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Sammanfattning 

Markberedning är vanligt förekommande när återbeskogning skall ske efter en 
avverkning. Vilken metod som väljs styrs av olika faktorer som t ex markfuktighet, 
humuslagrets tjocklek och mineraljordlagrets djup. I detta arbete studeras ett försök vid 
SLU: s försökspark i Siljansfors, ca 20 km SV om Mora. Studien omfattar två olika 
försöksytor, Sf 284 och Sf 287, planterade med gran (Picea abies) år 2004 respektive 
2007. Ståndorten är en moränmark, markfuktighetsklassen är frisk och vegetationstypen 
är blåbär- och lingontyp och är belägen cirka 210 m.ö.h.  

Syftet med denna studie är att utvärdera och jämföra tre olika markberedningsmetoder 
med avseende på överlevnad och höjdtillväxt hos granplantor (Picea abies) under de 
första åren efter plantering. Vid plantering utan markberedning och utan kemiskt 
behandlade plantor är risken för en hög avgång på grund av skador orsakade av snytbagge 
(Hylobius abietis L.) stor de första åren. 

De markberedningsmetoder som jämfördes var högläggning, fläckmarkberedning och 
inversmetoden. Dessa tre metoder jämfördes inbördes samt mot att inte markbereda alls. I 
det totala samlade plantmaterialet var hälften kemiskt behandlat mot snytbagge. 
Fördelningen kemiskt behandlat och obehandlat plantmaterial var jämt fördelat i alla 
försök och upprepningar. 

I studien ingick också en utvärdering av den så kallade ”kanteffekten”, dvs. effekten av 
att plantorna sattes närmare än, respektive längre än 10 cm från kanten av den anlagda 
markberedningsytan. 

I juli 2009 mättes planthöjd och överlevnad på försöksytorna. Resultatet presenteras som 
medelvärden i form av stapeldiagram. 

Överlevnadsgraden höjdes med hjälp av markberedning, permetrinbehandling och val av 
planteringspunkt i förhållande till humuskant.  

Det var framför allt högläggning och inversmarkberedning som gynnade plantornas 
höjdtillväxt. 



 

IV 
 

 

Abstract 

Soil preparation is common when reforestation occurs after harvesting. Which method is 
chosen is governed by various factors such as soil moisture, humus layer thickness and 
depth of mineral soil. An experiment was made at SLU's experimental park in Siljansfors, 
about 20 km SW about Mora. The study comprises two different experimental areas, Sf 
284 and Sf 287, where Picea abies was planted in 2004 and 2007 respectively. The soil is 
a moraine, the soil moisture class is fresh and the vegetation type is blueberry and 
lingonberry type. The site is located approximately 210 m above sea level. 

The purpose of this study was to evaluate and compare three different soil preparation 
methods regarding to survival and height growth of Picea abies during the first years after 
planting. In the case of planting without soil preparation and without chemically treated 
plants, the risk of a high mortality due to the damage caused by pine weevil (Hylobius 
abietis L.) is high during the first years. 

The soil preparation methods that were compared were mounding, patch scarification and 
the inverse method. These three methods were compared to each other as well as to no 
soil preparation at all. In the total aggregate plant material, half were chemically treated 
against pine weevil. The distribution of chemically treated and untreated plant material 
was evenly distributed throughout all trials and repeats. 

The study also included an evaluation of the so-called "edge effect", i.e. the effect of 
placing the plants closer than, respectively, longer than 10 cm from the edge of the 
scarified patch. 

In July 2009, plant height and survival were measured in the experimental areas. The 
result is presented as averages in the form of bar charts. 

The survival rate was increased by soil preparation, permetrin treatment and selection of 
planting point relative to humus edge. 

It was above all mounding and inverse soil preparation that favored the height of the 
plants.



 

V 
 

 

Förord 

Detta är ett 15 poängs examensarbete inom Skogs- och träprogrammet, 180 hp vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Studien är utförd vid SLU:s försökspark i Siljansfors, ca 20 
km SV om Mora. Tre olika markberedningsmetoder har jämförts inbördes samt jämförts 
mot att inte markbereda alls och där hälften av plantmaterialet var kemiskt behandlat mot 
snytbagge. De tre markberedningsmetoderna som jämförts är högläggning, 
fläckmarkberedning och inversmetoden. Detta har varit mycket intressant att få se 
markberedningens betydelse med avseende på granplantors överlevnad de första åren vid 
plantering efter en slutavverkning. Vidare den kemiska behandlingens positiva effekt mot 
snytbagge, inte minst vid plantering utan markberedning. I studien ingår också en 
utvärdering av den så kallade ”kanteffekten” dvs. plantor satta i kanten av den anlagda 
markberedningsytan, dvs. mindre än 10 cm från kanten. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som hjälpt mig med detta arbete. Min handledare 
Christer Karlsson vid Siljansfors försökspark, med all bakgrundsdata och inte minst med 
alla statistikberäkningar. Min syster Margareta med hjälp vid uppmätning vid fältarbetet. 
Synpunkter och råd från Matti Flinkman och Erika Olofsson vid Linnéuniversitetet i 
samband med föropponeringar under arbetets gång. Sist vill jag tacka min handledare 
Johan Lindeberg vid Linnéuniversitetet för all hjälp jag fått av honom. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Markberedning är vanligt förekommande när återbeskogning skall ske efter en avverkning. 
Det gäller både på hyggen och där fröträd lämnas efter avverkning för den kommande 
återväxten. Markberedning definieras som ”bearbetning av skogsmark i avsikt att 
åstadkomma en gynnsam grobädd för frön eller växtplats för plantor” (Anon., 1994). 
Vanligtvis sker markberedning inom 2-3 år efter en avverkning. Även vid naturlig föryngring 
via fröträd gynnas återväxten om frön från fröträden hamnar i blottad mineraljord.  

I takt med den mekanisering som har skett i skogsbruket under efterkrigstiden så har även 
olika markberedningsmetoder utvecklats och utprovats. Inledningsvis så utvecklades själva 
principen att efter en motoriserad dragare koppla ett redskap för att på hyggen åstadkomma ett 
regelbundet mönster av sådd- eller planteringspunkter. År 1960 markbereddes 56 000 hektar 
och år 2013, 185 000 hektar (Skogsstyrelsen, 2014). Med tiden har man utforskat olika typer 
av markberedningsmetoder och dess effektivitet med avseende på plantans överlevnad och 
tillväxt. Studier har visat att vissa metoder är att föredra framför andra, delvis beroende av 
mark- och ståndortsförhållanden. 

Vilken metod som väljs styrs av lite olika faktorer. En viktig faktor är markförhållandena. Är 
det torra eller fuktiga marker, tjockt humuslager och djupt till mineraljorden, eller ett relativt 
tunt humuslager? Vilka metoder har tidigare använts i trakten och hur har utfallet från dessa 
varit? Slutligen kan priset påverka vilken markberedning som väljs, vissa metoder är lite mera 
tidskrävande och därmed dyrare. Forskning pågår och tekniken och kunskapen om olika 
metoder går framåt. Ett gemensamt drag är att inte använda mer styrka eller radikalare 
markberedningsmetoder än nödvändigt för att bl.a. minimera kväveläckage och 
näringsförluster i marken. För att ytterligare bidra till ökad kunskap om olika 
markberedningsmetoders effekt på plantors överlevnad och höjdtillväxt studeras i 
föreliggande arbete ett försök vid SLU: s försökspark i Siljansfors. 

1.2. Markberedningens positiva effekter 

Lammi (2006) har i en litteraturstudie sammanställt ett antal fördelar med markberedning. 

Temperaturen ökar i mineraljorden: I och med att vegetation har tagits bort och humuslagret 
avlägsnats faller solens strålar direkt på mineraljorden, som då värms upp. Då mineraljorden 
blir varmare så gynnas plantans tillväxt, bl.a. gynnas rötterna som då lättare kan ta upp vatten 
och näring. 

Frostrisken reduceras: En planteringspunkt med ren mineraljord ger ett bättre skydd än ett 
humustäcke på grund av ett högre värmeflöde i jord än i humus. Den energi som åtgår för 
avkylning av mineraljordsytan tas från den underliggande jorden. Den underliggande jorden 
blir som en ackumulator som kyliga nätter kan värma ytlagret. Vidare så sjunker den kalla 
luften mot de lägsta partierna. Frostrisken minskar således om planteringspunkterna ligger 
högre än omgivande mark (högläggning) eller om den bearbetade ytan per hektar är stor, dvs. 
stor andel mineraljordyta (Samuelsson 1984). 
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Syre- och vattenbalansen i marken förändras: Hos nyupptagna hyggen på fuktiga marker kan 
grundvattennivån bli så hög att syrebrist uppstår i jorden. Genom markberedning med 
högläggning eller harvning skapas en dränering och gynnsammare miljö för plantorna. 
Vegetation i form av gräs på hyggen bidrar till att marken torkar ut när det är perioder med 
liten nederbörd. Markberedning minskar den risken med vegetationsfria planteringspunkter. 

Mindre snytbaggeskador: Snytbaggen (Hylobius abietis L.) dras till hyggen i stora delar av 
landet men företrädelsevis i södra Sverige. Den angriper såväl tall som gran, men trivs inte på 
naken mineraljord. Angrepp av snytbagge kan mer eller mindre spoliera en nyanlagd 
plantering med stora ekonomiska förluster som följd. Den vållar årligen skador för flera 100-
tals miljoner kronor. Snytbaggen är således ett gissel på många håll i landet, mera i södra 
Sverige än i de norra delarna och mera vid kusten i de norra delarna än i inlandet. 
Markberedningens positiva inverkan på minskade snytbaggeskador har varit känd länge 
(Söderström et al. 1978).  

Snytbaggen gnager av barken på plantans stam, innerbarken (floem) är föda för snytbaggen. 
Följden blir att plantans ledningsbanor mellan rot och grönmassa förstörs och om skadan är 
omfattande (ringbarkning) är risken stor att plantan dör. Markberedning är i de allra flesta fall 
en åtgärd som minskar risken för snytbaggeangrepp. Ren mineraljord runt plantan har i 
studier ofta visat sig påverkar snytbaggens vilja att uppehålla sig i området närmast plantan. 
Skadorna från snytbaggen avtar med ökat avstånd till humuskanten. Vid ett avstånd på > 10 
cm mellan plantan och humuskanten nås god effekt (Lindström et al. 1986).  

Det är doften av flyktiga ämnen (monoterpener) från färska barrträd, stubbar och hyggesavfall 
som finns på ett hygge som lockar till sig snytbaggarna. När de flygande djuren känner doften 
från färska stubbar vänder de mot vinden och söker sig nedåt. Med vindens hjälp kan 
snytbaggarna flyga flera mil under svärmningen. Snytbaggarna har sin flygperiod, svärmning, 
i maj-juni när det är varmt (minst 18 grader) och vindarna är svaga. Svärmningen är 
koncentrerad till en relativt kort period om 2-3 veckor. Det är stubbarna som utgör deras 
viktigaste yngelmaterial. Det har även kunnat konstateras att kvävegödslade plantor från 
plantskolor får mera snytbaggeangrepp än självföryngrade plantor. Detta antas bero på att de 
är smakligare än självföryngrade plantor. 

Snytbaggeangreppen kulminerar som regel två år efter avverkning. Med stigande hyggesålder 
avtar som regel angreppen (Bejer-Petersen et al. 1962, Örlander & Nilsson, 1999). Efter fem 
vegetationsperioder är hyggena i princip helt fria från snytbaggar. Plantering utförd 4 år efter 
hyggesvila anses därmed vara ett ganska säkert sätt att undvika ett snytbaggeangrepp. 

1.3. Kemiskt skydd mot snytbagge 

Under 1940-talet spred sig användningen av kemiska bekämpningsmedel. Då DDT 
introducerades 1950 blev det praktiskt möjligt att hålla nere snytbaggeskadorna på en 
tämligen låg nivå. De kommande decennierna blev DDT tillsammans med andra klorerade 
kolväten (lindan, dieldrin) den helt dominerande metoden att skydda plantorna. 
Snytbaggeproblemet ansågs nu som löst fram till biocid-debatten tog fart under 1960-talet. I 
denna debatt om vår miljö och spridningen av gifter utpekades DDT som ett av de farligaste 
miljögifterna. Från och med 1970 infördes ett generellt DDT-förbud i Sverige men 
skogsbruket fick dispens för behandling av plantor. 1975 upphörde dock denna möjlighet och 
DDT-användning förbjöds. Efter DDT-förbudet ökade snytbaggeskadorna kraftigt. 
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Omkring 1980 godkändes några nya kemiska preparat, bl.a. permetrin med fenvalerat som 
aktiv substans. Behandlingen med permetrin utfördes som regel genom sprutning eller 
doppning vid plantskolan vilket oftast gav ett gott skydd mot snytbagge under det första året i 
fält. Permetrin har varit ifrågasatt sedan mitten av 1980-talet.  Personal som hanterade 
behandlade plantor började få besvär i form av irritation på hud och i slemhinnor. Medlet är 
också mycket giftigt för fisk och fall med omfattande fiskdöd, orsakat av permetrin, har 
förekommit.  

I december 2000 fattade EU-kommissionen beslut om att användning av permetrin inte skall 
godkännas efter 31/12 2003. För att få användas som växtskyddsmedel inom EU måste ett 
preparats aktiva substans vara EU-godkänd. Under 2003 godkände Kemikalieinspektionen två 
nya preparat (Cyper Plus och Merit Forest WG) för behandling av barrträdsplantor mot skador 
av snytbagge.  

För 2012 gäller att för ej FSC-certifierade företag är följande tre preparat godkända: 

– Hylobi Forest (verksam substans lambdacyhalotrin) 

– Forester (verksam substans cypermetrin) 

– Merit Forest WG (verksam substans imidakloprid) 

Ett nytt godkännande för de två första sträcker sig från 2012-01-01 till 2015-12-31 medan 
Merit Forest WG är godkänt som längst t.o.m. 2014-01-31.  

För FSC-certifierade företag är det stopp för användande av insekticider från 2010-12-31 men 
dispens kan beviljas under ett år i taget för Merit Forest WG. 

1.4. Markberedningsmetoder 

Det finns ett antal olika markberedningsmetoder och därtill redskap. Huvudsakligen brukar de 
indelas i fyra undergrupper. Till den första gruppen hör fläckmarkberedning och harvning 
som ger en ren mineraljordyta för plantering. Hos andra gruppen skapas det en hög att 
plantera i, vanligtvis brukar högen ligga på mineraljord eller vara en omvänd torva. Tredje 
gruppen benämns, radikal markberedning, plöjning av fåror i någon form eller 
markbearbetning med grävmaskin. Fjärde gruppen benämns inversmarkberedning, där 
humustäcket läggs upp och ner i en grävd grop med 5-10 cm mineraljord ovanpå och i nivå 
med omgivande markyta. Den sistnämnda metoden är ganska ny och inte så vanligt 
förekommande. Teknikutvecklingen de senaste åren har resulterat i flexibla 
markberedningsaggregat som förutom inversmarkberedning också kan utföra högläggning 
och fläckmarkberedning (Sundblad 2009). 

1.4.1. Harvning 

Harvning är den dominerande typen av markberedning, inte minst vid naturlig föryngring och 
sådd. En lång kontinuerlig fåra skapas där humuslagret förs åt sidan i en kontinuerlig sträng 
och mineraljorden blottas. Metoden är mycket lämpad då den erbjuder en stor variation av 
planteringspunkter. I ett harvspår finns planteringspunkter som liknar högläggning med dess 
komposteffekt, respektive fläckmarkberedning med ren mineraljord. Allt beroende på var i 
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spåret plantan sätts. Detta är något som kan utnyttjas när markförhållandena varierar på ett 
hygge. Harvning är också den billigaste av de metoder som utvärderas i denna studie. 

1.4.2. Högläggning 

Högläggning (figur 1) liknar fläckmarkberedning, men aggregatet går ned djupare och skapar 
en mineraljordshög på omvänd torva. Det är lätt att hitta en bra planteringspunkt samtidigt 
som högen ger ett bra skydd mot frost. Metoden lämpar sig mycket bra på fuktiga till blöta 
marker och går även att utföra med grävmaskin. Även friska marker kan vara lämpliga att 
höglägga. När förnan täcks av humus och mineraljord vid markberedning så gynnas 
mikroorganismernas nedbrytning av förnan och mineraliseringen ökar. Det kan kort beskrivas 
som att det blir en komposteffekt som skapas från nedbrytningen av förnan. Plantans rötter 
hamnar i en miljö med ett förhållandevis gott utbud av näring under de första åren jämfört 
med plantor som planteras i ren mineraljord.  

En nackdel kan vara den höga ljusintensiteten i höga planteringspunkter som kan göra skador 
av vår- och sommarfroster allvarligare. Vidare finns en risk för uppfrysning hos plantor med 
exponerad mineraljord. Vattentillgången i högar kan också bli begränsande för tillväxt och 
överlevnad. 

 

Figur 1. Högläggning. Källa Skogsstyrelsen 

1.4.3. Fläckmarkberedning 

Fläckmarkberedning (figur 2) innebär ofta att gropar uppkommer. På täta moräner i Norrlands 
höglägen är risken mycket stor att groparna fylls med vatten och att plantorna drunknar, dvs. 
dör av syrebrist. Det beror dels på att groparna ofta blir mycket djupa, eftersom humustäcket 
brukar vara ganska tjockt, dels på att moränerna i höjdlägena vanligen är mycket täta. De 
djupa groparna medför också risk för gräskvävning. 

 

 

Figur 2. Fläckmarkberedning. Källa Skogsstyrelsen 
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1.4.4. Inversmetoden 

Teoretiskt erbjuder inversmarkberedning (figur 3) en djup, varm och väl genomluftad miljö 
för rötterna med god tillgång på vatten och ökad näringstillgång över en vid variation av 
ståndortsförhållanden. De försök som hittills gjorts har visat goda resultat (Örlander m.fl., 
1998). De anger att jordtemperaturen efter inversmarkberedning är likvärdig med den som 
erhålls efter plöjning men uppvärmningen av jorden startar dock tidigare och går djupare i 
förhållande till plöjningen. Hög jordtemperatur och god fuktighetstillgång gynnar 
nedbrytningen av organiska material. Vidare kan inversmarkberedningen minska den tid som 
det organiska materialet är fruset jämfört med plöjning och högläggning. 

 

 

 

Figur 3. Inversmarberedning. Källa Skogsstyrelsen 

1.5. Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att utvärdera och jämföra tre olika markberedningsmetoder. 
Frågeställningen är vilka metoder som är mest gynnsamma med avseende på överlevnad och 
höjdtillväxt hos granplantor (Picea abies) under de första åren efter plantering. De 
markberedningsmetoder som studerats är högläggning, fläckmarkberedning och 
inversmetoden. Dessa tre metoder jämförs inbördes samt mot att inte markbereda alls. I det 
totala samlade plantmaterialet är hälften kemiskt behandlat mot snytbagge (Hylobius abietis 
L.) i alla försöksled.  

I studien ingår också en utvärdering av den så kallade ”kanteffekten” dvs. plantor satta i 
kanten av den anlagda planteringspunkten, dvs. mindre än 10 cm från kanten. 
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2. Material och metod 

2.1. Försökslokal 

I detta arbete studeras ett försök vid SLU: s försökspark i Siljansfors, ca 20 km SV om Mora, 
figur 4. Studien omfattar två olika försöksytor, Sf 284 och Sf 287, anlagda och planterade 
med gran (Picea abies) 2004 respektive 2007. Ståndorten är en moränmark, 
markfuktighetsklass är frisk och vegetationstypen är blåbär- och lingontyp (Hägglund & 
Lundmark 1981). Tidigare bestånd var en blandskog av tall och gran. Marken ligger ca 210 
m.ö.h. och klassas som T26. Den har en temperatursumma på 1050° C med en genomsnittlig 
årsnederbörd på 674 mm.  

 

Figur 4. Karta över del av Siljansfors försökspark som visar försöksyta Sf 284 och Sf 287 (röda 
figurer). 

2.2. Försöksdesign 

Försök Sf 284 består av 6 block med 8 rader i varje block (bilaga 1). 
Markberedningsmetoderna är systematiskt upprepade inom blocken Försöksytan avverkades i 
april 2003 och markbereddes med traktorgrävare den 23 maj 2003 och planterades samma 
dag. I de rader som markbereddes skapades åtta markberedningspunkter i varje rad. I varje 
marberedningspunkt, ca 5 x 5 dm, sattes två plantor, en i mitten och en i humuskanten. I 
raderna utan markberedning sattes en planta per planteringspunkt. Det totala antalet plantor 
blev därmed (6 x 6 x 8 x 2) + (6 x 2 x 8 x 1) = 672. Hösten 2007 röjdes den minsta plantan 
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bort i de planteringspunkter som fortfarande hade två levande plantor. Vid examensarbetets 
fältinventering innehöll varje rad maximalt 8 plantor, således 384 plantor totalt.  

Försök Sf 287 består av 6 block med 8 rader i varje block och med samma 
markberedningsmetoder som i Sf 284 (bilaga 2). Här har raderna slumpvis lottats inom varje 
block. Försöksytan avverkades i april 2007 och markbereddes med traktorgrävare den 25 maj 
2007 och planterades den 4 juni samma år. I de rader som markbereddes skapades åtta 
markberedningspunkter i varje rad. För försöksleden med mittplantering respektive 
kantplantering användes samma rader, vilket innebär att det användes åtta istället för 14 rader 
inom varje block (tabell 1). I varje marberedningspunkt, ca 5 x 5 dm, sattes två plantor, en i 
mitten och en i humuskanten. I raderna utan markberedning sattes en planta per 
planteringspunkt. Det totala antalet plantor blev därmed (6 x 6 x 8 x 2) + (6 x 2 x 8 x 1) = 
672. Jämförelse beträffande försöksdesign och behandlingar för Sf 284 respektive Sf 287 se 
tabell1. 

Tabell 1. Försöksdesign och behandlingar 

   
Plantdata Försöksdesign Sf 284 Försöksdesign Sf 287 
Planttyp  Planta 80 Planta 80 
Plantskola Bergvik Skog AB, Sör-

Amsberg, Borlänge 
Bergvik Skog AB, Sör-
Amsberg, Borlänge 

Proveniens Ålbrunna Högseröd 
Kemisk behandling Permetrin Merit Forest 
Härkomst enligt 
Rikslängden 

 
Okänd 

 
59º 00 

   

Försöksled Behandlingar  Behandlingar 
Rad 1. Ej markberett (kontroll) Ej markberett (kontroll) 
Rad 2. Ej markb.+ Permetrin Ej markberett + Merit Forest 
Rad 3. Fläckmarkberedning Fläckmarkb. mittplanterat 
Rad 4. Fläck. + Permetrin Fläck. mitt. + Merit Forest 
Rad 5. Högläggning Fläck kantplanterat 
Rad 6. Högläggn. + Permetrin Fläck kant. + Merit Forest 
Rad 7. Inversmarkberedning Högläggning mittplanterat 
Rad 8. Invers.+ Permetrin Hög. mitt. + Merit Forest 
Rad 9.  Högläggning. kantplanterat 
Rad 10.  Hög. kant. + Merit Forest 
Rad 11.  Inversmarkb. mittplanterat 
Rad 12.  Invers. mitt. + Merit Forest 
Rad 13.  Inversmarkb. kantplanterat 
Rad 14.  Invers. kant. + Merit Forest 

2.3. Mätning och bearbetning 

I juli 2009 mättes planthöjd och överlevnad på försöksytorna. Uppmätningen gjordes med 
tumstock och längderna antecknades i hela centimeter. Resultatet sammanställdes i Excel för 
respektive grupptillhörighet och presenteras som medelvärden för respektive grupp i form av 
stapeldiagram. De båda försöken benämns inom försöksparken, Sf 284 och Sf 287. 
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2.4. Statistiska analyser 

Först beräknades medelvärden för de åtta plantorna i varje rad. Dessa radmedelvärden 
utgjorde den ”den experimentella enheten” i den statistiska analysen. Det fanns således sex 
radmedelvärden (upprepningar) per behandling och försök. Behandlingarnas (försöksledens) 
medelvärden beräknades sedan som medelvärden av de sex upprepningarna. De medelvärden 
som behandlas är planthöjd och överlevnadsprocent. I försök Sf 287 var detta genomförbart. 
Däremot kunde inte överlevnadsprocenten för Sf 284 beräknas utifrån 2009 års inventering, 
eftersom en röjning utförts hösten 2007. Därför har jag använt SLU: s inventering från hösten 
2007 för att beräkna överlevnaden i Sf 284. De redovisade resultaten avser överlevnad efter 5 
år och höjd efter 7 år för SF 284 samt överlevnad och höjd efter 3 år för Sf 287. 

Variansanalyser utfördes med hjälp av GLM i statistikprogrammet MINITAB (bilaga 3). 
Först analyserades alla plantor med GLM avseende överlevnaden och planthöjden som 
funktion av faktorerna markberedningsmetod, kemisk behandling och block. Faktorer med p-
värde lägre än 0,05 betraktades som signifikanta. För att testa vilka markberedningsmetoder 
som signifikant skiljde sig från högläggning användes Dunnets test (bilaga3).  

För att undersöka effekten av plantornas placering i markberedningspunkternas mitt eller kant 
användes enbart försök Sf 287.  
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3. Resultat 

3.1. Överlevnad Sf 284 

Markberedning, oavsett typ, visar en signifikant högre överlevnadsgrad jämfört med ”ej 
markberedning” (p < 0,000, figur 5). Däremot var skillnaderna mellan de tre olika 
markberedningsmetoderna inte signifikanta. Permetrinbehandling visar en signifikant högre 
överlevnadsgrad jämfört med ”ej permetrinbehandling” (p < 0,000, figur 5, bilaga 3). 

Överlevnaden var högst, 98 %, hos permetrinbehandlade plantor vid högläggning. 
Motsvarande markberedningsmetod med obehandlade plantor hade 90 % överlevnad. Lägst 
överlevnad hade plantor i ej markberedda ytor. Där var överlevnaden 55 % hos 
permetrinbehandlade plantor och 17 % hos obehandlade plantor.  

 

Figur 5. Genomsnittlig överlevnad i procent för olika markberedningsmetoder efter 5 år på försöksyta 
Sf 284. På varje stapel visas medelfelet. Hög = Högläggning, Invers = Inversmarkberedning, Fläck = 
Fläckmarkberedning, Ej MB = Ej markberett, Behandlade = Kemiskt behandlade mot snytbagge, 
Obehandlade = Ej kemiskt behandlade 

3.2. Överlevnad Sf 287 

Markberedning, oavsett typ, visar en signifikant högre överlevnadsgrad jämfört med ”ej 
markberedning” (p < 0,000, figur 6). Däremot var skillnaderna mellan de tre olika 
markberedningsmetoderna inte signifikanta. Permetrinbehandling visar en signifikant högre 



 

10 
 

överlevnadsgrad jämfört med ”ej permetrinbehandling” (p < 0,000, figur 6, bilaga 3). Effekten 
var speciellt stor för plantor i ”ej markberedning”, 58 % för behandlade och 33 % för 
obehandlade. 

I Sf 287 var högläggning med mittplantering (figur 6) den metod som resulterade i högst 
överlevnad efter 3 år. Bland de permetrinbehandlade plantorna i denna grupp var 
överlevnaden 96 % och bland de obehandlade plantorna var överlevnaden 92 %. För de 
permetrinbehandlade plantorna var skillnaden mellan de olika markberedningsmetoderna små.  

Även inversmetoden + mittplanterat hade god överlevnad, hela 94 % för behandlade och 83 
% för obehandlade plantor. Fläckmarkberedning + mittplanterat hade också ett gott resultat, 
både för behandlat och för obehandlat. Här ses att mittplanterat genomgående hade något 
bättre resultat än kantplanterat. Medelvärdet för de tre metoderna är 4 % bättre för 
mittplanterat. Effekten av plantans placering var signifikant (p = 0,040, fig. 6, bilaga 3).  

 

 

Figur 6. Genomsnittlig överlevnad i procent för olika markberedningsmetoder efter 3 år på försöksyta 
Sf 287. På varje stapel visas medelfelet. Hög mitt= Högläggning mittplanterat, Hög kant= Högläggning 
kantplanterat. Invers mitt = Inversmarkberedning mittplanterat, Invers kant = Inversmarkberedning 
kantplanterat. Fläck mitt = Fläckmarkberedning mittplanterat, Fläck kant = Fläckmarkberedning 
kantplanterat, Ej MB = Ej markberett, Behandlade = Kemiskt behandlade mot snytbagge, 
Obehandlade = Ej kemiskt behandlade. 

3.3. Planthöjd Sf 284 

Planthöjden efter 7 år var högst för ”högläggning”, därnäst kom ”invers” medan plantor i 
”fläck” och ”ej mb” var lägst. Högläggning var signifikant bättre än alla tre övriga 
behandlingar (p < 0,000)., och ”invers” var signifikant högre än ”fläck” och ”ej mb” (p < 
0,000).  
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Permetrinbehandlade plantor i ”hög” och ”invers” var något lägre än obehandlade plantor, 
medan resultatet var det omvända i ”fläck” och ”ej mb”. Inga av dessa skillnader var 
signifikanta. 

Den statistiska analysen visade att endast markberedningsmetoden hade en signifikant 
påverkan på planthöjden.  

 

 

Figur 7. Genomsnittlig planthöjd för olika markberedningsmetoder efter 7 år på försöksyta Sf 284. På 
varje stapel visas medelfelet. Hög = Högläggning, Invers = Inversmarkberedning, Fläck = 
Fläckmarkberedning, Ej MB = Ej markberett, Behandlade = Kemiskt behandlade mot snytbagge, 
Obehandlade = Ej kemiskt behandlade 

3.4. Planthöjd Sf 287 

I försök Sf 287 hade plantor i ”invers” den högsta medelhöjden efter 3 år (figur 8), 49,5 cm 
för mittplanterat (lika för behandlade och obehandlade plantor). Plantor i ”högläggning” och 
”invers” var signifikant högre än såväl ”fläck” som ”ej mb” (p < 0,000). Däremot var det 
ingen signifikant skillnad mellan ”hög” och ”invers”. 

Det var endast markberedningsmetoden som hade en signifikant påverkan på planthöjden.  
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Figur 8. Genomsnittlig planthöjd för olika markberedningsmetoder efter 3 år på försöksyta Sf 287. På 
varje stapel visas medelfelet. Hög mitt= Högläggning mittplanterat, Hög kant= Högläggning 
kantplanterat. Invers mitt = Inversmarkberedning mittplanterat, Invers kant = Inversmarkberedning 
kantplanterat. Fläck mitt = Fläckmarkberedning mittplanterat, Fläck kant = Fläckmarkberedning 
kantplanterat, Ej MB = Ej markberett, Behandlade = Kemiskt behandlade mot snytbagge, 
Obehandlade = Ej kemiskt behandlade? 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Försöksdesignens och försökslokalens representativitet 

I studien utvärderas två försök. I försök Sf 284 är raderna systematiskt utlagda, medan raderna 
i Sf 287 är slumpmässigt utlagda. Det kan diskuteras ifall systematisk design ger ett lika 
tillförlitligt resultat som slumpmässig design. I detta fall var orsaken till den systematiska 
designen att man vid exkursioner enkelt ska kunna visa skillnader mellan olika behandlingar. 
Vid en jämförelse mellan de båda försöken så syns dock inga avvikande resultat som tyder på 
att Sf 284 inte skulle vara representativt.  

Detta arbete är utfört på en relativt liten lokal med dess förutsättningar beträffande 
markförhållanden, klimat, utförande, insektsangrepp osv. Upprepade försök och jämförelser 
från andra platser med andra förutsättningar är viktigt om generella slutsatser skall kunna 
dras. Ett försök vid en försökspark kan ge ett något mera positivt utfall jämfört med vad 
resultatet blir i praktiken ute i fält. Kommersiellt utförd markberedning och därtill plantering i 
stor skala av olika entreprenörer bör ha en större spridning vad beträffar resultatet än ett 
planerat försök med identiska förhållanden över hela provytan. Väder och vind är också något 
som kan påverka, det kan vara för blött eller för torrt vissa perioder. Även temperatursumman 
kan variera mellan olika år för en och samma plats, samt frostnätter långt in i juni vissa år. 

4.2 Markberednings effekt på överlevnad 

Markberedningens överlägsenhet beträffande överlevnad, jämfört mot att inte markbereda, 
beror troligen till största delen på att snytbaggeskador undviks när plantor växer med blottad 
mineraljord runt stammen. Resultatet stämmer bra med tidigare undersökningar (Petersson 
2006, Lammi 2006).  

Den markberedningsmetod som gav högst överlevnad var högläggning tätt följt av 
inversmetoden. Detta gäller för överlevnad både efter 3 och 7 år och tydligast efter 7 år. 
Hallsby & Örlander (2004) fann dock att invers markberedning gav signifikant högre 
överlevnad än högläggning. 

4.3 Markberednings effekt på plantornas höjd  

I denna studie hade plantor i ”högläggning” den högsta höjden i ett av försöken (Sf 284), 
medan plantor i ”högläggning” och ”invers” var ungefär lika höga i Sf 287. Det var ingen 
skillnad mellan ”fläck” och ”ej mb”. Både ”högläggning och ”invers” ger komposteffekt 
vilket ger plantorna extra näring de första åren. Plantors rötter vid fläckmarkberett och ej 
markberett hamnar från början i ren mineraljord och får därmed en mindre näringstillgång 
jämfört med högläggning och inversmetoden. 

Detta förklarar troligen en stor del av skillnaderna. Högläggning ger störst komposteffekt 
(dubbel jämfört med invers). Högläggning ger också högst planteringspunkt vilket kan skydda 
mot frostskador, och skador orsakade av högt grundvatten. På lokaler med låg humiditet i 
kombination med grov marktextur kan metoden eventuellt orsaka att plantorna får torkskador 
(Wikner, 2014). Siljansfors ligger i en humid region med låg risk för torka (Lundmark 1986). 
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Hallsby & Örlander (2004) fann att invers markberedning gav något högre planthöjd än 
högläggning, men skillnaden var inte signifikant. 

4.4 Effekt av permetrin för plantornas överlevnad 

Permetrinbehandling gav signifikant högre överlevnadsgrad jämfört med ”ej 
permetrinbehandling”. Det stämmer bra med tidigare resultat (Petersson & Örlander 2003). 

4.5 Effekt av permetrin för plantornas höjd 

Det var ingen signifikant skillnad i höjd mellan permetrinbehandlade plantor och ”ej 
permetrinbehandlade” plantor. I en studie av Petersson & Örlander (2003), redovisas dock att 
permetrinbehandlade plantor hade högre höjd än obehandlade plantor.  

4.6 Slutsats 

Det är i första hand överlevnadsgraden som höjs med hjälp av markberedning, 
permetrinbehandling och val av planteringspunkt i förhållande till humuskant. Det är framför 
allt högläggning och inversmarkberedning som gynnar plantornas höjdtillväxt.  

De resultat som framkommit beträffande skillnader i överlevnad kommer troligen inte att 
förändras särskilt mycket över en omloppstid. Däremot är det mera osäkert om skillnaden i 
höjdtillväxt kommer att vara bestående. Därför behövs vidare uppföljning och studier för att 
fastslå om så kan vara fallet. Då försöket befinner sig i en av SLU:s försöksparker torde det 
vara tacksamt för nya framtida studier och uppföljningar i ämnet då rikligt med data finns att 
tillgå  
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Figur som visar försök Sf 284 upplägg och plantdesign 
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  1 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
 2 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Gran 3 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Planta 80 4 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Permetrin 5 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 

2003-05-23 6 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
 7 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 

  8 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
 9 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Gran 10 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Planta 80 11 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Obehandlad 12 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 

2003-05-23 13 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
 14 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
 15 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
 16 H F I Ej H F I Ej  H F I Ej H F I Ej H F I Ej H F I Ej 
Rad nr  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Bilaga 2: Figur som visar försök Sf 287 upplägg och plantdesign. 
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Bilaga 3: Metoder för statistiska analyser 

ANOVA 

Variansanalys (förkortat ANOVA från engelskans Analysis of variance) är en grupp 
statistiska metoder för hypotesprövning som används för att undersöka skillnader i 
medelvärde mellan fler än två grupper. Denna situation kräver speciella statistiska metoder, 
eftersom risken för att felaktigt förkasta en sann nollhypotes blir större än förväntat om man 
använder statistiska metoder som egentligen är avsedda för jämförelser av två grupper. 

Dunnetts test  

Dunnetts test jämför gruppmedelvärden. Dessa är särskilt utformade för situationer där alla grupper är 
avsedda att ställas mot en "Referens" grupp. Målet är att identifiera grupper vars medel är signifikant 
skild från medelvärdet av denna referensgrupp.  Den testar nollhypotesen så att ingen grupp har sin 
genomsnittliga signifikant skild från medelvärdet av referensgruppen.  

General Linear Model 

GLM står för ”General Linear Model” och användningen av allmänna linjäramodeller med en mängd 
olika statistiska analyser. 

Minitab 

Minitab är ett statistikprogram som utvecklades vid Pennsylvania State University av ett antal forskare 
1972. Minitab började som en light-version av OMNITAB, ett statistisk och analysprogram. 
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