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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes under våren 2017 på uppdrag av Södra skogsägarna, 
för att undersöka om höstplantering av tall ger ett bra föryngringsresultat och kan 
ses som ett likvärdigt alternativ till att plantera på våren. Traditionellt sett utförs 
den största delen av planteringar på våren men för att få en jämnare 
arbetsfördelning över året är det intressant att undersöka om höstplantering av tall 
fungerar. 

Undersökningen är utförd som en survey studie där trakter som planterades på 
hösten 2014 och trakter som planterades på våren 2015 låg till grund för 
datainsamlingen. Totalt gjordes det uppföljning på 38 trakter där hälften är 
vårplanterade och hälften är höstplanterade. Trakterna är sedan jämförda parvis 
med avseende på planttyp, ståndortsindex, viltbehandling, markfuktighet och 
blockighet. På varje trakt lades det ut 20 provytor med radien 2,82 vilket ger en 
provyta på 25 m2. I varje provyta mättes för varje planta; rothalsdiameter, 
toppskottslängd, totallängd, eventuella skador och eventuella avgång och 
avgångsorsak 

Höstplantering av tall hade en högre avgång än vårplanteringarna och snytbaggen 
var den skadegörare som orsakade störst avgång, följt av vilt och torka. Plantan 
växte något bättre på de trakter som var vårplanterade, men det var bara 
toppskottstillväxten som var signifikant längre vid vårplantering. 
Snytbaggeangreppen var lika omfattande vid både vår- och höstplantering medan 
viltbetningen var dubbelt så stor på de höstplanterade trakterna.  
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Abstract 
This degree project was conducted in spring 2017, commissioned by Södra forest 
association, to investigate whether autumn planting of pine gives a good 
regeneration result and can be seen as an equivalent alternative to planting in 
spring. Traditionally, most of the plantings is completed in spring, but in order to 
achieve a more even distribution of labor over the year, it is interesting to 
investigate whether or not the autumn planting of pine can be successful.  

The survey was carried out as a survey study, where plants planted both in autumn 
2014 and in spring 2015, formed the basis of data collection. A total of 38 sites 
were investigated, half of study object were planted in spring and half in autumn 
Sites were then compared in pairs regarded to plant type, site index, game 
treatment, soil moisture and blockiness. On each site 20 plots were laid out with a 
radius of 2.82, which gives a sample area of 25 m2. In each sample area following 
characteristics for each plant were measured; stem diameter, leeding shot length, 
total length, possible damage and possible dead plants and cause of plant death.    

Autumn planting of pine had a higher mortality than spring plantations, and the 
pine weevil caused highest mortality, followed by wildlife grazing and drought. 
The plantation grew slightly better for spring-planted seedlings, but it was only the 
leeding shot length that had a significant higher growth. The damage caused by 
pine weevil was similar for planting in autumn and spring, while the wildlife 
grazing was twice as high in autumn-planted areas compared to the spring planted. 

 

 

 

Nyckelord: Höstplantering, tall, snytbagge, Södra skogsägarna, plantavgång, 
viltskador.  
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts som en del av Skogskandidatprogrammet vid 
Linnéuniversitetet och det har utförts på uppdrag av Södra skogsägarna i ett led att 
undersöka om höstplantering av tall är en alternativ metod till vårplantering. 
Arbetet söktes via annonsering på Södras hemsida där vi anmälde vårt intresse att 
genomföra undersökningen. 

Arbetet har skrivits av Erik Benjaminsson och Victor Åslund som tillsammans 
genomfört fältinventeringar och sedan sammanställt och analyserat materialet. Vi 
har besökt många olika platser och lärt oss mycket om förutsättningar för att lyckas 
med föryngringar, något vi kommer ta med oss i våra framtida yrkesliv inom 
skogsbranschen.  

Vi vill tacka Carl- Johan Olsson på Södra för att vi fick möjligheten att genomföra 
undersökningen och den hjälp han bistått med under resans gång med stora och små 
frågeställningar. 
Tack till respektive skogsvårdsledare på Vimmerby och Mönsterås 
verksamhetsområden för traktutsökningar.  

Slutligen vill vi också tacka vår handledare på Linnéuniversitetet, Johan Bergh, för 
kontinuerlig feedback och konstruktiv kritik som bidragit med att arbetet gått 
framåt. Tack även till Erika Olofsson och Johan Lindeberg, Linnéuniversitetet, för 
stor hjälp med alla statistiska beräkningar.   
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Planteringstidpunkt 
Traditionellt utförs den största delen av planteringarna under vårsäsongen eftersom det 
anses vara minst risk för vattenbrist och plantavgångar (Hallsby 2013). För att få en 
jämnare arbetsbelastning över säsongen, både i plantskolor och i fält, är det däremot 
önskvärt att ha en jämnare spridning av planeringsarbetet över säsongen. På 
sensommaren och tidig höst är luftfuktigheten i regel god och detta gör att plantorna för 
en bra rottillväxt (Hallsby 2013). Höstplantering av gran är väl studerat och Södra 
rekommenderar sedan flera år tillbaka metoden som ett likvärdigt alternativ till vår- och 
sensommarplantering. Tallplantering på hösten är däremot bristfälligt studerat och 
osäkerheten är därför större. 

1.1.2. Tidigare forskning 
Domänverket och Statens forskningsinstitut utförde mellan åren 1951-53 ett 
höstplanteringsförsök med tall och granplantor. Försöket syftade till att undersöka och 
jämföra resultat mellan vår- och höstplantering. Undersökningen var koncentrerad till 
nordvästra Sverige och dess angränsande trakter. Resultatet visade att vårplanteringarna 
hade en något större planttillväxt, både för gran och tallplantor. Vad gäller den relativa 
överlevnaden var den något högre för de höstplanterade plantorna, både för gran och tall 
(Huss 1958). Försöket är 59 år gammalt och med i och med att utvecklingen av förädlat 
plantmaterial har gått framåt och markberedningsmetoder har förbättrats, så är det 
intressant att göra nya undersökningar inom området. 
 
Det finns ett forskningsförsök på sådd av tall på hösten som utfördes i finska Lappland. 
Försöket undersökte om sådd av tall kunde fungera på hösten och vilka faktorer som var 
avgörande för att det skulle lyckas (Hyppönen & Hallikainen, 2011). Deras hypotes var 
att det inte skulle lyckas, men studien motbevisade hypotesen och visade att 
höstplantering gav en fullgod föryngring vid sådd av tall. Avgörande faktorer för att 
plantan skulle kunna etablera sig var temperatursumma, tjocklek på humuslagret, 
stenighet och avstånd till skogskant (Hyppönen & Hallikainen 2011). 
 
Wallertz et al. (2016) bedrev ett annat forskningsförsök vilket berörde höstplantering 
med syftet att undersöka om snytbaggeskadorna minskade på granplantor som 
planterades under sensommaren eller tidigt på hösten. Planteringarna utfördes på färska 
hyggen i södra Sverige och sydöstra Norge och på varje lokal planterades granplantor, 
med och utan behandling, de planterades vid fyra olika tidpunkter; augusti, september, 
november och maj året efter. Resultatet i Sverige visade att de plantor som var 
obehandlade och sattes tidigt på hösten hade en större överlevnad (13 % avgång) jämfört 
med de som sattes i november (27 % avgång). I jämförelse mellan länderna var den 
totala andelen plantor som blev snytbaggeangripna mindre i Norge (40 %) jämfört med 
Sverige (90 %). Plantor som sattes i november drabbades i stor utsträckning av 
vinterfrosttorka vilket innebär att sen plantering på hösten inte är lämpligt. Övriga 
parametrar som mättes var toppskottslängd, diametertillväxt och biomassa. Alla de 
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parametrarna hade, en säsong efter plantering, bäst utveckling i de provytor planterade i 
augusti vilket talar för att tidig höstplantering är lämplig (Wallertz et al. 2016). 
 

1.1.3. Trädslaget tall 
Tall (Pinus sylvestris) är av släktet Pinus som består av cirka 90-tal arter med utbredning 
huvudsakligen på norra halvklotet (Figur 1). Trädslaget är ett utpräglat pionjärträdslag 
som behöver mycket ljus, framförallt i fasen som planta (Skogsstyrelsen 2013).  
Vid plantering av tall bör ståndorten vara anpassad för det och tallen växer bäst på 
näringsfattig, torr eller frisk mark med grövre jordartsstruktur. Kännetecken för tallmark 
brukar vara att markskiktet består av ris eller lavtyp, och marken har ganska tunt 
humusskikt. Jämfört med gran klarar tallen torka och frost bra, men den kan få större 
viltskador i ungdomen (Hallsby 2013). 
 
Granen är mer känslig för vindfällning än vad tallen är vilket kan hänga ihop med 
tallens vanliga ståndort som anses vara stabilare mark än den granen föredrar (Karlsson 
et al. 2013). Granen blir ofta högre än tallen eftersom den för det mesta växer på 
bördigare marker, och på så vis får en större utsatthet för vindstyrkor.  
 
 
 

 
Figur 1 Tallens (Pinus sylvestris) utbredningsområde (Karlsson et al. 2013) 

1.1.4. Granifiering 
I södra Sverige pågår en granifiering, där andelen föryngringar av tall minskar, främst 
på grund av betestrycket från viltet. På sikt kan det innebära att tallföryngringarna 
nästan uteblir i vissa områden (Skogseko 2012). Då gran planteras på tallmarker 
utnyttjas marken inte optimalt, vilket kan leda till att virkesproduktionen sjunker. Enligt 
Winquist (2005) klarar tallen, med sitt djupare rotsystem, torka och låg näringstillgång 
bättre än granen. Det finns också en uppfattning om att gran som planteras på magra och 
torra tallmarker i södra Sverige drabbas av så kallad knytning. Ungskogen etablerar sig 
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då snabbt med hög tillväxt i början men efter det att beståndet har slutit sig, så sjunker 
tillväxten kraftigt (Bergquist et al. 2005). 

1.1.5. Klimat 
Enligt SMHI (u.å.:1) är det de sydöstra delarna av Sverige som har lägst 
årsmedelnederbörd (ca 500 mm per år) med försommartorka och ofta längre torrperioder 
under sommaren, jämfört med övriga Sverige. Dessa nederbördsförhållanden kan tala 
för att planteringar på hösten kan vara gynnsammare eftersom plantorna hinner ”slå rot” 
och etablera sig på hösten och efterföljande vår, innan nästkommande års torrperiod 
inträffar.  
Framtidens klimat för sydöstra Götaland spås bli varmare med en högre 
medeltemperatur (Figur 2). Årsnederbördsförhållanden för sydöstra Sverige spås bli 
något högre (Figur 3).  
Den svarta linjen i Figur 2 och Figur 3 visar ett medelvärde av nio klimatscenarier. Det 
gråa området visar variationerna mellan det högsta och det lägsta värdet. 
 
Hallsby (2013) skriver att områden där försommartorka ofta förekommer eller under år 
då det förekommer torka, så kan höstplantering vara ett bättre alternativ än 
vårplantering. Tidig höstplantering, under augusti månad, gör att plantorna får en bra 
start tack vare att luftfuktigheten är hög och marktemperaturen är högre jämfört med 
våren, vilket är gynnsamt för att plantorna ska få en bra rottillväxt och etablering. 
Viktigt att tänka på är att plantorna ska ha avslutat sin skottillväxt och att de ska ha 
blivit tillräckligt köldhärdiga. 
 
 

 
Figur 2. Förändring av årsmedeltemperatur i sydöstra Götaland. SMHI.se (u.å:2) för perioden 1960-
2100, enligt RCP8.5 (fortsatt höga utsläpp av växthusgaser). 
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Figur 3. Beräknad förändring av årsnederbörd. SMHI.se (u.å:3) för perioden 1960-2100, enligt RCP8.5 
(fortsatt höga utsläpp av växthusgaser). 

1.1.6. Södras föryngringsmål 
Plantering går att beställa som skoglig tjänst hos Södra skogsägarna i dagsläget. Enligt 
tjänsten ”Ny skog bas” garanteras en överlevnad om 90 % en månad efter utförd 
plantering. Trakten skall då vara markberedd och plantan skall vara behandlad mot 
insekter. Dessutom gäller +/- 300 plantor enligt önskat plantantal per hektar (Södra 
2017). 
 

1.2 Avgångsorsaker för plantor 

1.2.1. Snytbagge  
Snytbaggen orsakar stora skador inom det svenska skogsbruket med ekonomiska 
förluster för hundratals miljoner kronor varje år. Skadorna inträffar främst under våren 
och hösten de två till tre första åren (Skogsstyrelsen, u.å.). 
Snytbaggen är framförallt ett problem vid föryngring av gran och tall i södra Sverige. En 
större planta kan bli angripen i högre utsträckning än en mindre planta men en grövre 
stam minskar risken för ringbarkning. Då stammens rothalsdiameter uppnått 10 mm och 
50 centimeters höjd anses risken liten för att angreppen leder till plantavgång 
(Nordlander et al. u.å.). 
 
Genom att ställa en högskärm med cirka 100 stammar/hektar reduceras snytbaggens 
angrepp (SLU 2017). Anledningen tros bero på att det finns mer föda i form av 
nedfallna kvistar och ris för snytbaggen under en sådan här skärm. Fördelarna är dock 
flera i form av minskning av inväxning av annan vegetation. Tack vare minskad 
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inväxning gynnas planteringspunkterna om markberedning utförts, då jorden behålls 
blottlagd längre kontra utan högskärm.  
Det finns flera sätt att skydda plantorna mot snytbaggeskador och bäst effekt nås vid en 
kombination av alternativ (SLU 2017). Enligt Hjelm et al. (2015) kan plantering av 
färska hyggen under sensommaren eller tidig höst leda till en minskning av 
snytbaggeskador hos granplantor i jämförelse med plantering nästkommande vår. 
Ytterligare sätt för skogsägaren att minska risken för skador på sina plantor är genom 
användning av mekaniska eller kemiska skydd. Med ett kemiskt skydd menas någon 
form av insekticid och med mekaniska skydd menas någon form av skydd runt plantans 
stam som skyddar den mot snytbaggens angrepp (SLU 2017).  Det är relativt vanligt att 
omfattande snytbaggeskador uppkommer speciellt andra hösten då den nya generationen 
snytbaggar (Figur 4) och effekten av insekticiden i princip är borta (Wallertz 2017).  
 
Enligt Figur 4 (SLU u.å.) anländer snytbaggarna till hygget under våren då 
avverkningen precis inträffat. Övergången mellan vår och sommar lägger snytbaggen 
ägg som senare kläcks sommar/höst året efter snytbaggens ankomst. Detta resulterar i 
det högsta antalet snytbaggar våren den tredje säsongen efter utförd avverkning. 
  

 
Figur 4. Snytbaggens förekomst på ett hygge över fem säsonger. (SLU u.å.) 

1.2.2. Torka och frost 
På ståndorter med grov struktur eller mäktigt jorddjup kan det förekomma risk för torka. 
Det finns även förhöjd risk för torka på höjder och områden där nederbörden är låg 
under vegetationsperioden (Hallsby 2013).  

Risk för att plantan drabbas av frostskador kan förekomma på fuktiga ståndorter med 
finjordsrik mark, men det kan också finnas risk för frost väldigt lokalt, till exempel i 
svackor på hyggen etc. För att förhindra frostskador är det bra att markbereda samt välja 
rätt proveniens på plantorna (Hallsby 2013). Annan lämplig åtgärd är att använda en 
högskärm som minskar risken för frostskador (Skogsstyrelsen 2013).  
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1.2.3. Vilt  
Frekvensen av viltskador styrs av flera faktorer såsom storlek och sammansättning av 
viltstam, skogsbruksmetoder, trädslagsfördelning, övrig födotillgång och rådande 
geografiskt läge i form av väderleksförhållanden och klimat (Skogsstyrelsen, u.å.). 
Betesskadorna orsakas främst av hjortviltet älg och rådjur i Sverige (Witzell 2009)  
 
Enligt Bergquist et al. (2002) påverkar skador från vilt tillväxten, eftersom skadorna 
påverkar trädets produktionsapparat. Lägre tillväxt kan få konsekvenser i form av 
ändrade konkurrensförhållanden, då oftast gran tar över på bekostnad av tall och löv. Då 
trädet förlorar ett toppskott tar sidoskottet över den positionen och man kan få två eller 
flera toppar som konkurrerar, vilket sänker virkeskvaliteten. Om betningen upprepas kan 
det leda till ytterligare antal stammar.    
 
Vildsvinsskador uppstår främst genom bök. Skador på rötter förekommer i planteringar. 
Vildsvinen är inte ute efter att böka upp plantan utan det är mineraljorden och dess 
innehåll av maskar och insekter vildsvinen vill åt, men det kan resultera i att plantan 
påverkas negativt (Skogsstyrelsen, u.å.).  
 

1.3 Val av planta 
Vid val av planta bör flertalet faktorer beaktas som till exempel lokalens bördighet, 
frostkänslighet, markberedning, vegetationskonkurrens samt risk för torka. En grövre 
planta är bättre rustad mot snytbaggegnag och överlevnad mot annan vegetation, 
samtidigt som de har en dyrare etableringskostnad (Skogskunskap 2016). 

Proveniensen, det vill säga plantans ursprung, är viktig då man kan välja plantor vars 
genetiska egenskaper är bättre anpassade till klimatet. Exempel på genetiska 
anpassningar är tillväxtmönster och invintring, en nordligare proveniens invintrar 
tidigare till skillnad från en sydligare (Hallsby 2013). När plantan sedan återupptar 
tillväxten sker det först då dygnstemperaturen nått en viss temperatursumma. Även detta 
skiljer mellan plantmaterialets härkomst som hänger ihop med ursprungsaltitud- och 
latitud tillsammans med lokalklimat.   

Figur 5 visar barrplantans köldtålighet och tillväxtförlopp under vegetationsperioden. 
Köldtåligheten avtar i slutet på mars och frostnätter som kan inträffa senare på våren kan 
påverka plantan negativt, särskilt i samband med skottskjutningen. Rottillväxten startar i 
maj och avtar sedan under sommaren, då plantan skjuter skott och då diametertillväxten 
sker. Under hösten ökar plantans rottillväxt igen innan köldtåligheten ökar och plantan 
invintrar (Hallsby 2013). 
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Figur 5. Barrplantans köldtålighet och tillväxtmönster under vår, sommar och höst (Hallsby 2013). 

1.3.1. Täckrot 
Täckrotsplantor (Figur 6) produceras i torvfyllda krukor eller odlingskassetter där 
torvsubstratet följer med plantan vid planteringen (Svenska skogsplantor 2011:1). 
Inledningsvis odlas plantan i ett växthus för att senare planteras ut på friland i krukset 
(Skogsstyrelsen 2009). Då torven har gott näringsinnehåll och medföljande vatten till 
skillnad från barrotsplantan gör den mindre känslig för torka inledningsvis (Hallsby 
2013). 

För norra Sverige används i regel små, ettåriga täckrotsplantor till skillnad från södra 
Sverige där två-åriga och således större plantor används (Skogskunskap 2016). 

1.3.2. Barrot 
Vid planteringstillfället är en barrotsplanta (Figur 6) mellan 3-4 år och gör dem vanliga 
vid hjälpplantering (Skogsskunskap 2016). Barrotsplantan levereras utan något 
torvsubrat utan istället med nakna rötter då hela produktionen sker på friland (Hallsby 
2013). Plantan är oftast äldre och grövre än täckrotsplantan vilket gör att plantan anses 
stå emot vegetationskonkurrens, frost och snytbagge bättre än täckrotsplantan 
(Skogsskunskap 2016). 

1.3.3. Hybridplantor 
Pluggplusett eller Teplusett (Figur 6) tillverkas genom att under de 10 - 12 första 
veckorna växa som täckrotsplanta i växthus för att under ett till två år växa vidare som 
en barrotsplanta på friland (Svenska skogsplantor 2011:2). Detta ger en kraftig planta 
vilket resulterar i att den står emot snytbaggens gnag enklare (Hallsby 2013). 
Pluggplusett- eller Teplusplantan är således en hybrid mellan täckrot och barrot och 
kombinerar de båda plantornas fördelar med rotsystem och grövre stam (Skogskunskap 
2016). Dessa används ofta som ett alternativ vid hjälpplantering eller annan 
planteringslokal med krävande konkurrens (Svenska skogsplantor 2011:2). 
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Figur 6. Fr. v. Illustration av täckrot-, barrot och hybridplanta (Johansson Welander u.å.) 

 

1.4 Plantskydd 
För skydd mot snytbagge finns det både kemiska och mekaniska alternativ 
(Skogsstyrelsen). Den kemiska behandlingen är den behandling som används mest 
frekvent. De kemiska behandlingarna har en osäker framtid då skogsbruket skall gå över 
till en kemikaliefri näring och kemiska behandlingar lever på nåder (Land 2015). Enligt 
Henrik Von Stedingk, skogs- och standardansvarig på FSC skall alla FSC certifierade 
skogsföretag vara kemikaliefria år 2019 detta på grund av negativa effekter på både 
plantör och miljö.   
     
      

• Kemisk behandling är insektsgift godkända av kemikalieinspektionen. I 
dagsläget är detta den vanligaste formen av plantskydd. För år 2017 är 
godkända substanser Hylobi Forest, Forester, Imprid skog & Merit Forest WG.  
 

• Mekaniska skydd är beläggningsskydd eller barriärskydd exempelvis Södras 
produkt Cambiguard eller Svenska skogsplantors produkt Conniflex. Branschen 
har under de senaste åren allt mer strävat mot mekaniska skydd. De mekaniska 
skydden måste ha effekt under minst två säsonger utan att hämma utvecklingen 
för plantan.  

 
     
   (Hallsby 2013, SLU 2017) 
      

1.5 Markberedning 
Dagens markberedningar utförs till stor del maskinellt och vilken markberedningstyp 
som lämpar sig beror på förhållanden som råder för ståndorten (Skogsstyrelsen 2013). 
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• Harvningsmetoden ger oftast ett bättre resultat på steniga marker med färskt 
hyggesavfall. Plantan placeras i tiltan eller i harvspåret. Humus och 
markvegetation rivs undan i långa strängar. 

 
• Högläggningsmetoden skapar planteringspunkter i fläckar eller högar då 

markvegetationen vänds uppochner och bildar en hög av mineraljord ovanpå 
lager av humus och markvegetation. 

 
• Fläckvismetoden markbereder en yta fläckvis genom att dra undan 

markvegetation och humus en viss sträcka vilket medför att mineraljord 
blottläggs. 

 
(Albrektsson et al. 2012) 

 
Enligt Skogsstyrelsen (2013) förbättras markmiljön vid markberedning då humustäcket 
och markvegetation rivs bort och den underliggande mineraljorden blottläggs. Detta 
resulterar i fördelar i form av ökad marktemperatur, vattenförsörjningen gynnas i 
kombination med att konkurrens om näring och ljus minskar. Att plantera i mineraljord 
minskar snytbaggeskadorna (Härlin & Eriksson 2014) och tillsammans med en hög 
andel plantor kan skadenivån av snytbagge bli låg, även för obehandlade plantor 
(Nordlander et al. 2011). Öppen och blottlagd mark missgynnar snytbaggen då den sägs 
lida av torgskräck (Norras skogsskola 2007). Markberedningseffekten avtar med tid men 
ger ett bra skydd första året så att plantorna kan växa och etablera sig (Wallertz 2017) 
 

1.6 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att jämföra överlevnad och tillväxt i tallplanteringar utförda 
under vår- respektive höstsäsong och försöka få svar på om det går att förlänga 
planteringssäsongen för tall till sensommar och höst. Målet är att studien ska ge Södra 
Skogsägarna ett kunskapsunderlag för en eventuell ökad satsning på tallplanteringar på 
hösten i framtiden. 

1.6.1 Hypotes 
Höstplantering av tall skiljer sig inte signifikant med vårplantering av tall beträffande 
tillväxt och överlevnad.  
 

1.7 Avgränsningar 
Undersökningen begränsas geografiskt till Södras verksamhetsområden Mönsterås och 
Vimmerby vilka är belägna i Smålands östra delar. Studien kommer endast bedöma 
tallplanteringar som är utförda på hösten 2014 och våren 2015.  
Undersökningen har inte tagit hänsyn till objektets eventuella hyggesvila.  



  
 

 
 
 

 
10 

Erik Benjaminsson & Victor Åslund 

2. Material och metod 

2.1 Metodik 
Studien genomfördes som en surveystudie med parvisa jämförelser av planteringar 
utförda under likartade förhållanden såsom geografi och ståndort. Planteringarna var 
utförda hösten 2014 respektive våren 2015 eftersom då har de haft två växtsäsonger 
vardera. 38 stycken objekt (Tabell 1) låg till grund för studien och på varje objekt lades 
20 provytor ut. 
Vilka objekt som undersöktes baserades på urvalet från respektive skogsvårdsledare på 
det berörda verksamhetsområdet. För den parvisa jämförelsen togs ingen hänsyn till 
geografisk lokalisering av verksamhetsområde utan endast biologisk hänsyn.  
  

2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Provytor 
Föryngringsytan granskades genom att provytor mättes upp med ett röjspö. Detta 
mätinstrument har längden 2,82 meter vilket ger en cirkelprovyta på cirka 25 m2 och 
svar om plantantal per hektar genom att multiplicera antalet stammar i cirkelytan med 
400. Provytorna lades ut med hjälp av Södras fältapplikation. I applikationen skapades 
en linje med punkter som representerade de olika provytorna och med hjälp av 
fältdatorns GPS lokaliserades varje provyta (Figur 7). Efter varje utlagd yta registrerades 
all data i fältdatorn i programmet Excel (Bilaga 1). 
 
I varje provyta mättes följande parametrar på de plantor som planterats:  

• Plantor per hektar 
• Toppskottets längd 
• Skador 
• Rothalsdiameter 
• Medelhöjd 

 
Kategorier avgångsorsak: 

• Snytbagge 
• Vilt 
• Torka/frost 
• Planteringsfel 
• Uppfrysning 

 
Skador som snytbaggeangrepp, torka/frost, viltbetning, planteringsfel och uppfrysning 
granskades okulärt. Toppskott, rothalsdiameter och medelhöjden mättes med tumstock 
och skjutmått. 
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Figur 7. Schematisk skiss på utläggning av 20 stycken provytor i bestånd som planterades antingen hösten 
2014 eller våren 2015. Utläggningen av provytor har gjorts med GPS med hjälp av Södra Skogsägarnas 
fältapp. 

2.2.2 Geografiskt område och objektsinformation 
Geografiskt sett genomfördes undersökningen i området kring Vimmerby och 
Mönsterås. För varje objekt noterades information om ståndortsindex, eventuell 
markberedningstyp, vecka och år för plantering, planttyp, insektsskydd, viltbehandling, 
jordmån, markfuktighet och blockighet. Det noterades även generella kommentarer för 
varje objekt för att i möjligaste mån hitta likvärdiga objekt att jämföra emot. 
 
Samtliga objekt som ligger till grund för undersökningen var markberedda med harv. 
Medelvärdet för lokalernas ståndortsindex var T24. Minsta värdet T20 och maxvärdet 
T26. 6 stycken lokaler hade markfuktighetsklass torr och resterande 32 stycken 
markfuktighetsklass frisk. 12 stycken av lokalerna var inte viltbehandlade och 
resterande 26 stycken var viltbehandlade med Trico eller Arbinol B (Olsson 2017). 32 
lokaler var planterade med Merit-behandlade “stora” det vill säga med storlek större än 
>25 cm. Resterande tre lokaler var planterade med medelstora Merit-behandlade plantor 
och en lokal var planterad med plugg-plus-ett plantor.   
 
 
Tabell 1. Antalet lokaler som ingår i försöket i verksamhetsområdena Mönsterås och Vimmerby. 

Verksamhetsområde Lokaler totalt (st) Höst (st) Vår (st) 

Mönsterås 15 8 7 

Vimmerby 23 11 12 

Totalt 38 19 19 



  
 

 
 
 

 
12 

Erik Benjaminsson & Victor Åslund 

2.2.3 Databearbetning och analys 
Undersökningen gav kvantitativa data som sedan bearbetades och analyserades i Excel 
för att få fram diagram och schematiskt få en överskådlig bild över de inmätta 
planteringarna och framtagna resultaten. Även diskussioner och övriga analyser fördes 
med handledare Johan Bergh och Johan Lindeberg på Linnéuniversitetet. 
Totalt erhölls data från 3461 stycken plantor där man mätte samtliga parametrar för 
3087 av plantorna. Parcellerna och plantorna var fördelade över 38 områden. För de 
plantor som dött noterades aldrig rothalsdiameter, toppskottslängd eller totallängd, utan 
endast avgångsorsak och hur många plantor som planterats i provytan. 
 
För varje trakt erhölls medelvärden på rothalsdiameter, toppskottslängd, totallängd, 
snytbaggeskador, viltskador och torka/frost. Dessa användes för att jämföra resultaten 
mellan vår och höstplanteringar för att kunna se om det fanns någon skillnad dem 
emellan. 
Då en planta dött noterades avgångsorsaken i en kolumn. Dock påverkade aldrig en 
avgång skadefrekvensen, den påverkades endast då en planta fortfarande var vid liv och 
hade skador. Exempel: ponera att det fanns 4 plantor i en provyta med samtliga gnag 
från snytbagge varav en avgång på grund av snytbaggen. Då noterades 75 % 
snytbaggegnag och 25 % för avgång snytbagge. 
Toppskottets längd mättes från plantans sista grenvarv vilket resulterade i att på en del 
plantor erhölls nollvärden på grund av betesskador.  
 
Med hjälp av insamlad data genomfördes en signifikansanalys. Detta är en typ av analys 
för att utesluta slumpen och för att se samband mellan olika variabler (Olofsson 2012). I 
testet användes en hypotes (medelvärdeVår- medelvärdeHöst = 0) som testades med 
hjälp av formeln för t-test (Bilaga 2). Testet utfördes för att se om det fanns någon 
skillnad på tillväxt och överlevnad mellan vår och höstplanterade plantor som inte 
berodde på slumpen. I testet användes en signifikansnivå på 95 %, alltså att slumpens 
inverkan begränsas till 5 %. Variablerna som testades var medelvärden för 
rothalsdiameter, toppskottslängd och totallängd för samtliga plantor.  
 
För att säkerställa att det fanns likvärdiga trakter för vår- och höstplanteringar 
undersöktes ställdes objekten upp parvis. Genom det säkerställdes ett urval och att 
objekten var jämförbara trots de olika planteringstidpunkterna. För att para ihop 
trakterna användes följande variabler: 
 

• Planttyp och plantbehandling  
• Ståndortsindex 
• Markberedning 
• Viltbehandling 
• Markfuktighet 
• Blockighet 

 



  
 

 
 
 

 
13 

Erik Benjaminsson & Victor Åslund 

3. Resultat 

3.1 Överlevnad 
Enligt Figur 8 var den totala avgången störst på planteringar utförda under hösten, 8,7 % 
jämfört med vårplanteringarna som hade en total avgång på 2,1 %. Således cirka 75 % 
högre avgångsprocent för höstplanteringar. Snytbagge var den avgångsorsak som var 
störst både på hösten och våren, men den orsakade betydligt mer skada på hösten (5,3 
%) än på våren (1,1 %). För höstplanteringarna var den näst största avgångsorsaken 
viltskador med 1,8 % och sen torka/frostskador med 1,4 %. När det gällde 
vårplanteringarna så var torka/frostskador näst största avgångsorsaken med 0,7 % 
skador och sedan viltskador med 0,3 %. 
 
 

 
Figur 8. Avgångsorsaker fördelat på höst- och vårplanteringar 

 

3.2 Skador 
Det var höga snytbaggeskador på både vår- och höstplanteringar med 51,4 % respektive 
51 %. Skador orsakade av vilt var högre på hösten (21,8 %) jämfört med våren (10,3 %). 
Vad gäller viltbetning på plantor behandlade med viltmedel kontra obehandlade var 
skadorna i höstplanteringarna 14,2 % respektive 35 %. För våren var motsvarande 
siffror 8,3 % respektive 14,5 % (Figur 9). 
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Figur 9. Olika typer av skador för vår- och höstplanteringar. 

3.3 Medelvärden för plantors storlek 
För samtliga mått gällande plantstorleken uppvisade höstplantering ett lägre medelvärde. 
Rothalsdiametern var 3,5 % lägre för höstplanterade tallplantor jämfört med 
vårplanterade (Figur 10).  
När det gällde höjdmåtten var skillnaden i plantornas totalhöjd 2,2 % lägre i 
höstplanteringar jämfört med vårplanteringar medan skillnaden var 17,9 % lägre med 
avseende på toppskottslängden (Figur 11).  
 

 
 

Figur 10. Medelvärde (mm) för plantors diameter. Plantorna är planterade antingen på hösten 2014 
(blåa staplar) eller våren 2015 (gröna staplar). 
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Figur 11. Medelvärde (mm) för plantors höjd och toppskottets längd. Plantorna är planterade 
antingen på hösten 2014 (blåa staplar) eller våren 2015 (gröna staplar). 

3.4 Signifikansanalys 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan plantans totalhöjd och rothalsdiameter men 
det kunde påvisas en signifikant skillnad av toppskottslängden mellan vår- och 
höstplanteringarna (Tabell 2). Testet kan då med 95 % säkerhet konstatera en skillnad av 
toppskottslängden mellan tallplanteringar utförda hösten år 2014 och våren år 2015. 
 
 
Tabell 2. Signifikansanalys över skillnaden i tillväxt för parametrarna rothalsdiameter, toppskottslängd 
och totalhöjd. 

Signifikansanalys, T-test 

Signifikansnivå 0,05 
Kritiskt värde 1,6839 

T-värde 

Rothalsdiameter 0,52 

Toppskottslängd 1,95 

Totalhöjd 0,33 
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Storlek (mm) 129,2 410,96 157,3 419,33 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

St
or

le
k 

(m
m

) 

Medelvärde för toppskott & totalhöjd  



  
 

 
 
 

 
16 

Erik Benjaminsson & Victor Åslund 

3.5 Plantor per hektar 
Antalet plantor per hektar var högre för hösten (1846 st) till skillnad från våren (1821 
st). Medelvärdet för samtliga 38 objekt var 1834 stycken. Antalet plantor med avgång 
var 154 stycken för höst och 36 stycken för vår. Medelvärdet mellan höst och vår 
beräknades till 95 stycken (Figur 13).   
 

 
Figur 12. Antalet plantor per hektar fördelat över höst och vår samt ett samlat medelvärde av årstiderna 
totalt. 

 

 
Figur 13. Avgång plantor per hektar fördelat över höst och vår samt ett samlat medelvärde av årstiderna 
totalt. 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Metoddiskussion 
Undersökningen fokuserade på tre olika avgångsorsaker: snytbagge, viltskador samt 
torka/frost. Där torka och frost slogs samman för att förenkla samt då det fanns en 
svårighet att urskilja avgångsorsak.  
För att få svar om rotsystemets utveckling mellan vår- och höstplanterade objekt hade 
undersökningen kunnat fördjupa sig ytterligare genom att undersöka rotssystemets 
utveckling hos plantan. Tillvägagångssätt skulle kunna vara att gräva upp ett antal 
plantor per objekt och därefter mäta plantans rötter.  
 
Det fanns en svårighet i att hitta identiska trakter. För att säkerställa ett mer tillförlitligt 
resultat i framtida forskning bör en lokal planteras på hösten och en på våren med och 
respektive utan vilthägn. Då erhålls samma ståndortsegenskaper och resultatet blir på så 
vis mer likvärdigt.  
 
En utökande undersökning kan med hjälp av Älgbetesinventeringen (ÄBIN) jämföra 
betesskador. Genom att jämföra enskilda objekts med de lokala resultat ÄBIN uppnått 
och på så vis jämföra med denna undersöknings betesfrekvens. Detta kan leda till 
ytterligare diskussioner om planteringstidpunkt, plantskydd eller plantval etc.  
 
Eventuell hyggesvila i denna undersökning har inte tagits hänsyn till. Med tanke på 
snytbaggens förekomst på ett hygge under fem säsonger (Figur 4) så är detta en 
intressant infallsvinkel.   
 

4.2 Diskussion och slutsatser 

Anmärkningsvärt hög andel av plantorna hade blivit gnagda av snytbaggen, både på 
hösten och på våren, trots att alla föryngringarna var markberedda. Det som gav 
plantorna tillväxt och överlevnad är troligtvis att de var behandlade med Merit Forest, 
vilket fått snytbaggarna att dö. Utan behandling skulle det antagligen varit ännu större 
avgångar. I jämförelse med Nordlander (2011) som skriver att markberedning bidrar till 
en låg andel skador av snytbagge, så visar denna undersökning att det visst kan vara stor 
andel skador även på markberedda föryngringar. Däremot visade planteringsförsöket av 
Wallertz et al.(2016) också upp stora snytbaggeskador på upp till 90 %. Skillnaden är 
dock att deras försök planterades på färska hyggen utan markberedning. 
Denna undersökning visar att snytbaggen har orsakat mer skador på hösten än på våren, 
anledningen tros vara att de ägg som läggs våren/sommaren samma år som 
avverkningen kläcks året därpå och ökar populationen med ungskalbaggar avsevärt, 
vilket medför ett extra näringsgnag på de höstplanterade tallarna. Snytbaggen är också 
den skadegörare som orsakat flest avgångar och dominerar resultaten, följt av vilt och 
sen torka/frost.  
Parametrarna ”Uppfrysning” och ”Planteringsfel” fick inga värden för samtliga av de 38 
objekten. Således redovisas inte detta resultat i Figur 8.  
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Att samtliga parametrar av rothalsdiameter, toppskottslängd och höjd var lägre för 
tallplanteringar satta på hösten, talar emot höstplanteringar (Figur 10 & Figur 11). Att 
toppskottslängden var kortare och således totalhöjden kan hänga ihop med att 
viltbetningen var högre för höstplanteringar (Figur 9). Däremot var skillnaden mellan 
totalhöjden för höst- och vårplanteringar inte lika stor (Figur 11). Detta kan bero på att 
plantor satta under hösten fick en bättre start och längdtillväxt nästkommande vår. Den 
högre skadefrekvensen som kunde ses för viltbetning i höstplanteringarna men där 
höjdtillväxten inte skiljde sig mellan höst- och vårplanteringarna kan förklaras med 
genom att viltbetningen påverkar alltid tillväxten men inte alltid höjden.  I statistiken för 
viltbetningsskador noterades både betning av sidoskott och toppar då betning av toppar 
direkt påverkar plantans längd. 
När det gällde viltbetning kunde en större aktivitet ses på hösten, då skadorna var 
fördubblade jämfört med våren. Detta var antagligen den största anledningen till att 
signifikanstestet gav utslag på toppskottslängden eftersom det är toppskotten som oftast 
betas. Viltbetningen sjunker markant vid behandling av plantorna med Trico eller 
Arbinol B vilket gör plantan osmakligt för viltet. Sidoskotten som betas får besvärligare 
förutsättningar året därpå då det hämmar tillväxten. Mindre grönandel minskar tallens 
förutsättningar att tillförskaffa sig näring och således påverkas tillväxten. Vilket kan 
härledas till att höstplantorna var mindre i kombination med högre frekvens av 
betesskador (Figur 9).  

En tydlig iakttagelse var att viltskadorna varierade beroende på geografiskt läge och 
tillgången på viltfoder inom området. Var området placerat skyddat inne i skogen ökade 
andelen viltskador respektive minskade då området låg vid en plats med mer mänsklig 
aktivitet så som bilväg eller nära till bebyggelse. 
Två av de besökta objekten var planterade på hösten och de hade drabbats av en stor 
andel avgång på grund av torka och snytbaggeangrepp. Avgångarna var så pass 
omfattande att Skogsstyrelsen vid återväxtuppföljning underkänt föryngringarna och 
detta slog ju naturligtvis igenom på resultatet för höstplanteringar. 
 
Stundtals var det svårt bedöma avgångsorsak tre år efter utförd plantering. Många 
plantor var gnagda av snytbagge men det gick inte med hundraprocentig säkerhet säga 
att avgången berodde på snytbaggeangrepp, då flertalet andra plantor var gnagda av 
snytbagge men fortfarande var vid liv och växte. Således kan det ha varit en 
kombination av olika företeelser som tillslut lett till avgång.  

De plantor som sattes på våren hade fått en något bättre tillväxt. Det är svårt att säga vad 
det berodde på, eftersom de plantor som sattes på hösten året innan borde ha fått ett 
försprång på rottillväxten innan de började invintra. Det kan vara så att plantorna som 
planterades på våren kom ikapp med rottillväxten innan skottsträckningen hann börja på 
de plantor som sattes på hösten. Undersökningen visade också att viltskadorna var större 
på hösten vilket inverkar på tillväxten som tidigare nämnts. 

I jämförelse med tidigare forskning så visade Huss (1958) också att de plantor som 
sattes på våren hade något större planttillväxt men Huss försök visade på större 
överlevnad på hösten, vilket denna undersökning inte visade på. Eftersom Huss utförde 
sina försök i nordvästra Sverige så är det inte lämpligt att dra paralleller med denna 
undersökning. 
Vad gäller Hyppönen & Hallikainens (2011) såddförsök visade resultatet att höstsådd 
gav en fullgod föryngring av tall. Med den utgångspunkten, att det ska vara en fullgod 
föryngring, anses också att denna undersökning uppnått det.  
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Undersökningen har inte vägt in kvalitétsnedsättningen som uppstår vid betesskador 
utan endast fokuserat på plantöverlevnad. Kvaliteten i ett framtida bestånd påverkas 
markant av betesskadorna.  
 
Med tanke på de omfattande snytbaggeangreppen så är det en förutsättning att ha någon 
form av skydd på plantorna för att överhuvudtaget ha möjligheten att lyckas med en 
föryngring. Det kan också konstateras att viltbehandling krävs för att få till en bra 
föryngring med god tillväxt på plantorna. 
 
En framtida klimatförändring med längre torrperioder under vår- och sommarhalvåret 
tillsammans med nederbördsperioder under hösten borde ge höstplanteringen fördelar 
(SMHI u.å.:1). Plantor av till exempel gran som sätts under våren enligt detta scenario 
löper stor risk att torka ut. Tallen som klarar torka bättre än gran bör få en högre 
överlevnadsprocent under dessa förhållanden. 

Eftersom höstplanteringarna i denna undersökning uppnår Södras föryngringsmål enligt 
”Ny skog bas” skulle Södra kunna rekommendera höstplantering av tall. Enligt ”Ny 
skog bas” är kraven 90 % överlevnad en månad efter utförd plantering, enligt denna 
undersökning var avgångsprocenten för höstplantering av tall 8,71 % efter tre år (Figur 
8).  
Avgångsprocenten för höstplanteringarna (8,71 %) i sig var inte hög men i jämförelse 
med vårplanteringarna (2,1 %) var det 75 % högre.  
  

4.3 Slutsats hypotes 
Undersökningens hypotes om ingen signifikant skillnad mellan vår- och höstplantering 
av tall beträffande tillväxt och överlevnad kan förkastas gällande toppskottslängd och 
överlevnad. Däremot kan ingen signifikant skillnad mellan plantornas rothalsdiameter 
och totallängd påvisas.  
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6. Bilagor 
BILAGA 1 

  

Markfukt Blockighet Lutning
frisk 3 2

Odl.system Proveniens
Storlek,
Insektsskydd Antal Lev.nr UU Del

Leverantörsna
mn Lev.vecka SI (enl. plan) Areal Viltbehandlad VÅR HÖST

  Täckrot (V93 cu) Plantage Stor, Merit 13 120 199850 85 55 Södra Skog 
(sjundekvill)

1523
T25 7,5 JA JA

Provyta nr Avgång (st) Snytbagge Vilt Torka Uppfrysning Planteringsfel Snytbagge Viltbetade Rothalsdia (mm) Toppskott (mm) Höjd (mm)
1 4 4 12,80 168,75 427,50 0
2 4 4 7,38 106,25 368,75 0
3 4 1 1 3 11,10 153,33 460,00 1
4 4 4 9,93 70,00 385,00 0
5 5 5 8,44 105,00 377,00 0
6 4 4 2 9,03 93,75 403,75 0
7 5 2 2 6,52 72,00 275,00 0
8 5 3 6,78 88,00 400,00 0
9 5 5 2 8,60 86,00 305,00 0

10 4 1 1 3 1 6,73 51,67 243,33 1
11 5 5 2 7,40 43,00 288,00 0
12 4 4 2 6,45 52,50 322,50 0
13 5 5 9,52 81,00 371,00 0
14 4 4 8,63 133,75 435,00 0
15 7 1 1 6 2 8,98 65,00 382,50 1
16 5 5 8,84 50,00 272,00 0
17 6 6 1 8,58 85,00 415,83 0
18 5 5 11,00 142,00 432,00 0
19 4 4 1 13,53 115,00 420,00 0
20 5 9,82 135,00 460,00 0

Summa 94 3 1 0 2 0 0 81 15 180,05 1 897,00 7 444,17
Medeltal/yta 4,7 0,15 0,05 0 0,1 0 0 4,05 0,75 9,00 94,85 372,21
Antal 
plantor/ha 1880 60 20 0 40 0 0 1620 300 Summa 3

86,17 15,96 Avgång (%) 3,19 Medeltal/yta 0,15

Måttenheter Summa 
underkända 
plantor per yta

Totalt antal 
plantor per 
yta

Avgångsorsak

Snytbagge & betning (%)

harv, vilt behanl. mkt gnag lite viltbet. något kuperat. Sand moig morän. Lite gräs mkt ris lingontyp
Kommentar (geografi blockighet etc)

Färska skador
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