätt snittantal, max- och minvärde samt standardavvikelse för tall- 

respektive granplantor på de analyserade hyggena.  

Antal plantor Planttyp Snittantal Max Min Standardavvikelse

Hygge 1. Tall 18,8 34 6 9,4

Gran 11,8 39 0 9,0

Hygge 2. Tall 17,1 28 3 7,3

Gran 9,6 37 1 10,7

Total Tall 18,2 34 3 8,7

Gran 11,0 39 0 9,7  
 
5.4.1 Hygge 1 

Medelvärdet för antalet tallplantor uppgick till 18,8 och granplantor 11,8, med en 

uppmätt standardavvikelse om 9,4 och 9,0 för Hygge 1. Det uppmätta min och 
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maxvärdena för provytorna uppgick till 6 och 34 för tall samt 0 och 39 för 

granplantorna.  

 

I Figur 24 som redovisar de uppmätta resultaten per provyta för Hygge 1 visar på 

att det råder en ganska hög variabilitet i antalet plantor per provyta. Vidare kan 

man notera att de provytor som har ett plantantal över medelvärdet lokaliseras 

till tre kluster, provytorna 6-7, 20-25 samt 32-38.  

 

Av de provytor som uppvisar lågt respektive högt plantantal kan man notera att 

provytor med en karaktäristika kännetecknad av lågt läge på gräsig mark är 

överrepresenterade bland provytorna med högt plantantal och provytor 

karaktäriserade av högt och blåsigt läge på stenig mark är överrepresenterade vad 

gäller de provytor med ett lågt plantantal, se Bilaga 1. Man kan också notera att 

närhet till frötall har en positiv inverkan på det totala antalet plantor på provytan. 
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Figur 24. Figuren visar uppmätt antal plantor per provyta på Hygge 1 Den röda linjen 

markerar medelvärdet för samtliga provytor på Hygge 1. 

 
5.4.2 Hygge 2 

Medelvärdet för antalet tallplantor uppgick till 17,1 och granplantor  9,6, med en 

uppmätt standardavvikelse om 7,3 och 10,7 för Hygge 2. Det uppmätta min och 

maxvärdena för provytorna uppgick till 3 och 28 för tall samt 1 och 37 för 

granplantorna. 

 I Figur 24 som redovisar de uppmätta resultaten per provyta för Hygge 2 visar 

på att det i likhet med Hygge 1 råder en ganska hög variabilitet i antalet plantor 

per provyta samt att en större andel av provytorna har ett plantantal lägre än 

snittet jämfört med Hygge 1. 

 

För Hygge 2 är det betydligt svårare att urskilja specifika karaktäristika som 

präglar provytor med högt respektive lågt högt plantantal. Skall man dock nämna 

något kan man notera att provytor på stenig mark med stort lövinslag är 

kännetecknade för provytor med ett lågt plantantal, se Bilaga 1.  
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Figur 25. Figuren visar uppmätt antal plantor per provyta på Hygge 2 Den röda linjen 

markerar medelvärdet för samtliga provytor på Hygge 2. 

 

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 nedan redovisas det estimerade antalet tall, gran respektive totalt antal 

plantor per hektar baserat på den uppräkningsfaktor som redovisats i 

metodkapitlet. 

Utifrån de redovisade prognostiserade resultaten för antalet föryngrade tall- och 

granplantor finner man att om man endast studerar tallplantor så uppfyller endast 

50 % av provytorna på Hygge 1 och 33 % av provytorna för Hygge 2 de 

empiriska kraven på antalet plantor som krävs för att uppnå en tillfredställande 

föryngring för ståndortsindex T24. Betraktar man istället det sammanlagda 

värdet för tall och granplantor blir motsvarande siffror för uppfyllandegraden   

75 % för Hygge 1 respektive 67 % för Hygge 2.  

Tabellen ger vidare att för Hygge 1 så är antalet tallplantor större än antalet 

granplantor för 75 % av provytorna, motsvarande siffra för Hygge 2 är 78 %. 
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Tabell 6. Prognostiserat antal plantor per hektar, andel provytor som uppfyller krav på 

antal plantor för att uppnå tillfredställande föryngring, samt andelen provytor där antalet 

tallplantor är större än antalet granplantor. 

Hygge Provyta Prognos antal 

Tall per ha

Prognos antal 

Gran per ha

Prognos antal 

totalt per ha

Tall>Gran

1 1 600 1400 2000

1 3 1100 500 1600

1 6 3400 1200 4600

1 7 2600 800 3400

1 10 1000 0 1000

1 12 1500 1300 2800

1 14 1100 600 1700

1 16 600 1300 1900

1 18 1500 800 2300

1 20 3400 1600 5000

1 22 3100 3900 7000

1 25 2200 800 3000

1 27 900 2300 3200

1 32 2500 500 3000

1 35 2500 300 2800

1 38 2100 1500 3600

Hygge 1. Uppfyller kraven 50% 75% 75%

2 2 1500 3700 5200

2 4 300 900 1200

2 7 1600 800 2400

2 12 2700 1500 4200

2 14 2800 200 3000

2 16 1700 100 1800

2 18 1400 1000 2400

2 21 1200 100 1300

2 24 2200 300 2500

Hygge 2. Uppfyller kraven 33% 67% 78%

Total 44% 72% 76%  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

I teoridelen ovan så redogjordes för en rad faktorer som är centrala vid 

föryngring med frötallar, i enlighet med frågeställnigen har den genomförda 

fältstudien syftat till att vederlägga om man kan fastslå att dessa faktorer även 

stämmer in på undersökta Västmanländska hyggen. Nedan diskutteras och 

redogörs för de uppställda frågeställningarna i den ordning de presenterades 

ovan vid redogörelsen för studiens syfte. 

 

6.1 Uppnår föryngringen krav på vad som kan betraktas som en 

tillfredställande föryngring? 
Betraktar man analysen av nollytorna så visar studien på att antalet nollytor var 

14 %, med liten variabilitet mellan hyggena. Detta ratio uppfyller väl kraven för 

en fullgod föryngring, där empirin, enligt metod beskriven i teoridelen, säger att 

är andelen nollytor lägre än 20 % så kan man räkna med en god föryngring.  

Tittar man däremot på analysen av de enskilda 100 m
2
 provytorna blir resultaten 

lite mer varierande. Studerar man enskilt det uppräknade antalet tallplantor per 

hektar så visar resultaten av provytorna på att endast 50 % och 33 % av 

provytorna för Hygge 1 respektive Hygge 2 uppfyller kraven för en 

tillfredställande föryngring. Studerar man däremot för det sammantagna antalet 

tall och granplantor per hektar blir siffrorna bättre, 75 % respektive 67 %, dock 

är det fortsatt ett antal provytor som inte uppfyller kraven fullt ut. Totalt ligger 

snittantalet tallplantor per hektar på 1880 för Hygge 1 och 1710 för Hygge 2, att 

jämföra mot 2000 plantor som anses vara en nivå som ger goda utsikter till en 

bra föryngring vid de ståndortsindex som gäller för de undersökta hyggena. Man 

kan vidare konstatera att det råder en ganska stor variabilitet mellan provytorna 

där värdena variera mellan 3900 och 0 för båda hyggena. Ser man däremot på de 

sammantagna värdena av antalet tall och granplantor är båda hyggena väl över 

2000 plantor per hektar, då Hygge 1 har ett snittantal på 3060 och Hygge 2 ett 

värde om 2670. 

I denna studie har analysen skett cirka 10 år efter avverkning emedan 

återväxtkontroll normalt brukar ske cirka 3-5 år efter avverkning. Detta kan ha 

inverkat på det faktum att ett relativt stort antal provytor har ett plantantal av tall 

som ligger under gränsen för vad som anses vara ett tillfredställande plantantal. 

Plantorna i denna studie är i snitt färre men äldre, större och högre än om 

återväxtkontroll genomförts tidigare. 

Man kan dock konstatera att utifrån det beräknade antalet frötallar för de 

respektive hyggena så är det inget av dem som når upp till det antal plantor som 

Fries registrerade i sin studie, se Figur 11, där han tittade på antalet plantor som 

en funktion av antalet fröträd per hektar. Fries studie genomfördes 5 år efter 

avverkning och inkluderade även ganska små plantor, vilket kan förklara delar 

av skillnaden men troligen inte hela. 

 

6.2 Inverkan av frötallarnas läge och antal på föryngringens kvalitet 
Kopplat till frågeställningen om huruvida antalet frötallar spelar in på 

föryngringen visar resultaten på att för de enskilda 100 m
2
 provytorna så spelar 
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närheten till frötall in på antalet föryngrade plantor, där provytor som är 

lokaliserade nära en eller flera frötallar uppvisar ett högre plantantal.  

Figur 9 och Figur 10 ovan, som visar på årsmånen för kottillgången samt 

prognosen för frönas grobarhet i Västmanland, visar på att förhållandena under 

det tidsintervall som varit centralt för de undersökta hyggena varit goda 

beträffande frönas grobarhetsprocent, däremot har mängden kottar varierat 

mellan åren. Man finner att exempelvis åren 2006 och 2009 var mycket goda 

kottår, emedan 2007 och 2008 var dåliga år med ett kottantal under snittet för 

tidsserien. 2007 och 2008 är centrala år då dessa sammanfaller med den 

tidsperiod då hyggena markbereddes. Önskvärt hade varit att man hade haft en 

god tillgång på kottar dessa år, då detta hade förbättrat förutsättningarna för 

fröträden att generara en bra reproduktion.   

 

Tittar man däremot på inverkan av antalet frötallar per hektar på återväxten så 

blir svaret kanske inte det man hade förväntat, då resultatet visar att Hygge 1 har 

ett högre snittantal plantor per provyta trots att hygget vid mättillfället hade 

signifikant lägre antal frötallar per hektar jämfört med Hygge 2. Här får man 

alltså finna hypoteser till föryngringsresultatet i andra faktorer. En anledning till 

resultatet kan vara relaterad att tidpunken för mättillfället är 10 år efter 

slutavverkning och att framförallt Hygge 1 fått antalet frötallar kraftigt reducerat 

genom vindfällen något som kraftigt minskat antalet fröträd per hektar. 

Vindfällena har i huvudsak skett vid två tillfällen, 2007 och 2012, och det kan 

vara så att vid dessa tidpunkter hade redan frötallarna uppfyllt sin 

reproducerande uppgift och därmed begränsat den negativa inverkan från 

desamma. Detta skulle således kunna vara en trovärdig hypotes till det oväntade 

resultatet. 

 

6.3 Inverkan från läge och karaktäristika  
Beträffande läget så spelar ljusförhållanden, helt i enlighet med teorin, in på 

kvaliteten i återväxten. Exempelvis så ger analysen av nollytorna för Hygge 2, 

som har sämre ljusförhållanden än Hygge 1, att andelen nollytor för lägen som 

var lokaliserade till mitten av hygget var 0 %. Mitten av hygget sammanfallar 

även med där ljusförhållandena är som bäst. 

Resultaten visar också att ytor som har gynnsamma lägen beträffande 

exponeringen för ljus visar upp såväl ett större antal plantor och att dessa plantor 

generellt är högre än snittplantorna. Exempelvis finner man att flera av 

provytorna på Hygge 1 som är lokaliserade i ett mittläge, vilket bör ge god 

exponering för ljus allt annat lika, också visar på några av de högsta värdena 

avseende plantor och höjd. 

Jämför man totalvärdena för de båda hyggena finner man som nämnts tidigare att 

värdena är lägre för Hygge 2, som har sämre ljusförhållande som en funktion av 

sitt läge. Anledning till de sämre ljusförhållandena är i huvudsak kopplat till 

hyggets mindre storlek som gör de öppna ljusexponerade ytorna mindre då 

skuggningen från angränsande bestånd har en stor inverkan. Samtliga dessa 

resultat är inte oväntade och ligger väl i linje med teorin som säger att 

ljusförhållandena är en av de faktorer som har störst inverkan på föryngringens 

kvalitet. 
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Analysen visar också att det topografiska läget verkar ha en inverkan då 

mätningarna visar en överrepresentation av högt plantantal på provytor som har 

ett lågt läge emedan ett högt läge exponerat för vind har genererat provytor som 

generellt har ett lågt plantantal.   

Beträffande övrig karaktäristika är det svårare att dra någon specifik stark 

slutsats, snarare kan man fastställa att det råder en heterogenitet på hyggena vad 

gäller karaktäristika på provytor som gett goda resultat avseende antal plantor.  
 

6.4 Inslag av andra trädslag i föryngringen 
Även om frötallarna givit ett relativt gott underlag av föryngrad tall, vilket varit 

huvudavsikten, så ser man i analysen att inslaget av andra träslag, här främst 

representerat av gran, är stort på i stort sett samtliga undersökta provytor. Detta 

resultat visar på att angränsande bestånd, och träslagsfördelningen på dessa, har 

stor betydelse och inverkar stort på träslagsfördelningen på det nya beståndet.  

Andelen gran på de respektive hyggena är 38 % för Hygge 1 och 36 % för 

Hygge 2, vilket ger att för Hygge 1 så är inslaget av Gran i princip lika med den 

procentuella fördelning som rådde innan avverkningen, se hyggesbeskrivning 

ovan, vilket är en intressant notering. För Hygge 2 är andelen gran dock avsevärt 

lägre nu då den var hela 85% innan avverkningen, vilket gör att här sker det ett 

skifte i typen av återbeskogning något som även varit avsikten. 

 

Inslaget av pionjärträd, här i huvudsak representerat av björk, är förekommande 

på båda hyggena. Dock är som nämnts ovan inslaget mer framträdande på Hygge 

2. Om denna växtlighet inte är den del i det planerade produktionsbeståndet är 

denna växtlighet något man får hantera vid kommande röjningar. 

Pionjärinslaget av gräs är även det tydligt representerat på båda hyggena, denna 

växtlighet kommer över tid att bli mindre framträdande i takt med att konkurrens 

och ljusförhållandena på hygget förändras.  
 

6.5 Höjdfördelning på plantorna 
Som resultatredovisningen och analysen av resultaten ger vid handen så kan man 

konstatera att det råder en stor variabilitet i de uppmätta höjdvärdena mellan de 

olika provytorna. Förklaringen till detta utgörs sannolikt av en kombination av 

de faktorer som nämnts ovan, exempelvis markens karaktäristika, 

näringsförhållande, konkurrens och ljustillgång. Vidare är tidpunkten för när 

marken fröbelagts en faktor av vikt och som även diskutterats ovan.   

 

Det är också värt att notera att det mönster man kan skönja är att provytor med 

höga plantor i ett flertal fall sammanfaller med provytor som uppvisar ett 

plantantal över snittvärdet för hygget.  

Studerar man karaktäristika och läge så visar resultaten att stenig mark och 

skuggigt läge har negativ inverkan på höjden emedan ett läge nära skärm har en 

positiv inverkan. 

 

Betraktar man istället hur plantornas höjd skiljer sig mellan hyggena så finner 

man att snitthöjden är signifikant högre för Hygge 1 jämfört med Hygge 2. Det 
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är svårt att peka på en enskild faktor som skulle vara orsaken till detta utan det 

troliga svaret är att det är en kombination av faktorer. Då slutavverkning skett 

under 2006 i båda fallen skall inte tidpunkten för friställandet av frötallar spela 

in. Dock vill jag ändå nämna att de mer gynnsamma ljusförhållandena på Hygge 

1 troligen är en faktor som har haft en stor inverkan. 

 

6.6 Sammanfattande slutsats 
Utifrån uppmätta resultat görs generellt bedömningen att plantorna, oaktat 

träslag, uppvisar en normal till god tillväxt med hänsyn taget till hyggets ålder. 

Beträffande föryngringens kvalitet i termer av antalet plantor så visar analysen 

av100 m
2
 provytor respektive nollytor på lite olika resultat där den senare 

indikerar på en tillfredställande återväxt emedan analysen av 100 m
2
 provytorna 

visade på svagare resultat. Sammantaget blir därför slutsatsen att den naturliga 

föryngringen på de studerade hyggena är tillfredställande om ej än optimal.  

Det faktum att resultaten visar på att föryngringarna framstår som 

tillfredställande är i sig inget överraskande, om man beaktar beskrivningen av 

fastigheten/ hyggena som gavs i de inledande kapitlen. Kopplar man detta till 

vad som lyfts fram i teoriavsnittet finner man exempel på flera faktorer och 

egenskaper hos fastigheten/ hyggena som indikerar på att förutsättningarna för 

naturlig föryngring är goda. Som två exempel kan nämnas det geografiska läget 

som utifrån sin flora är väl anpassad för naturlig föryngring av tall samt att 

grobarhetsprocenten under tidsperioden varit gynnsam. 

 

Utan att föras i bevis, är det troligt att ett utökat datamaterial såväl beträffande 

provytor som antal hyggen i närområdet hade genererat snarlika resultat och 

slutsatser. Detta byggt på att såväl markegenskaper som topologi för de utvalda 

hyggena i denna studie är mycket representativa för de skogliga egenskaper som 

råder i denna del av landet. Trots detta bör man vara försiktig med att dra alltför 

långtgående allmängiltiga slutsatser från studien då den som tidigare nämnts 

bygger på ett begränsat datamaterial. 

 

Slutligen anses syftet med studien vara uppfyllt, då den genom att knyta an 

empirin från fältstudien med central teori kopplad naturlig föryngring med 

fröträd kan lyfta fram ett antal faktorer som påverkar utfallet vid naturlig 

föryngring. Vidare bedömer jag att studien på ett tillfredställande sätt har kunnat 

svara upp och ge relevanta svar på de för studien uppställda frågeställningarna. 

 

Som beskrevs i metodkapitlet så bedömdes studien kunna ge en tillfredställande 

valididet något som jag vill återkoppla och bekräfta här, inte minst anser jag att 

man kan finna stöd i detta när man betraktar resultaten i jämförelse och dess 

överenstämmelse med rådande teori. Även om studiens begränsande omfattning, 

vilket också belyses i metodkapitlet, gör att man skall vara försiktig med att dra 

för långtgående generella slutsatser utifrån de uppnådda resultaten så kan man 

konstatera att uppmätta resultat i huvudsak stöds av de teorier och den forskning 

som föreligger i ämnet. Att pröva detta var också en del av syftet med arbetet, 

vilket därmed får anses som uppfyllt. 
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6.7 Felkällor  
Betraktar man risken för förekomst av felkällor kopplar till studiens design och 

genomförande är bedömningen att dessa främst kan härledas dels till antalet 

analyserade hyggen som är begränsat till två stycken samt antalet provytor, 

vilket uppmanar till försiktighet kring generella slutsatser från resultaten. Att de 

uppmätta resultaten däremot uppvisar en representativ bild av de förhållandena 

vid dessa områden anses dock som varandes robust, vilket man bör kunna kräva 

av en fältstudie.  

Den andra potentiella felkällan är kopplad till att man vid uppmätning och 

okulärbesiktning av provytorna eventuellt missat att räkna med plantor. Har detta 

fel varit systematiskt så underskattas troligen resultatet av totalt antal plantor. 

Dock görs bedömningen att risken för detta är relativt låg och den bör inte ha 

inverkat på studiens slutsatser. 

 

6.8 Förslag till vidare forskning  
I teoridelen presenteras data kring hur kottbeståndet varit vid de årliga 

inventeringarna. Dessa data visar på att det är ganska stor variabilitet i utfallet 

mellan olika år, just hur dessa skillnader i utfall mellan goda och dåliga 

kott/fröår är något som hade kunnat vara intressant att studera vidare. Ett 

tänkbart upplägg hade exempelvis kunnat vara att man jämför olika hyggen som 

fröbelagts under olika frösäsonger och kvantitativt fastställa hur stora skillnader i 

plantantal som föreligger mellan goda och dåliga fröår, samt om uppmätta 

resultat ligger i linje med rådande teori. 

 

Även om slutsatserna från denna studie pekar på är att naturlig föryngring kan 

vara framgångsrik trots ganska signifikanta vindfällen bland fröträden kan det 

även vara intressant att mer noggrant studera den kvantitativa effekten av 

vindfällen. Här hade man också kunnat försöka sätta upp en studie som försöker 

fånga upp skillnaden på utfallet beroende när i tid vindfällen sker i förhållande 

till slutavverkningen.  

 

En faktor som berörts relativt lite är viltskador och dess inverkan på 

föryngringar. Vid mätningarna i denna studie noterades exempelvis inget inslag 

av viltskador, det kunde däremot vara intressant att studera detta genom att göra 

en kvantitativ jämförelse mellan marker som haft olika grad av påverkan av 

viltskador. 

 

6.9 Slutord 
Det skogsbruk som bedrivs på fastigheten Rosendal 4:13 är ett familjeskogsbruk 

kännetecknat av att det bedrivs i passiv form, vilket gör att ägarna har en 

förvaltande snarare än en operativ entreprenörsroll. Planering produktion och 

skötsel sker ofta i tätt samarbete med ett virkesinköpande bolag som även 

tillhandahåller de entreprenöriella tjänster som skogsbruket kräver. I dagens 

svenska skogsbruk är detta ett sätt att sköta skogen som är vanligt 

förekommande för privatpersoner. I fallet med de undersökta hyggena har de 

rekommenderade åtgärderna, från samarbetspartnern, Weda skog (numera AB 

Karl Hedin), för att åstadkomma den naturliga föryngringen begränsats till att 
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lämna ett bestånd av fröträd, motsvarande 15 % av virkesförrådet, samt att 

genomföra markberedning efter utförd slutavverkning. Som redogjorts för i 

teoriavsnittet så finns det en rad andra åtgärder utöver dessa primära åtgärder 

som kan vidtas för att optimera förutsättningarna för föryngringen, exempelvis 

gödsling, markberedning i samband med goda fröår, urval av rätt fröträd, etc. Jag 

anser dock att fältstudiens resultat visar att man genom att utföra de primära 

åtgärderna i stort bör kunna uppnå ett gott föryngringsresultat. Detta och det 

faktum att man sen 1970-talet sett en kraftigt förbättrad andel av de naturliga 

föryngringar som uppfyller kraven för en tillfredställande föryngring gör att man 

har anledning att anta att den naturliga föryngringen kommer ha en fortsatt viktig 

och stark position som garant för god tillväxt inom det svenska skogsbruket 

såväl nu och framgent.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1. 

Nedan redovisas samtliga data som registrerats för provytorna. 

 
Provyta Nollyta Provyta Mittläge Antal 

plantor Tall

Antal plantor 

Gran

Antal plantor total Tall > Gran Andel gran Prognos antal 

Tall per ha

Prognos antal 

Gran per ha

Prognos antal 

totalt per ha

1 1 1 6 14 20 0 70% 600 1400 2000

2 1 1 0

3 1 (gran) 1 11 5 16 1 31% 1100 500 1600

4 0 0

5 1 0

6 0 1 1 34 12 46 1 26% 3400 1200 4600

7 1 1 1 26 8 34 1 24% 2600 800 3400

8 1 1 0

9 0 (2 gran) 0

10 1 1 10 0 10 1 0% 1000 0 1000

11 0 1 0

12 1 1 15 13 28 1 46% 1500 1300 2800

13 1 1 0

14 1 1 11 6 17 1 35% 1100 600 1700

15 1 0

16 1 1 1 6 13 19 0 68% 600 1300 1900

17 1 1 0

18 1 1 15 8 23 1 35% 1500 800 2300

19 1 0

20 1 1 1 34 16 50 1 32% 3400 1600 5000

21 1 1 0

22 1 1 31 39 70 0 56% 3100 3900 7000

23 1 0

24 1 0

25 1 1 22 8 30 1 27% 2200 800 3000

26 0 1 0

27 1 1 1 9 23 32 0 72% 900 2300 3200

28 1 0

29 1 0

30 1 0

31 1 0

32 1 1 25 5 30 1 17% 2500 500 3000

33 0 0

34 1 0

35 1 1 25 3 28 1 11% 2500 300 2800

36 1 0

37 1 0

38 1 1 21 15 36 1 42% 2100 1500 3600

39 1 0

40 1 0

1 1

2 1 1 15 37 52 0 71% 1500 3700 5200

3 1

4 1 1 3 9 12 0 75% 300 900 1200

5 1 1

6 1 1

7 1 1 16 8 24 1 33% 1600 800 2400

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1

12 1 1 27 15 42 1 36% 2700 1500 4200

13 1 1

14 1 1 1 28 2 30 1 7% 2800 200 3000

15 1

16 1 1 17 1 18 1 6% 1700 100 1800

17 1

18 0 1 14 10 24 1 42% 1400 1000 2400

19 1

20 0

21 1 1 12 1 13 1 8% 1200 100 1300

22 0

23 1 1

24 1 1 22 3 25 1 12% 2200 300 2500
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Hygge Provyta Högstahöjd 

Tall

Högstahöjd 

Gran

Lutning Karaktäristika Löv Läge Skärm Frötall

1 1 1,4 0,9 Skarp SV Lite uppslag av växtlighet Lite björk 15 m från väg

1 2 SV

1 3 1,5 1,5 SV Stenknallar Lite björk Högt, blåsigt SO 15-20 m gran- och tallskärm, höjd 8-10 m

1 4

1 5

1 6 2,4 1,4 20 m från väg Mitt i provyta

1 7 2 2 Skarp SV Stenknalle i SO, SV delen tom till gles SO 30 m från skärm

1 8

1 9

1 10 1,9 2 Platt Höglänt, fångar vind 5-10 m från gran- och tallskärm, höjd 8-10 m

1 11 Frötall 4 m ifrån

1 12 1,8 5 Platt Traktorspår Nära väg Nära frötall

1 13 Nära frötall

1 14 1,5 1 Platt Höglänt 5-10 m från gran- och tallskärm, höjd 8-10 m

1 15 Uppkört

1 16 1,5 1,8 Slänt SO Stenigt Nära frötall

1 17 Nära frötall

1 18 2 3 5-10 m från skärm Nära 3 frötaller

1 19

1 20 1,8 2,5 Platt Sumpigt i spår Nära frötall

1 21 Platt Gräsigt, vattensjukt Nära frötall

1 22 3 2,5 SV Låglänt, 20 m från väg

1 23 Nära väg

1 24

1 25 2 3 SV Höglänt, blåsigt 15 m från löv- och granskärm, höjd 15 m Nära frötäll

1 26 Lingonris, ljung

1 27 1,5 3 Platt Lingonris, ljung Nära frötall

1 28 Platt Sankt, fuktigt

1 29 Mycket lövinslag Nära väg Nära frötall

1 30 Platt Fuktigt Nära väg

1 31 NV

1 32 1,8 3 NV Gräsigt 

1 33 NV

1 34 Platt 20 m från skärm

1 35 1,7 1,2 Platt Höglänt, blåsigt 5-10 m från gran- och tallskärm, 0 m i söder

1 36 Skärm söder främst tall, 20-25 m höga Nära frötall

1 37 NV Skärm söder främst tall, 20-25 m höga

1 38 1,6 1,6 NV Skärm söder främst tall, 20-25 m höga Nära frötall

1 39 NV Skärm söder främst tall, 20-25 m höga Nära frötall

1 40 NV Nära väg Skärm väster

2 1 SÖ, stark 5 m från bäck 5-10 m från kant av gran

2 2 2 2 SÖ, stark 5 m från bäck mycket lövinslag, björk 5-10 m från kant av gran

2 3 Fuktigt, nära bäck Låglänt

2 4 1 1 Stenigt, snårigt, 4 m ovanför bäck mycket lövinslag, björk Nära frötall

2 5 Öppet gräsbevuxet Lite björk

2 6

2 7 1,8 0,6 Platt Högvuxen björk Skärm gran S, 5 m ifrån Nära frötall

2 8 Nära frötall

2 9 Nära frötall

2 10 Traktorväg Skärm N, +20 m höga

2 11

2 12 1,8 3 Platt Gräsigt Nära frötall

2 13 Platt

2 14 1,5 0,5 Skärm NO Nära frötall

2 15 Skärm NO, 10 m höga

2 16 1,5 0,5 Hel del björk Nära frötall

2 17 Skärm S, 5 m ifrån

2 18 1 0,7 Skuggigt Skärm SO, 5 m ifrån, 10 m höjd tät

2 19 Stenbacke NV Skärm SO och S

2 20 Bara gräs

2 21 0,5 0,3 SÖ Stenigt, lingonris Höglänt Skärm NNV 10 m ifrån, +20 m höga Nära frötall

2 22 S Stenigt

2 23 S Stenigt Skärm N

2 24 1 0,5 S Stenigt, mycket ljus Skärm N Nära frötall
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Bilaga 2. 

Detta formulär användes vid notering av data vid fältstudien 
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Bilaga 3. 

Nedan redovisa fotodokumentation från samtliga studiens provytor. 

 

  
Figur 1. Hygge 1, Provyta 1 

 
Figur 2. Hygge 1, Provyta 2 

 
 

 

 
Figur 3. Hygge 1, Provyta 3 

 
Figur 4. Hygge 1, Provyta 4 

 

 

  
Figur 5. Hygge 1, Provyta 5 

 

Figur 6. Hygge 1, Provyta 6 
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Figur 7. Hygge 1, Provyta 7 

 
Figur 8. Hygge 1, Provyta 8 

 

 

 

 
Figur 9. Hygge 1, Provyta 9 

 
Figur 10. Hygge 1, Provyta 10 
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Figur 11. Hygge 1, Provyta 11 

 
Figur 12. Hygge 1, Provyta 12 

 

 

   
Figur 13. Hygge 1, Provyta 13 

 
Figur 14. Hygge 1, Provyta 14 
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Figur 15. Hygge 1, Provyta 15 

 
Figur 16. Hygge 1, Provyta 16 

 

 
 

 

  
Figur 17. Hygge 1, Provyta 17 

 
Figur 18. Hygge 1, Provyta 18 
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Figur 19. Hygge 1, Provyta 19 

 
Figur 20. Hygge 1, Provyta 20 

 

 

 

 
Figur 21. Hygge 1, Provyta 21 

 
Figur 22. Hygge 1, Provyta 22 
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Figur 23. Hygge 1, Provyta 23 

 
Figur 24. Hygge 1, Provyta 24 

 

 

   
Figur 25. Hygge 1, Provyta 25 

 
Figur 26. Hygge 1, Provyta 26 
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Figur 27. Hygge 1, Provyta 27 

 
Figur 28. Hygge 1, Provyta 28 

 

 

   
Figur 29. Hygge 1, Provyta 29 

 
Figur 30. Hygge 1, Provyta 30 
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Figur 31. Hygge 1, Provyta 31 

 
Figur 32. Hygge 1, Provyta 32 

 

 

   
Figur 33. Hygge 1, Provyta 33 

 
Figur 34. Hygge 1, Provyta 34 
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Figur 35. Hygge 1, Provyta 35 

 
Figur 36. Hygge 1, Provyta 36 

 

 

   
Figur 37. Hygge 1, Provyta 37 

 
Figur 38. Hygge 1, Provyta 38 
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Figur 39. Hygge 1, Provyta 39 

 
Figur 40. Hygge 1, Provyta 40 

 

 

   
Figur 41. Hygge 2, Provyta 1 

 
Figur 42. Hygge 2, Provyta 2 
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Figur 43. Hygge 2, Provyta 3 

 
Figur 44. Hygge 2, Provyta 4 

 

 

   
Figur 45. Hygge 2, Provyta 5 

 
Figur 46. Hygge 2, Provyta 6 
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Figur 47. Hygge 2, Provyta 7 

 
Figur 48. Hygge 2, Provyta 8 

 

 

   
Figur 49. Hygge 2, Provyta 9 

 
Figur 50. Hygge 2, Provyta 10 
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Figur 51. Hygge 2, Provyta 11 

 
Figur 52. Hygge 2, Provyta 12 

 

 

  
Figur 53. Hygge 2, Provyta 13 

 
Figur 54. Hygge 2, Provyta 14 
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Figur 55. Hygge 2, Provyta 15 

 
Figur 56. Hygge 2, Provyta 16 

 

   
Figur 57. Hygge 2, Provyta 17 

 
Figur 58. Hygge 2, Provyta 18 
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Figur 59. Hygge 2, Provyta 19 

 
Figur 60. Hygge 2, Provyta 20 

 

 

  
Figur 61. Hygge 2, Provyta 21 

 
Figur 62. Hygge 2, Provyta 22 
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Figur 63. Hygge 2, Provyta 23 

 
Figur 64. Hygge 2, Provyta 24 
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