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Sammanfattning 
 
Plantering är den vanligaste metoden att återbeskoga mark efter avverkning. Att 
markbereda ger många fördelar för plantorna, t.ex. värme, mindre konkurrens 
om ljus och vatten och skydd mot angrepp av snytbagge. Hos SCA Skog, 
Ångermanlands skogsförvaltning, utförs markberedning och plantering i 
huvudsak av entreprenörer. Deras egenuppföljningar på utfört arbete kontrolleras 
av SCA med så kallade kvalitetsuppföljningar. Andra året efter plantering på 
SCA:s marker utförs återväxtkontroller för att se om föryngringen lyckats eller 
om hjälpplantering behövs. I den här undersökningen har resultaten från 
kvalitetsuppföljningarna jämförts för trakter som underkänts och godkänts vid 
återväxtkontrollen för att se om kopplingar finns mellan ett sämre 
kvalitetsresultat på planteringen och en dålig överlevnad fram till 
återväxtkontrollen. Inga tydliga kopplingar kunde ses vid jämförelsen. Endast för 
en kategori kunde ett samband mellan kvalitetsuppföljningarna och 
återväxtkontrollen påvisas, nämligen ”outnyttjade planteringspunkter”. Fler 
möjligheter till förbättringar hade funnits bland de underkända trakterna i form 
av outnyttjade planteringspunkter och bättre planteringspunkter. En högre andel 
av de underkända trakterna var klassade som fuktiga marker jämfört med de 
godkända trakterna, något färre plantor var även planterade på de fuktiga 
markerna. 
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Abstract 
 
Using the right planting spots when planting can provide a lot of advantages for 
the plant more nutrients, less competition and redused risk of damage from pine 
weevil. In this study comparisons have been made between quality follow ups 
for not approved and approved plantings made by SCA in the distrikt of 
Ångermanland. Few significant differences were found but not approved 
plantings had more opportunitis for improvement than approved plantings. More 
plantings vere not approved on moist sites. 
 
Keywords: planting, planting spots, quality follow up, regeneration. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört som en del av Skog och träprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för skog och träteknik, och omfattar 15 
hp. Det är skrivet i samarbete med SCA Skog, Ångermanlands skogsförvaltning 
och handlett av skogsvårdsledare Ulla Sandenér. Handledare från 
Linnéuniversitetet har varit Johan Lindeberg.
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Maria Johansson 

1 Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Markberedning och planteringspunkter 
 
Plantering är i dag den vanligaste metoden för att återbeskoga mark efter 
avverkning. Skogsvårdslagen ställer krav på att ny skog ska anläggas, och den 
nya skogen måste även bestå av tillräckligt antal huvudstammar. Genom att 
markbereda inför en plantering kan plantornas förutsättningar att etablera sig 
förbättras, bland annat genom att minska konkurrensen om ljus och vatten, öka 
näringstillgången, höja temperaturen och minska risken för angrepp av 
snytbagge (Hallsby 2013).  
 
De vanligaste metoderna för markberedning är harvning, högläggning och 
fläckmarkberedning. Vid harvning vänds humuslagret upp och en omvänd tilta 
bildas, vid högläggning vänds sjok av humuslagret upp och bildar omvända 
torvor. De omvända torvorna och tiltorna kan vara mer eller mindre täckta av 
mineraljord. Vid fläckmarkberedning skrapas humuslagret bort och en 
mineraljordsfläck bildas. Mark som markberetts med harv eller högläggare 
påverkas t.ex. genom att den fortare värms upp på våren efter snösmältningen 
jämfört med opåverkad mark, och på hösten fryser den tidigare (Örlander, 
Hallsby, Gemmel & Wilhelmsson 1998). 
 
Tillgången till vatten varierar beroende på var i markberedningen en planta sitter, 
fuktigare i harvspåret och i gropen efter högläggning, torrast i den omvända 
torvan (Örlander et al. 1998). En bra planteringspunkt för plantan är om den 
planteras djupt i en omvänd torva som är täckt av mineraljord. Där är tillgången 
på både vatten och näring god och mineraljorden minskar risken för angrepp av 
snytbagge (Hallsby 2013). Plantor som planterats i en lägre planteringspunkt på 
en omvänd torva eller tilta har visat sig växa bättre än de som planterats högre, 
med den slutsatsen att det är viktigt att plantan når igenom torvan och kommer i 
kontakt med marken inunder (Örlander et al. 1998). Markberedning kan höja 
temperaturen i marknivå och därmed minska riskerna för frostskador (Langvall, 
Nilsson & Örlander 1999). Men plantor som planteras på en upphöjd plats kan 
även utsättas för risker kopplade till solljus och frost, speciellt på våren då 
marken fortfarande är frusen och solljuset är starkt (Örlander et al. 1998). 
Örlander et al. (1998) visade i ett markberedningsförsök att gran hade i 
genomsnitt 27 % bättre överlevnad då den planterats i markberedd mark än i 
opåverkad mark. I samma undersökning visade de att efter tio växtsäsonger var 
de plantor som planterats i markberdd mark dubbelt så höga som de som 
planterats utan markberedning. 
 
Snytbagge är ett stort problem vid plantering av barrplantor i södra Sverige, där 
kan så mycket som 60 – 90 % av plantorna dö om inga skyddsåtgärder vidtas 
(Petersson, Örlander & Nilsson 2004). Problemet är mindre i norr men kan även 
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där vara allvarligt, t.ex. på lägre höjd längs kusten där klimatet är varmare 
(Hellqvist, Bylund & Nordlander 2014). För att minska riskerna för 
snytbaggeangrepp har plantor ofta behandlats med insekticider. Idag (2016) finns 
endast fyra insekticider godkända av Kemikalieinspektionen för användning 
inom skogsbruket, och skogsbolag som är certifierade enligt FSC behöver 
dispens om bekämpningsmedel ska användas (Hellqvist, Bylund & Nordlander 
2016). Alternativ till att använd gifter kan vara olika beläggningar och 
barriärskydd för att förhindra snytbaggarna att komma åt plantorna. Hyggesvila, 
markberedning och skärmträd är andra metoder för att minska angreppen 
(Hellqvist, Bylund & Nordlander 2012). I ett försök av Petersson & Örlander 
(2003) visades att störst skyddande effekt erhölls om olika åtgärder 
kombinerades. I studien var insekticider mest effektiva följt av markberedning, 
barriärskydd och skärmträd. Att plantera i ren mineraljord gav bättre överlevnad 
än att plantera i humus. Skyddet från markberedningen minskade så fort 
vegetationen växte in i den påverkade marken, även barriärskydden blev mindre 
effektiva om mer vegetation fanns i närheten. 
 
Att markbereda och därefter utnyttja planteringspunkterna på bästa sätt, som att 
plantera djupt i en omvänd torva med mineraljord på, ger därmed plantorna goda 
förutsättningar för en bra start, både med tanke på närings- och vattentillgången 
och även risken för snytbaggeangrepp. 

 
1.1.2 SCA Skog 
 
SCA är Europas största privata markägare och företaget är ledande inom hygien- 
och skogsindustribranschen med försäljning i runt 100 länder (SCAa 2015). I 
Sverige har företaget verksamhet med både hygien- och skogsindustriprodukter. 
En del i affärsenheten för skogsindustriprodukter är SCA Skog, som förvaltar 
företagets egna skogsinnehav och även köper in virke för att försörja sina 
industrier i norra Sverige (SCAb 2015). Fem skogsförvaltningar finns inom SCA 
Skog; Medelpads, Jämtlands, Ångermanlands, Västerbottens och Norrbottens 
skogsförvaltningar. Inom Ångermanlands skogsförvaltning är markinnehavet ca 
416 000 ha, varav ca 346 000 ha är produktiv skogsmark (SCA 2014).  
 
I den egna skogen, inom Ångermanlands skogsförvaltning, markbereds ett 
normalår ca 3 500 ha och ca 7,5 miljoner plantor planteras (Sandenér 2016). Från 
och med 2017 ska SCA inte längre använda insekticidbehandlade plantor, då 
företaget är certifierat via FSC, och intensionen är därmed att höja andelen 
omvända torvor med mineraljord på vid markberedningen för att minska riskerna 
för angrepp av snytbagge (Sandenér 2016). Målet för markberedningen är att 95 
% av markberedningspunkterna ska vara godkända utifrån det antal som beställts 
för trakten, för planteringen gäller att 95 % av plantorna ska vara godkänt 
planterade mot det beställda antalet (Sandenér 2016). En godkänt planterad 
planta innebär att den är djupplanterad, torvproppen ska då vara minst 3 cm ner i 
marken och övermyllad, plantan får heller inte sitta närmre än 10 cm från kanten 
av markberedningen och det ska minst vara en meter mellan plantorna. 
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1.1.3 Kvalitetsuppföljning och återväxtkontroll 
 
Markberedning och plantering utförs till allra största delen av entreprenörer hos 
SCA Skog, Ångermanland. För att säkerställa att ett gott resultat uppnås utifrån 
vad som beställs, görs olika uppföljningar. Entreprenörerna själva, både 
plantörer och de som markbereder, utför alltid egenkontroller, vilka sedan 
inrapporteras till SCA:s webfibern. Webfibern är en entreprenörsweb för bland 
annat uppföljningar, resultatrapporter och instruktioner (Sandenér 2016). Därefter 
görs kvalitetsuppföljningar på ett urval av dessa av SCA för att kontrollera att 
bedömningarna av markberednings- eller planteringspunkterna stämmer överens 
med instruktionerna, samt att inte körskador på mark eller kulturlämningar 
uppstått vid markberedning. Kvalitetsuppföljningarna utförs till största delen av 
säsongsanställd personal. Är resultatet vid kvalitetsuppföljning av plantering inte 
godkänt kan entreprenören behöva åka tillbaka och komplettera planteringen 
(Sandenér 2016). Entreprenörerna själva kan också gå in i webfibern och se om 
kvalitetsuppföljningarna avviker från deras egenuppföljningar (Sandenér 2016).  
 
I skogsvårdslagen regleras vilket antal huvudstammar som är godkänt efter en 
föryngring och det godkända antalet beror på vilket ståndortsindex (SI) marken 
har. Är SI t.ex. T24 så ska det minst finnas 2000 huvudstammar per ha vid 
senaste tidpunkten för hjälpplantering. Senaste tidpunkt för hjälpplantering är 
enligt skogsvårdslagens föreskrifter ”den tidpunkt då en skogsodling eller en 
naturlig föryngring senast kan kompletteras med plantor som bedöms ha 
förutsättningar att ge en tillfredsställande virkesproduktion” (Skogsstyrelsen 
2016). Andra året efter plantering på SCA:s marker utförs det därför en 
återväxtkontroll, är antalet plantor då för litet enligt skogsvårdslagens krav utförs 
hjälpplantering, eller så börjas det om med ny markberedning och plantering 
(Johansson 2016). Efter att en trakt hjälpplanterats kontrolleras den året därpå, är 
resultatet dåligt kan beslut tas om att börja om från början med ny 
markberedning (Sandenér 2016). Är det några tveksamheter vid första 
återväxtkontrollen kan beslut även tas om att göra en ny kontroll året därpå 
(Sandenér 2016).  
 
Markberedningen utförs med mål om att skapa rätt antal planteringspunkter med 
så hög kvalitet som möjligt, plantörerna ska sedan nyttja dem på bästa sätt, allt 
för att ge plantorna en så bra start som möjligt. Finns det då några kopplingar 
mellan ett gott kvalitetsresultat på planteringen och överlevnaden hos plantorna 
fram till en återväxtkontroll? 

 
1.2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att se om kopplingar finns mellan ett sämre 
kvalitetsresultat på planteringen och ett underkänt resultat på återväxtkontrollen. 
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Eventuella kopplingar till markberedningsmetod och markfuktighet undersöks 
också. 

 
1.2.1 Frågeställningar 
 
- Har trakter som fått ett underkänt resultat på återväxtkontrollen även ett dåligt 
resultat på kvalitetsuppföljningen av planteringen? 
 
- Finns det någon skillnad i överlevnad hos plantorna beroende på 
markberedningsmetod? 
 
- Finns det någon skillnad i överlevnad hos plantorna beroende på 
markfuktighet? 

 
1.2.2 Avgränsningar 
 
Undersökningen begränsas till Ångermanlands skogsförvaltning och SCA:s egen 
mark. Undersökningen tar endast upp kvalitetsuppföljningar av plantering och 
inte från markberedning då antalet trakter med båda typerna av 
kvalitetsuppföljningar var för få. Tidsperioden som materialet hämtas från 
sträcker sig mellan 2012 och 2016, anledningen är att tidigare 
kvalitetsuppföljningar inte finns tillgängliga i samma form. Kvalitetsresultaten 
av planteringarna hämtas enbart från stickproven, kvalitetsuppföljningarna, som 
SCA:s personal utfört, inte de egenuppföljningar som entreprenörerna själva 
lämnat in. Anledningen till detta är att försöka minska eventuella olikheter i 
bedömningarna. 
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2 Material och metod 

 
2.1 Instruktion markberedning 
 
SCA har i sina instruktioner för bedömning av utförd markberedning (SCA 
2015c) fem kvalitetsklasser för att beskriva de olika markberedningspunkterna; 
5:a, 4:a, Mineral 3:a, Torv 3:a och Humus 3:a.  
 
- 5:a betyder omvänd torva eller tilta täckt med minst 2x2 dm mineraljord. 
Mineraljorden måste vara minst 3 cm djup, men inte djupare än 10 cm. 
- 4:a betyder omvänd torva eller tilta som minst är 2x2 dm och där mineraljord 
täcker minst 1x1 dm, inget krav på mineraljordens djup. 
- Mineral 3:a betyder fläck eller spår, minst 2x2 dm, som domineras av 
mineraljord. Planteringspunkten ska vara i eller över marknivå. 
- Torv 3:a betyder omvänd torva eller tilta som minst är 2x2 dm och där 
mineraljorden täcker mindre än 1x1 dm eller saknas helt. 
- Humus 3:a betyder fläck eller spår, minst 2x2 dm, som domineras av 
humusrester. Planteringspunkten ska vara i eller över marknivå. 
 
Inga av torvorna, tiltorna eller spåren får vara större än 7x7 dm.  
 
Under perioden som kvalitetsuppföljningarna i den här undersökningen är 
hämtade från var alla fem klasserna godkända, om inte trakten angetts ha högt 
snytbaggetryck. I de fallen var endast 5:a, 4:a och Mineral 3:a godkända. 
 
Målsättningen är att 95 % av markberedningspunkterna ska vara godkända 
utifrån det antal som beställts för trakten, men under den tidsperiod som detta 
material är hämtat ifrån var målet 90 % godkända markberedningspunkter mot 
mål (Sandenér 2016). 

 
2.2 Instruktion plantering 
 
SCA:s instruktion för plantering (SCA 2015d) beskriver hur en godkänd planta 
ska planteras. Den ska djupplanteras, torvproppen ska då vara minst 3 cm ner i 
marken och vara övermyllad, plantan får inte sitta närmre än 10 cm från kanten 
av markberedningen och det ska minst vara en meter mellan plantorna. 
Plantantalet får inte avvika från det beställda målet med mer än +/- 5 %. 
Målsättningen är även att minst 95 % av plantorna ska vara godkänt planterade 
mot det beställda målet för trakten (Sandenér 2016).  
 
De godkänt planterade pantorna delas vid kvalitetsuppföljning av utförd 
plantering i likhet med markberedningspunkterna in i fem olika kvalitetsklasser; 
5:a, 4:a, Mineral 3:a, Torv 3:a och Humus 3:a. Under 2012 och 2013 då 
kvalitetsuppföljningarna i den här undersökningen gjordes var alla fem 
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kvalitetsklasserna godkända, förutom om det angetts att trakten hade högt 
snytbaggetryck, då var endast 5:a, 4:a och Mineral 3:a godkänd. 
 
Förutom kriterierna för godkänt planterad planta så innebär kvalitetsklasserna 
följande: 
 
- 5:a: plantan är planterad i omvänd torva med mineraljord i en radie av minst 10 
cm omkring plantans rothals, se figur 1 . 
- 4:a: plantan är planterad i omvänd torva med mineraljord i en radie mellan 1-9 
cm omkring plantans rothals, se figur 2. 
- Mineral 3:a: plantan är planterad i harvspår eller fläck där mineraljorden 
dominerar, se figur 3. Det ska finnas mineraljord minst 10 cm i radie omkring 
plantan. Plantan ska sitta i en förhöjd punkt och minst 10 cm från eventuellt 
gångjärn (där torvan eller tiltan vikits upp). 
- Torv 3:a: plantan är planterad i omvänd torva där mineraljord saknas kring 
rothalsen. 
- Humus 3:a: plantan är planterad i harvspår eller fläck där humus dominerar, se 
figur 4. Plantan ska sitta i en förhöjd punkt och minst 10 cm från eventuellt 
gångjärn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kvalitetsklass 5:a, plantan är planterad i en omvänd torva med mineraljord i 
en radie av minst 10 cm omkring plantans rothals. Bild: SCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kvalitetsklass 4:a, plantan är planterad i en omvänd torva med mineraljord i 
en radie mellan 1-9 cm omkring plantans rothals. Bild: SCA. 
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Figur 3. Kvalitetsklass Mineral 3:a, plantan är planterad i harvspår eller fläck där 
mineraljorden dominerar. Det ska finnas mineraljord minst 10 cm i radie omkring 
plantan. Bild: SCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Kvalitetsklass Humus 3:a, plantan är planterad i harvspår eller fläck där 
humus dominerar. Bild: SCA. 
 
Plantor som inte godkänns bedöms enligt fyra olika kategorier, rangordnade efter 
största risken för att plantan inte ska överleva; 
 
- Ej godkänt planteringsdjup. 
- Ej godkänd planteringspunkt. 
- ˂10 cm från markberedningens kant. 
- ˂1 m mellan plantorna. 
 
Där utöver finns två kategorier omarkberett. Det är inte tillåtet att plantera i 
omarkberedd mark om det inte angetts i direktivet för trakten, men har det ändå 
skett bedöms plantan som endera: 
 
- Högt i omarkberett bästa alternativ. 
- Övriga. 
 
Vidare i rapporten kommer en godkänt planterad planta att benämnas som 
godkända plantor och ej godkänt planterade plantor som underkända plantor.  
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2.3 Tillvägagångssätt 
 
Trakter som hjälpplanterats under 2014 och 2015, samt planerats att 
hjälpplanteras under 2016 söktes fram i SCA:s SkogsGIS. SkogsGIS är en 
företagsanpassad version av ArcMap (Sandenér 2016). För dessa trakter togs 
åtgärds id fram för utförd plantering och utförd markberedning. Med hjälp av 
åtgärds id söktes kvalitetsuppföljningar fram i SCA:s webfibern. Referenstrakter 
med ett godkänt resultat från återväxtkontrollen letades fram genom att först 
söka ut alla trakter som hade återväxtinventerats och sedan utifrån dessa hitta 
trakter som hade både ett godkänt resultat vid återväxtkontrollen och en 
kvalitetsuppföljning från planteringen. Totalt hittades 30 kvalitetsuppföljningar 
från planteringen, 15 som underkänts vid återväxtkontrollen och 15 som 
godkänts. 3 av dessa hade även en kvalitetsuppföljning från markberedningen. 
Resultaten från kvalitetsuppföljningarna samt markberedningsmetod och beställt 
plantantal för trakterna sammanställdes i ett Excel dokument. Även, SI, 
vegetationstyp, markfuktighet, ytstruktur, lutning och jordart noterades. Dessa 
uppgifter fanns registrerade i GIS. Medelvärden för de olika kvalitetsklasserna 
beräknades i Excel. Därefter utfördes t-test i Excel för att undersöka om det 
fanns signifikanta skillnader mellan trakter med underkänt respektive godkänt 
resultat på återväxtkontrollen. 
 
Vidare i rapporten kommer trakter som underkänts vid återväxtkontrollen att 
benämnas som underkända trakter. Trakter som godkänts vid återväxtkontrollen 
kommer att benämnas som godkända trakter. 
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3 Resultat 

 
3.1 Kvalitetsresultat för underkända och godkända trakter 
 
Planteringarna som ingår i undersökningen är utförda av 6 olika entreprenörer.  
 
Jämförelsen av kvalitetsresultaten från kvalitetsuppföljningarna av underkända 
och godkända trakter visas i diagrammet i figur 5. Endast för kategorin 
”Outnyttjade planteringspunkter” var det signifikant skillnad på 5 procents nivå 
(p ˂ 0,05) mellan trakter med godkänt och underkänt resultat. Fyra ytterligare 
kategorier uppvisade signifikanta skillnader på 10 % nivån (p < 0,1); ”5:a”, ”GK 
övrigt Behandlad plant eller GK högt planterat omb.”, ”Ej GK planteringsdjup” 
och ”Bättre planteringspunkt inom 1 m”, se tabell 1.  
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Figur 5. Jämförelse av medelvärden av kvalitetsresultat från kvalitetsuppföljningar av 
underkända respektive godkända trakter. 
 
Tabell 1. P-värden från t-testet av skillnaderna mellan kvalitetsresultaten från 
kvalitetsuppföljningarna för underkända respektive godkända trakter. 
 

 p-värde 
Antal GK plantor 0,425 
Antal IG plantor 0,143 
Utsatta mot mål 0,165 
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3.1.1 Utsatta plantor mot mål och outnyttjade planteringspunkter 
 
Medelvärden för planterade plantor och outnyttjade planteringspunkter visar att 
de beställda målen för antal plantor hade kunnat nås för både underkända och 
godkända trakter, se tabell 2. Men summeras planterade plantor och outnyttjade 
planteringspunkter var trakt för sig visar det sig att inte alla trakter hade kunnat 
nå målet, men fler av de underkända trakterna, jämfört med de godkända, hade 
kunnat nå målet om de outnyttjade planteringspunkterna använts, se tabell 3.  
 
Tabell 2. Medelvärden för godkända och underkända plantor samt medelvärden för 
resultatet som kunde ha nåtts om de outnyttjade planteringspunkterna också använts. 
Medelvärden för det beställda antalet plantor för underkända och godkända trakter.  
 
 Godkända 

plantor 
/ha 

Underkända 
plantor /ha 

Outnyttjade 
planteringsp
unkter /ha 

Utsatta 
plantor + 
outnyttjade 
planterings
punkter /ha 

Beställt 
antal 
plantor 
/ha 

Underkänt 
resultat 
återväxtkontroll

1968 128 202 2298 2247 

Godkänt 
resultat 
återväxtkontroll

1986 187 103 2276 2227 

 

GK mot mål 0,354 
5:a 0,051 
4:a 0,368 
Torv 3:a 0,365 
Humus 3:a 0,217 
Mineral 3:a 0,273 
GK Övrigt Behandlad plant 
eller GK högt planterad 
omb. 

0,084 

Ej GK planteringsdjup 0,080 
Ej GK planteringspunkt 0,265 
˂10 cm till opåverkat 0,203 
Ej GK planteringsavstånd 0,175 
Högt i omb. bästa alternativ 0,382 
Omb. övrigt 0,247 
Bättre planteringspunkt 
inom 1 m. 

0,071 

Outnyttjade 
planteringspunkter 

0,021 
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Tabell 3. Antalet trakter som klarat målet för utsatta plantor mot det beställda målet, 
trakter med övermål, trakter med för få plantor samt trakter som kunde ha nått målet om 
de outnyttjade planteringspunkterna använts. 
 
 Trakter som 

klarat +/- 5 % 
Trakter med 
övermål 

Trakter med 
för få plantor 

Trakter som 
kunnat nå 
målet +/- 5 % 

Underkänt 
resultat 
återväxtkontroll

6 (40 %) 1 (7 %) 8 (53 %) 5 (33 %) 

Godkänt 
resultat 
återväxtkontroll

6 (40 %) 4 (27 %) 5 (33 %) 1 (7 %) 

 
3.1.2 Godkända plantor mot mål 
 
Medelvärdet för andelen godkända plantor mot mål ligger för både underkända 
och godkända trakter under SCA:s mål om 95 %. För underkända trakter var 
medelvärdet 88 % och för godkända trakter 89 %, se figur 6. Antalet trakter som 
klarade SCA:s målsättning för antal godkända plantor mot mål var för 
underkända trakter 3 (20 %) och för de godkända trakterna 7 (47 %). 
 
Medelvärdet för andelen godkända plantor av totalt utsatta var för underkända 
trakter 94 % och för godkända trakter 91 %, se figur 6. 
 
Inga av dessa skillnader visade sig vara signifikanta då ett t-test genomfördes. 
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Figur 6. Jämförelse mellan medelvärden av andel plantor utsatta mot mål, godkända 
mot mål och godkända av totalt utsatta plantor. 
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3.1.3 Skriftliga kommentarer 
 
Sex stycken av kvalitetsuppföljningarna från planteringen hade skriftliga 
kommentarer lämnade av den som utfört uppföljningen. Tre återfanns på 
underkända trakter:  
 
”260 st outnyttjade planteringspunkter Stenigt med mycket ris. Svårt att nå målet 
2200 godkända plantor/ha.” 
 
”Svag markberedning, ej nog med godkända planteringspunkter.” 
 
”Bitvis väldigt hög plantdöd.” 
 
De resterande tre kommentarerna var därmed lämnade på godkända trakter: 
 
”Nedre delen av trakten, dvs de första ytorna, var mycket blöta och hade behövt 
djupare mb för att nå högre kvalitet på planteringen.” 
 
”Går att utnyttja mb bättre.” 
 
”Dåligt med markberedningspunkter.” 

 
3.2 Markfuktighet och SI 
 
SI för de underkända trakterna varierade från G17-G23 och T20-T23. För de 
godkända trakterna varierade SI från G18-G23 och T20-T22. 
 
Fler bland de underkända trakterna var klassade som fuktig mark, 6 trakter (40 
%), jämfört med de godkända trakterna där 2 (13 %) klassats som fuktiga. 
 
Uppdelade på markfuktighetsklasser visar kvalitetsresultaten skillnader bland 
planteringspunkter på friska respektive fuktiga marker, se figur 7 och 8. 
Tydligaste tendensen var fler torv 3:or på de fuktiga markerna, men även att det 
på de fuktiga markerna i större utsträckning funnits både bättre 
planteringspunkter och outnyttjade planteringspunkter bland de underkända 
trakterna. 
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Figur 7. Jämförelse av medelvärden av kvalitetsresultaten från kvalitetsuppföljningarna 
av trakter med underkänt respektive godkänt resultat vid återväxtkontrollen på frisk 
mark. Antalet underkända trakter var 9 och  godkända 13. 
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Figur 8. Jämförelse av medelvärden av kvalitetsresultaten från kvalitetsuppföljningarna 
av underkända respektive godkända trakter på fuktig mark. Antalet underkända trakter 
var 6 och  godkända 2. 
 
Fuktiga trakter hade färre plantor utsatta jämfört med friska marker, både för 
trakter som underkänts och godkänts vid återväxtkontrollen, se tabell 4. 
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Tabell 4. Medelvärden av antal godkända respektive underkända plantor fördelade på 
frisk och fuktig mark. 
 
  GK/ha IG/ha Totalt/ha 
Underkänt 
resultat 
återväxtkontroll 

Frisk mark 
9 trakter 

1974 143 2117 

 Fuktig mark 
6 trakter 

1959 106 2065 

Godkänt resultat 
återväxtkontroll 

Frisk mark 
13 trakter 

1986 212 2198 

 Fuktig mark 
2 trakter 

1983 23 2006 

 
3.3 Markberedningsmetod 
 
3.3.1 Markberedningsmetod och markfuktighet 
 
Majoriteten av trakterna hade harvats, 21 av de totalt 30 trakterna, 8 hade 
höglagts med högläggare och 1 hade höglagts med grävmaskin. 
 
Markberedningsmetoderna fördelades på de underkända och godkända trakterna 
enligt följande; bland de underkända trakterna var 12 (80 %) harvade, 2 (13 %) 
höglagda med högläggare och 1 (7 %) höglagd med grävare. Bland de godkända 
trakterna hade 9 (60 %) harvats och 6 (40 %) höglagts. 
 
Totalt var 8 trakter klassade som fuktig mark, 6 av dessa hade harvats. 

 
3.3.2 Antal utsatta plantor och markberedningsmetod 
 
Utsatta plantor mot mål fördelade på underkända respektive godkända trakter 
samt markberedningsmetod visar att det över lag planterats färre plantor på de 
harvade trakterna jämfört mot de höglagda, se tabell 5.  
 
Tabell 5. Medelvärde av utsatta plantor mot mål fördelade på underkända respektive 
godkända trakter samt markberedningsmetod. 
 
 Högläggning Harv 
Underkänt resultat 
återväxtkontroll 

110 % 90 % 

Godkänt resultat 
återväxtkontroll 

103 % 94 % 
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3.3.3 Jämförelse markberedningspunkter och planteringspunkter 
 
Tre trakter av de totalt 30 hade även en kvalitetsuppföljning från 
markberedningen. En jämförelse av markberedningspunkter och 
planteringspunkter för en underkänd trakt visas i figur 9. 
Markberedningsmetoden var harvning. Trakten hade 97 % godkända 
markberedningspunkter mot det beställda målet. Utsatta plantor mot mål var 88 
%, 79 % var godkända mot mål och 90 % var godkända av totalt planterade. 
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Figur 9. Jämförelse av resultatet från kvalitetsuppföljningen av markberedning och 
plantering för en trakt som underkänts vid återväxtkontrollen. Markberedningsmetoden 
var harvning. 
 
Motsvarande jämförelse för en godkänd trakt visas i figur 10, där var 
markberedningsmetoden högläggning. Trakten hade 100 % godkända 
markberedningspunkter mot det beställda målet. Utsatta plantor mot mål var 110 
%, 94 % var godkända mot mål och 86 % var godkända av totalt planterade. 
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Figur 10. Jämförelse av resultatet från kvalitetsuppföljningen av markberedning och 
plantering för en trakt som godkänts vid återväxtkontrollen. Markberedningsmetoden 
var högläggning. 
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4 Diskussion och slutsatser 
 
Materialet till undersökningen blev begränsat till endast 30 trakter. 
Förhoppningen var att även kunna inkludera kvalitetsuppföljningar från 
markberedningen och därmed få hela kedjan från markberedning till plantering 
och återväxtkontroll, men endast tre av de 30 trakterna hade båda typerna av 
kvalitetsuppföljningar. Utan att ha resultat från markberedningen är det svårt att 
veta om planteringen är bra eller mindre bra utförd, utifrån vilka förutsättningar 
som fanns på trakten. Finns få 5:or eller 4:or kan en plantering med stor andel 
3:or vara en bra utförd plantering. En dålig markberedning kan leda till att 
vegetationen snabbt växer in och konkurrerar med plantorna, en dålig eller 
igenväxt markberedning leder även till att få godkända planteringspunkter finns 
att tillgå, med följd att endera för få plantor planteras eller att plantorna sätts i ej 
godkända planteringspunkter. SCA:s kriterium för en godkänd plantering är att 
95 % av plantorna för det beställda målet ska vara godkänt planterade. Av de 
underkända trakterna klarade 3 av 15 det målet, av de godkända trakterna var 
motsvarande antal 7 av 15, men skillnaden i medelvärden för underkända 
respektive godkända trakter var mycket liten.  
 
Andelen godkända plantor av totalt utsatta var något högre på underkända trakter 
jämfört med godkända. Trakter som har övermål på antal utsatta plantor kan ha 
ett bra resultat på godkända plantor mot mål, även om de har ett flertal 
underkända plantor, däremot får de ett sämre resultat på godkända plantor av 
totalt utsatta i de fallen. Detta verkar vara fallet här då fler trakter bland de 
godkända trakterna hade över 100 % utsatta mot mål och även fler underkända 
plantor jämfört med de underkända trakterna. Sammantaget kan detta tyda på att 
de underkända trakterna hade färre plantor utsatta men att de ändå inte var sämre 
planterade, kvalitetsmässigt, än de trakter som godkänts vid återväxtkontrollen. 
 
Ett exempel på att de underkända trakterna eventuellt inte har planterats sämre 
kvalitetsmässigt ses i jämförelsen av markberedningspunkter och 
planteringspunkter. På trakten som underkänts (figur 9) hade färre plantor 
planterats än det antal godkända markberedningspunkter som funnits, men de 
bästa planteringspunkterna har utnyttjats bra då andelen 5:or och 4:or är högre 
vid planteringen än vid markberedningen. Detta är möjligt då en 
markberedningspunkt som bedömts som en 4:a i vissa fall kan räcka till en 5:a 
vid planteringen, lika så kan en torv 3:a vid markberedningen räcka till en 4:a vid 
planteringen. Men det skulle även kunna vara slumpen och olikheter i 
uppföljningarna som ger dessa skillnader. Jämförelsen av 
markberedningspunkter och planteringspunkter för den godkända trakten visar 
att fler markberedningspunkter funnits att tillgå och att fler plantor också har 
planterats där, men kvalitetsmässigt verkar planteringen ha kunnat utföras bättre, 
framför allt har fler 5:or funnits att tillgå. Både den underkända och den 
godkända trakten låg under SCA:s mål om 95 % godkända plantor mot mål. 
 
Den enda signifikanta skillnaden vid jämförelsen av kvalitetsresultaten från 
kvalitetsuppföljningarna var ”outnyttjade planteringspunkter”. Där hade 
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underkända trakter i genomsnitt 202 outnyttjade planteringspunkter/ha, jämfört 
mot 103 outnyttjade/ha för godkända trakter. Däremot var inte skillnaden mellan 
”utsatta mot mål” för underkända och godkända trakter signifikant. Om antalet 
totalt utsatta plantor läggs samman med de outnyttjade planteringspunkterna 
visar det sig att målet för antal beställda plantor kunde ha nåtts för både 
underkända som godkända trakter. Men detta är medelvärden, studeras trakterna 
var för sig visar det sig att outnyttjade planteringspunkter finns registrerade även 
för trakter som har uppnått 100 % eller mer i utsatta plantor mot mål. Det skulle 
kunna bero på hur kvalitetsuppföljarna registrerat de outnyttjade 
planteringspunkterna eller hur antalet plantor per provyta varierat över trakten. 
Det fanns därmed även trakter som troligen inte hade ett tillräckligt antal 
planteringspunkter för att kunna nå det beställda målet. Ytterligare 5 trakter 
bland de underkända trakterna hade kunnat nå målet om de outnyttjade 
planteringspunkterna använts, till skillnad från de godkända trakterna där endast 
1 ytterligare trakt hade kunnat nå målet. Fler av de underkända trakterna hade 
alltså haft förutsättningar för ett bättre resultat, jämfört med de godkända 
trakterna i fråga om outnyttjade planteringspunkter. Fler bland de godkända 
trakterna kunde däremot ha förbättrats genom färre planterade plantor då fler 
bland dessa hade övermål på utsatta plantor mot mål.  
 
Skillnaden för kvalitetsklass ”5:a” var näst intill signifikant (p = 0,051), 
godkända trakter hade fler 5:or än underkända trakter. Detta kan eventuellt säga 
mer om vilka typer av marker det varit på trakterna än om kvaliteten på 
planteringen. Det var fler friska marker på de godkända trakterna jämfört med de 
underkända trakterna. Färre 5:or och 4:or kan tänkas finnas på fuktigare marker 
med tjockare humus- eller torvlager där det är svårare att vid markberedningen 
skapa torvor med tillräcklig mineraljordstäckning. Vid uppdelning av 
kvalitetsresultaten på friska och fuktiga marker visar det sig också att på de 
fuktiga merkerna har en större andel torv 3:or använts. Större andel av de 
underkända trakterna var alltså klassade som fuktig mark jämfört med de 
godkända trakterna, det var även något färre plantor planterade på de fuktiga 
markerna jämfört med de friska. Fuktiga marker verkar därmed vara mer 
problematiska. 
 
Ytterligare tre kategorier hade ett p-värde under 0,1, nämligen ”GK övrigt 
Behandlad plant eller GK högt planterat omb.”, ”Ej GK planteringsdjup” och 
”Bättre planteringspunkt inom 1 m”. ”GK övrigt Behandlad plant eller GK högt 
planterat omb.” hade bara registrerats på två trakter, båda underkända. ”Ej GK 
planteringsdjup” hade ett högre värde bland godkända trakter, även ”Ej GK 
planteringspunkt” och ”Ej GK planteringsavstånd” hade högre värden på dessa 
trakter, men utan att skillnaden var signifikant. Antalet underkända plantor var 
därmed högre för de godkända trakterna. Fler ”Bättre planteringspunkt inom 1 
m” fanns registrerade hos de underkända trakterna, det betyder alltså att fler av 
de godkända plantorna där kunde ha planterats i en bättre planteringspunkt 
jämfört med de godkända trakterna. Så i likhet med antalet utsatta plantor ser det 
ut att även kvalitetsmässigt ha funnits fler möjligheter till förbättringar bland de 
underkända trakterna än hos de godkända. Att fler plantor på de underkända 
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trakterna kunde ha planterats med en högre kvalitet än bland de godkända 
trakterna motsäger kanske det tidigare påståendet att de underkända trakterna 
inte planterats med sämre kvalitet än de godkända trakterna. Men de godkända 
trakterna hade fler underkända plantor jämfört med de underkända trakterna och 
då plantor underkänns vid kvalitetsuppföljningen har troligen inte ”bättre 
planteringspunkt inom i m” använts, även om en sådan funnits. Om det varit 
fallet så kan det hända att förbättringsmöjligheterna fördelat sig annorlunda 
trakterna emellan om även de underkända plantorna tagits med i beräkningen. 
 
Kommentarerna som fanns antecknade i kvalitetsuppföljningarna antyder att ett 
dåligt resultat på planteringen i flera fall kopplas till en dålig markberedning, 
både hos underkända och godkända trakter, men även att outnyttjade 
planteringspunkter funnits. En kommentar på en underkänd trakt anger bitvis hög 
plantdöd, det är något som inte behöver påverka bedömningen av 
planteringskvaliteten men som tyder på att det funnits en anledning till dålig 
överlevnad hos plantorna, dock inte vilken. Olika skadeorsaker till att plantor dör 
framgår inte i något av materialet som ingår i den här undersökningen. 
Kvalitetsuppföljningarna tar inte upp andel döda eller skadade plantor. En 
underkänd planta i kvalitetsuppföljningen betyder inte att den är eller kommer att 
dö, bara att den har sämre förutsättningar att överleva.  
 
Majoriteten av trakterna i undersökningen hade harvats. Att andelen var så stor 
var möjligen något oväntat, speciellt för de fuktiga markerna där 6 av 8 hade 
harvats. Av de trakter som höglagts återfanns de flesta bland de godkända 
trakterna. Möjligen har det varit mer lättmarkberedda trakter som blivit höglagda 
och därmed säger mer om trakterna i sig än om markberedningsmetodens 
påverkan på överlevnaden.  
 
Antalet markberedningspunkter var för trakterna i den här undersökningen okänt. 
I ett examensarbete av Wikner (2014) undersöktes resultatet av harvning och 
högläggning utifrån kvalitetsuppföljningar gjorda på SCA:s mark inom 
Ångermanlands skogsförvaltning. Måluppfyllelsen för godkända 
markberedningspunkter efter högläggning var i medeltal på frisk mark 94 % och 
fuktig mark 96 %. Motsvarande siffror för harv var på frisk mark 104 % och 
fuktig mark 105 %. Utifrån detta vore det förväntat att höglagda trakter borde ha 
lägre måluppfyllelse på antal utsatta plantor mot mål än för harvade trakter. 
Resultatet i den här undersökningen blev däremot det motsatta. Medelvärdet för 
antal utsatta plantor mot mål för höglagda trakter var 105 % och för harvade 
trakter 92 %. Uppdelade på underkända och godkända trakter ger resultatet 
fortfarande högre måluppfyllelse för höglagda trakter än för harvade. Att fler 
plantor planteras efter högläggning än antalet godkända markberedningspunkter 
skulle kunna bero på att det i kvalitetsuppföljningen av markberedningen endast 
registreras godkända markberedningsförsök, i vissa fall kan ett 
markberedningsförsök ge flera godkända planteringspunkter. Att 
måluppfyllelsen inte nås på harvade trakter är svårare att förklara då det 
förväntade är att det där enligt Wikner (2014) bör finnas ett större antal 
godkända planteringspunkter att tillgå. Möjligen kan en större andel mineral 3:or 
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och humus 3:or vara resultatet efter en harvning och plantörerna i första hand 
letar efter omvända torvor/tiltor att plantera i. Skillnader i resultatet av 
markberedningen i jämförelse mot Wikners (2014) undersökning skulle kunna 
finnas då markberedningarna där utförts under 2013 och markberedningarna i 
den här undersökningen utförts mellan 2011 och 2013. Även skillnader i hur väl 
olika plantörer utnyttjat markberedningen skulle kunna finnas, men trakterna i 
den här undersökningen är spridda över hela Ångermanlands skogsförvaltning 
och 6 olika entreprenörer har utfört planteringarna så några sådana tendenser går 
inte att se. 
 
I ett examensarbete (Larsson 2011) utfört på Sveaskogs marker i Västerbotten 
visades i likhet med Wikner (2014) att trakter som harvats hade signifikant högre 
andel godkända planteringspunkter än höglagda trakter på friska marker med 
normal svårighetsgrad (beroende av t.ex. stenförekomst, stubbar, ris). Höglagda 
trakter hade färre godkända planteringspunkter, men en något större andel av 
dessa hade en högre kvalitet jämfört med resultaten på harvade trakter. Båda 
markberedningsmetoderna hade högre kvalitet på planteringspunkterna på friska 
marker jämfört med fuktiga. Larsson (2011) undersökte även plantetableringen 
från planteringen och 1-3 år framåt beroende på markberedningsmetod. Inga 
signifikanta skillnader kunde ses beroende på om trakterna harvats eller höglagts. 
Däremot fanns skillnader i antal etablerade huvudstammar beroende på 
trakternas SI. Trakter med lägre SI än 19 hade signifikant färre huvudstammar än 
de bördigare trakterna. SI för trakter i den här undersökningen skiljer sig inte 
mycket åt mellan de som underkänts och godkänts vid återväxtkontrollen. 
Däremot är de SI som fanns registrerade i GIS över lag förvånansvärt låga. Med 
hänseende till de vegetationstyper, markfuktighetsklasser och jordarter som 
trakterna registrerats med borde flertalet troligen ha ett högre SI. 
Tillförlitligheten i de här uppgifterna kan ifrågasättas. 
 
Utifrån resultatet av den här undersökningen syns inga tydliga kopplingar mellan 
ett sämre resultat på kvalitetsuppföljningen och en dålig överlevnad fram till 
återväxtkontrollen. Den enda kvalitetsklassen som hade en näst intill signifikant 
skillnad var ”5:a”, godkända trakter hade en högre andel 5:or än de underkända. 
Utöver 5:orna hade de underkända trakterna något högre värden på alla de övriga 
godkända kvalitetsklasserna än vad de godkända trakterna hade. De godkända 
trakterna hade fler underkända plantor, men då de planterats fler plantor där än 
på de underkända trakterna blev ändå resultatet för godkända plantor mot det 
beställda målet bättre för de godkända trakterna än för de underkända. Övriga 
tendenser var att de underkända trakterna i större utsträckning än de godkända 
trakterna haft förutsättningar till förbättringar, främst vad gäller outnyttjade 
planteringspunkter. Underkända trakter hade fler fuktiga marker registrerade än 
de godkända trakterna, det var även något färre plantor planterade på de fuktiga 
markerna. Av de höglagda trakterna återfanns fler bland de godkända trakterna 
än bland de underkända, men det var endast ett fåtal trakter som höglagts. 
Möjligen säger både den högre andelen 5:or bland de godkända trakterna och 
den högre andelen högläggning bland dessa i det här fallet mer om själva 
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trakterna i sig än om planteringskvalitetens och markberedningsmetodens 
påverkan på överlevnaden hos plantorna.  
 
Materialet som ligger till grund för den här undersökningen är i minsta laget. 
Vidare har informationen från återväxtkontrollen endast varit uppgifter om antal 
huvudstammar, uppgifter som fanns registrerade i GIS. Orsakerna till varför 
trakter har behövts hjälpplanterats borde också ha undersökts. För att göra en 
liknande studie mer intressant kunde ett antal trakter och provytor ha följts från 
markberedningen och fram till återväxtkontrollen. Men det skulle då krävas en 
tidsperiod på ca tre år. Fördelarna skulle vara att samma provytor besöks för 
både markberedning och plantering, vilket inte alltid har varit fallet för 
kvalitetsuppföljningarna, och att eventuella skadeorsaker skulle kunna bedömas. 
Ett annat alternativ vore att göra en liknande jämförelse men med 
kvalitetsuppföljningar från markberedning i stället för plantering och därefter se 
om resultatet blir det samma eller om andra tendenser skulle visa sig. Intressant 
vore också att göra en undersökning av planteringspunkter och tillväxten hos 
plantorna i stället för överlevnaden. Syftet med kvalitetsuppföljningarna hos 
SCA är i första hand att kontrollera utförda planteringar och att plantörernas 
egenuppföljningar stämmer överens med kvalitetsbedömningarna, men intressant 
hade även kunnat vara om en ytterligare kolumn funnits vid 
kvalitetsuppföljningen där döda plantor med skadeorsak kunde fyllas i, utöver 
den kvalitetsklass plantan fått. Det skulle kunna ge viss information om, och i så 
fall även varför, plantor dött redan kort tid efter planteringen. 

 
4.1 Slutsatser 
 
Inga tydliga kopplingar mellan ett sämre resultat på kvalitetsuppföljningen och 
en dålig överlevnad fram till återväxtkontrollen kunde ses. Den enda 
kvalitetsklassen som hade en näst intill signifikant skillnad var ”5:a”, godkända 
trakter hade en högre andel 5:or än de underkända. 
 
Något färre plantor var planterade på de underkända trakterna, men inte 
nödvändigtvis med sämre kvalitet än de godkända trakterna då fler plantor 
underkänts på de godkända trakterna. Fler möjligheter till förbättringar fanns 
däremot bland de underkända trakterna, främst ifråga om fler outnyttjade 
planteringspunkter, vilket var den enda kategori som hade en signifikant skillnad 
vid jämförelsen. 
 
Fuktiga marker verkar vara mer problematiska. Endast 8 trakter var klassade som 
fuktig mark men 6 av dessa hade underkänts. Fuktiga marker hade även färre 
plantor planterade både på underkända och godkända trakter jämfört med på 
friska marker. 
 
Endast ett fåtal trakter hade höglagts, men flertalet av dem återfanns bland de 
godkända trakterna. 
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