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Sammanfattning 

Contorta (Pinus contorta) är ett barrträdslag som naturligt finns i västra Nordamerika och är 

inplanterat främst i norra Sverige. Syftet med detta arbete är att utvärdera hur långt och i 

vilken omfattning contorta spridit sig från äldre bestånd i södra Sverige. Resultatet skulle 

kunna användas vid bedömning om det finns en spridningsrisk i södra Sverige. De tre 

bestånden som användes vid detta arbete ligger i södra Östergötland och norra Småland. 

Datainsamlingen utfördes i tre steg i respektive bestånd: 1. Bedömning om contorta kan 

spridas och etableras från bestånd i södra Sverige. 2. Inventering av contortaplantor i 

subjektivt valda ytor. 3. Kvantitativ inventering av contortaplantor i systematiskt utlagda 

linjer, 2 meter breda och 250 meter långa, i fyra riktningar utgående från beståndskant. I 

inventeringen av subjektivt utvalda ytor hittades contortaplantor 350 meter från 

contortabestånd och i den kvantitativa inventeringen 50 meter från contortabestånd. Totalt 

hittades 27 contortaplantor (motsvarande 450 st/ha) i subjektivt utlagda ytor och 18 

contortaplantor (45 st/ha) hittades i den kvantitativa inventeringen. Alla funna contortaplantor 

hittades på störd mark och där trädkronans täckning var noll, dvs. där ljustillgången var högst. 

Det är däremot inte möjligt att, utifrån denna studie, säga vilken faktor som är primär för 

contortaplantornas etablering, markstörning eller ljustillgång. 

 

Abstract 

Contorta (Pinus contorta) is a coniferous tree species from western North America that has 

been introduced mainly in northern Sweden. The purpose of this work was to evaluate how 

far and to what extent (number of self-dispersal seedlings/ha) Contorta has spread from older 

populations in southern Sweden. The result can be used in assessing the risk of spreading in 

southern Sweden. The three forest stands used for this work were located in southern 

Östergötland and northern Småland, Sweden. The data collection was done in three stages in 

each stand: 1. Assessment if contorta can be disseminated and established from stocks in 

southern Sweden. 2. Subjective inventory of Contorta plants in selected areas. 3. Quantitative 

inventory of contorta plants along defined corridors, 2 meters wide and 250 meters long, in 

four directions from the edge of the stock. In the inventory of subjectively selected areas, 

contorta plants were found 350 meters from a contorta stand and in the objective inventory 50 

meters from a contorta stand. A total of 27 contorta plants (equivalent to 450 plants/ha) was 

found in subjectively inventory and 18 contorta plants (45 plants/ha) were found in the 

quantitative inventory. All Contorta seedlings were found on disturbed ground and where the 

canopy cover of trees was zero, i.e. where the access to light was highest. On the other hand, 

based on this study, it is not possible to say which factor is most important for the 

establishment, field disturbance or light supply. 
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Inledning 

Contortatall är ett härdigt och snabbväxande barrträd. Den har sitt ursprung i västra 

Nordamerika där den växer i ett stort område från Yukon i norra Kanada till Kalifornien i 

USA. Contortan kom för första gången till Sverige på 1920-talet för provplantering 

(Andersson, Engelmark, Rosvall & Sjöberg, 1999). På 1970-talet började contorta användas i 

större skala då man beräknade att skogsindustrin i Sverige skulle få brist på virke på 2000-

talet. Man planterade då stora arealer som var tänkta att motverka virkesbristen, då contorta 

växer snabbare än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) (Nilsson & Cory, 2010; Elfving, 

Eriksson & Rosvall, 2001). 

Planteringsarealen var som störst på 1970- och 1980-talen med upp till 40 000 ha per år, i 

huvudsak i Norrland (Andersson et al., 1999). År 2009 fanns det i Sverige ca 475 000 hektar 

skog där inslaget av contorta var minst 65% (Nilsson & Cory, 2010). Från 2010 till 2017 

planterades ytterligare ca 5000 ha årligen med contorta (Skogsstyrelsen, 2019a) varpå arealen 

idag, 2019, borde vara drygt 500 000 ha. Contorta växer fort och idag beräknas att den svarar 

för nästan 2% av det stående virkesförrådet i Sverige, och det är därmed det sjunde trädslaget 

vad avser volym i Sverige (Nilsson & Cory, 2010). 

Sedan 1979 är det inte enligt skogsvårdslagstiftningen tillåtet att plantera contorta i södra 

Sverige, söder om 60°N (59° 30’N i Värmlands och Örebro län) (Skogsstyrelsen, 2019b). 

Innan föreskriften antogs planterades contorta i södra Sverige, men i mycket begränsad 

omfattning. Bland annat Sveaskog, dåvarande Domänverket, anlade några bestånd som 

storskaliga försök (Lindgren & Martinsson, 1987) vilket gör att contorta idag förekommer i 

några få större bestånd i Götaland.  

Contortan liknar den svenska tallen och trivs på samma slags habitat, medelbördiga torra och 

friska marker. Contortatallen bedöms ha mindre skador än den svenska tallen, så som 

gremminellasvamp och har även större läkförmåga vid eventuella skador (Andersson et al., 

1999). Contortan är ett pionjärträdslag. Dess föryngring gynnas av ljus och blottad 

mineraljord, dvs. någon form av markstörning (Andersson et al., 1999). 

Contorta beräknas producera ca 40% mer virke än tall på ståndorter där tall är ett alternativ i 

norra Sverige, (Nilsson & Cory, 2010; Elfving et al., 2001). Dessutom är den beräknade 

omloppstiden kortare än för tall. En annan stor fördel med contorta är att den går att använda 

till pappersmassa och papper på samma sätt som tall. Den kan alltså, till skillnad mot till 

exempel lärk, blandas med tall i massaindustrin (Andersson et al., 1999).  

För framtida klimatförändringar ses även contortan som en tillgång då contortans höga 

produktion kan likställas med att den också binder mer kol än t.ex. tall som växer 

långsammare. Det gör att den fungerar bättre än tall som en kolsänka (Sjödin, 2012). 

Contortans introduktion i Sverige och konsekvenserna av den beskrivs och diskuteras bland 

annat i Andersson et al. (1999) och Engelmark (2011). Ett introducerat trädslag medför risker. 

En sådan risk är oönskad spridning av trädslaget. Ibland används termen invasiv art dvs. som 

sprider sig oönskat och med negativa konsekvenser. Contorta är delvis anpassad för 

skogsbrand och har kottar som kräver hög värme för att kådan runt kottarna ska kunna smälta 

och kotten öppna sig och släppa ut sina frön, så kallat serotina kottar. Tidigare trodde man det 

skulle begränsa contortans spridning i Sverige. En teori är att contorta, särskilt i ung ålder, 

ändå kan sprida frön då alla kottar inte tydligt är serotina (Andersson et al. 1999). 

Contortans självspridning tas upp i en miljökonsekvensbeskrivning av Andersson et al. 

(1999). Den enda fältstudie gjord i Sverige, som fanns tillgänglig när Andersson et al. (1999) 
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bedömde contortans möjligheter att spridas, var Nyströms studie (1988). Därefter har 

ytterligare studier presenterats (Edin 2000, Sjödin 2012, Nemer Barbiche 2013), alla 

genomförda i Norrland. 

I södra Sverige finns det, i jämförelse med norra Sverige, väldigt få contortabestånd. Därför 

passar det mycket bra att studera contortans spridning från enstaka bestånd i södra Sverige då 

sannolikheten att frö kommer från andra bestånd är mycket liten. Några studier om contortans 

spridning har inte gjorts tidigare i södra Sverige. Syftet med min studie är att (1) undersöka 

om contorta sprider samt etablerar sig från bestånd i södra Sverige. Om den kan sprida sig vill 

jag även (2) utvärdera under vilka förutsättningar contortaplantor etablerar sig samt (3) se hur 

långt från bestånd contortaplantor kan hittas.  
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Material och metod 

Contortabestånden 

Inventeringen genomfördes i augusti och september 2019. Uppgifter om de tre 

contortabestånden (figur 1) som användes vid denna studie (Stora Hester, Djurstorp och 

Solebo) och dess provenienser är beskrivna av Lindgren och Martinsson (1987). Martinsson 

och Lindgren (1987) listade contortabestånd och av totalt elva bestånd i Götaland användes de 

tre i norra Småland och södra Östergötland.  

 
Figur 1. Bestånd som inventerats under arbetet. 1. Stora Hester, 2. Djurstorp och 3. Solebo. 

(© Lantmäteriet, 2019). 

Beståndet i Stora Hester var contorta planterad år 1976 med två-åriga plantor på dikad 

tidigare odlad myrmark (contortaproveniens: Hazelton). Vid besöket hösten 2019 var 

beståndet avverkat. Det nya beståndet bestod av självföryngrad contorta, ca 3 meter hög. 

Trots att det inte har funnits några träd som kunnat ge frö de senaste 5–10 åren tas ändå 

lokalen Stora Hester med för påvisa om contorta kan föryngra sig i södra Sverige.  

Beståndet i Djurstorp anlades 1977 med två-åriga plantor av contortaproveniens Hazelton 

(bilaga 1). År 1978 hjälpplanterades beståndet med proveniens Falkland (bilaga 1). Marken är 

torr och spridda tallar finns inom beståndet. Beståndet är gallrat. Den södra delen har 

utvecklats väl medan delar av beståndet norrut har stormskadats och består utav ett hygge 

med planterad gran (Picea abies). Vid inventeringen var beståndet i Djurstorp 41–42 år 

gammalt och hade en storlek av ca 5 ha. 

Beståndet i Solebo är 17,5 hektar stort och enligt Lindgren och Martinsson (1987) ett av de 

större i Götaland. Dessutom har contorta använts vid hjälpplantering i mindre områden i 

närheten. Beståndet planterades 1976 med två-åriga plantor av proveniens Falkland (bilaga 1, 

tabell 5) och hjälpplanterades 1978 efter snytbaggeangrepp. Området är ett dödislandskap och 

a) 

b) 

1 

2 

3 
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jordarten är mestadels grov grus-sand. Fuktigare torvpartier förekommer. Vid inventeringen 

var beståndet i Solebo 46 år gammalt. Beståndet är gallrat, har utvecklats väl och har få 

skador (bilaga 3). 

 

Fältarbete 

Minsta storleken på plantor som räknades vid inventeringen var 1 dm för att säkrare kunna  

skilja på svensk tall och contorta. För särskiljning av contorta och svensk tall granskades färg, 

stam samt växtsätt. Contorta har en djupare grön färg, mer vridna och ofta längre barr, 

mörkare stam samt att skottet är mörkare och med mer kåda. Den svenska tallen har en ljusare 

grön färg, raka barr, röd stam och ljusare skott (figur 2). Vid tveksamhet gjordes doftprov 

genom brytning av barr. Contortans barr doftar apelsin. 

 
Figur 2. Till vänster: svensk tall och till höger: contorta. 

 

Datainsamlingen bestod av tre steg, 1) om självspridning överhuvudtaget är möjlig, 2) 

inventering av subjektivt utlagda inventeringslinjer och 3) en kvantitativ inventering av 

systematiskt utlagda inventeringslinjer. 

1. Bedömning av möjlighet till självspridning. Uppletande genomfördes runt om 

beståndskanterna för att finna självföryngrade contortaplantor i direkt angränsning till 

contortabestånden. 

2. Kring varje bestånd letades det upp ståndorter som var öppna, störda och låg så nära 

contortabestånden som möjligt, dvs. optimala möjligheter för contorta att etableras. I sådana 

områden lades en inventeringslinje om 50 meter ut och ett två meter bred linje inventerades 

(figur 3 och 4). 

De tre subjektivt utvalda områdena som inventerades i Djurstorp var en betesmark på ca 200 

meter från contortabeståndet, en kraftledningsgata ca 300 meter från beståndet samt en 

avverkningsväg på ett ca 5 år gammalt hygge ca 30–80 meter från beståndet. De tre subjektivt 

utvalda områdena som inventerades i Solebo var ett hygge ca 8 år gammalt ca 200 meter från 

beståndet, ett äldre grustag ca 20 meter från beståndet (figur 4 och 9) samt en utdikad myr ca 

10 meter från beståndet (figur 4 och 10). 

3. Den kvantitativa inventeringen gjordes i fyra linjer som lades ut systematiskt. Linjerna 

startade i beståndskanten och gick mot norr, syd, öst och väst (figur 3 och 4). Med kompass 

togs riktningen. Ett 50 meter långt måttband lades ut och med hjälp av en 2 meter lång käpp 
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inspekterades linjen i en 2 meter bred zon. Därefter lades måttbandet ut ytterligare 50 meter. 

Detta upprepades till linjen var 250 meter långt. Varje linje motsvarar 500 m2, sammanlagt 

2000 m2 per bestånd. Alla contortaplantor högre än 1 dm räknades och registrerades. Första 

inventeringen i nordlig riktning i Solebo fick avbrytas då ett stort område med contorta norr 

om ursprungsbeståndet hittades. Träden bedömdes vara lika gamla som huvudbeståndet och 

en ny inventeringslinje påbörjades (figur 4). 

 
Figur 3. Djurstorp. Vit - Gränsen för contortabeståndet.  Rött - Linjer, kvantitativ  

inventering. Gult - Ytor, subjektiv inventering. (©Lantmäteriet, 2019). 

 

 
Figur 4. Solebo. Vit - Gränsen för contortabeståndet. Mindre vitmarkerade områden är 

mindre bestånd planterade med contorta. Rött - Linjer, kvantitativ inventering. 

Streckad röd – första linjen i nordlig riktning som senare uteslöts. Gult - Ytor, subjektiv 

inventering (©Lantmäteriet, 2019). 
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Markslag (I), habitat/ståndort (II), markvegetationstyp (III), markfuktighetsklass (IV) och 

skogens slutenhet (V) noterades. Inventeringarna har gjorts på åtta olika klasser av 

markslag(I) (tabell 1 och 2). 

Tabell 1. Klasser och definition av markslag som användes vid inventeringen.  

Markslag Definition markslag 

Skog Träd eller plantor med höjd över 3 meter dominerar 

Hygge Kalmark eller med plantor under 3 meter 

Betesmark Öppen gräsbevuxen mark 

Myr Organogen jord (dvs. ej mineraljord) 

Hällmark Inget eller väldigt tunt jordlager 

Dike Fuktigt eller vattenfyllt dike i skogsmiljö 

Väg Köryta anpassad för fordon 

Vägslänt Område bredvid väg 

 

Markslag ”skog” delades upp i följande habitat/ståndorter (II) efter utvecklingsgrad och 

dominerande trädslag. Utvecklingsgraderna var: gammal, trädens medelhöjd över 25 meter; 

medelålders, medelhöjd mellan 10 och 25 meter samt; ungskog, trädens medelhöjd mellan 3 

och 10 meter. Trädslagen var contorta, tall, gran, björk (vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk 

(Betula pubescens) har ej särskilts) samt blandskog där inget trädslag bedömdes svara för mer 

än 7/10 av total volym eller stamantal. Markslag “skog” är uppdelat på åtta habitat och därtill 

tillkommer ytterligare sex habitat där trädskikt saknades. Inventeringarna har således gjorts i 

14 olika habitat/ståndorter (tabell 2).  

På markslaget Skog klassades markvegetationstyperna (III) efter Hägglund och Lundmark 

(1984b). Inventeringen har gjorts på tio markvegetationstyper (tabell 2). 

Markens fuktighet klassades i fem klasser (IV) (torr, frisk, frisk/fuktig, fuktig och våt) enligt 

Hägglund och Lundmark (1984a) (tabell 2) och skogens slutenhet (V) skattades som 

trädkronornas täckning i procent (0–100%) (tabell 2). 

Tabell 2. De använda klasser för markslag, habitat/ståndort, markvegetationstyp, markfuktighetsklass och skogens 

slutenhet som användes vid inventeringen. 

Markslag Habitat Markvegetationstyp Fuktighetsklass Slutenhet (%) 

Skog Björk Högört Torr 0 

Hygge Contorta Mark utan fältskikt Frisk 10 

Betesmark Contorta/Tall Bredbladigt gräs Frisk/Fuktig 20 

Myr Gran Smalbladigt gräs Fuktig 30 

Hällmark Äldre gran Starr-fräken Våt 40 

Dike Ung tall Blåbär  50 

Väg Tall Lingon  60 

Vägslänt Blandskog Kråkbär-ljung  70 

 Hygge Lavrik  80 

 Betesmark Lavtyp  90 

 Hällmark   100 

 Myr    

 Störd mark    

 Kolbotten    

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rtbj%C3%B6rk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glasbj%C3%B6rk
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Resultat 

I alla tre bestånden, Stora Hester, Djurstorp och Solebo hittades självföryngrad contorta, 

contorta kan alltså självföryngra sig i södra Sverige. I Stora Hester var det gamla beståndet 

avverkat och området nu självföryngrat med contorta från tidigare beståndet. Det nya 

beståndet var ca 3 meter högt och luckigt. Eftersom det är okänt när beståndet slutade 

producera och sprida frö och det inte heller fanns några fröträd kvar uteslöts beståndet från 

vidare studier. I både Djurstorp och Solebo hittades plantor i beståndskanterna och inne i 

bestånden, rikligt förekommande på störd mark. Därför var det uppenbart att contorta kan 

producera frö och föryngra sig i och kring contortabestånd i södra Sverige. Majoriteten av 

plantor hittades på störd mark med blottad mineraljord, som gamla drivningsvägar, tidigare 

uppläggsplatser för virke eller vändplan (figur 5). 

 

Inventering – subjektivt utlagda ytor 

Under inventeringen av subjektivt utlagda ytor hittades totalt 27 contortaplantor (450 

plantor/ha). 21 plantor hittades på markslag hygge (1050 st/ha). På myr hittades tre 

contortaplantor och i kraftledningsgata hittades tre. Markvegetationstyperna var varierande 

men främst hittades contortaplantor på markvegetationstyp Smalbladigt gräs samt 

Lingonristyp. Alla contortaplantor hittades där fuktighetsklassen var frisk och där 

krontäckningen var noll, dvs. tillgången till ljus var maximal. 

Contortaplantor hittades på upp till 370 meter från närmsta contortabestånd (tabell 3). Det vid 

lokalen Solebo, på hygge som var planterat med gran. Contortaplantorna hittades i 

markberedda fläckar. Åldern på hygget var ca fem år (bilaga 3, figur 11 och 12). 

Tabell 3. Antal contortaplantor funna vid inventering av subjektivt utlagda ytor. Alla ytor var 100 m2. 

  

Kvantitativ inventering – systematiskt utlagda linjer 

I Djurstorp hittades totalt 16 contortaplantor (motsvarande 80 plantor/ha) och i Solebo 

hittades två contortaplantor (10 plantor/ha). Inventeringslinjerna vid den kvantitativa 

inventeringen gick i huvudsak genom markslaget ”skog”, men påfallande är den stora andelen 

hygge vid Djurstorp (bilaga 2, tabell 4). I Djurstorp och Solebo hittades alla 18 

Bestånd Markslag 
Habitat/ 
Ståndort 

Mark-
vegetationstyp 

Fuktighets
-klass 

Avstånd till 
contorta 
bestånd (m) 

Antal 
contorta
-plantor 

Contorta/
ha 

Djurstorp Hygge 

Körväg på 
hygge, 
blottad 
mineraljord 

Smalbladigt 
gräs Frisk 15-65 m 12 1200 

Djurstorp 
Kraftlednings 
gata 

Kraftlednings 
gata Kråkbär-Ljung Frisk 290-340 m 3 300 

Djurstorp Betesmark Öppen Bete Frisk 175-225 m 0 0 

Solebo Hygge Hygge Lingon Frisk 320-370 m 9 900 

Solebo Myr Myr 
Bredbladigt 
gräs Frisk 10-60 3 300 

Solebo Grustag Grustag 
Mark utan 
fältskikt Torr 30-80 0 0 
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contortaplantor inom 50 meter från beståndskant (figur 6) vilket jämförs med Nyström 

(1988), Edin (2000), Sjödin (2012) och Nemer Barbiche (2013) i tabell 4.  

 

Figur 6. Kvantitativa inventeringen. Avstånd till contortabestånd. Alla contortaplantor återfanns 

inom 50 meter från beståndskant. 

 

Alla 16 contortaplantor i Djurstorp hittades på markslaget hygge. De båda contortaplantorna i 

Solebo hittades på markslaget vägslänt (bilaga 2, tabell 6). Alla 16 contortaplantor i Djurstorp 

hittades i habitatet hygge där markvegetationstyp var smalbladigt gräs. Antalet 

contortaplantor på hygge i Djurstorp per hektar motsvarar 163 st/ha. I Solebo hittades två 

contortaplantor i habitatet störd mark med markvegetationstyp Kråkbär-Ljung (bilaga 2, tabell 

7 och 8).  Alla 18 contortaplantor i Djurstorp och Solebo hittades på markfuktighetsklassen 

frisk och där trädkronans täckning var noll, dvs. där ljustillgången var högst (bilaga 2, tabell 9 

och 10). 
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Diskussion 

Två frågor ställdes med denna undersökning, varav den första handlade om contorta kunde 

etablera sig i södra Sverige från befintliga contortabestånd och den andra rörde omfattningen 

av spridningen. Jag fann stöd för min första fråga där jag fann att contorta hade självföryngras 

i alla tre bestånd. I Djurstorp och Solebo hittades contortaplantor även utanför bestånden. 

Utifrån denna studie är det uppenbart att contorta kan sprida sig från bestånd i södra Sverige. 

För den andra frågan, baserad på den kvantitativa har jag inte hittat något stort antal 

contortaplantor utanför bestånden och inte kunnat se en längre spridning än 50 meter från 

beståndskanterna. De flesta plantor hittades på ett avstånd av 0–30 meter från bestånden, men 

längre avstånd från beståndskanterna förekom. I inventeringen av subjektivt valda ytor hittade 

jag däremot självföryngrad contorta som längst 370 meter från beståndet i Solebo. Där var 

förhållandena för etablering av contorta goda, mycket ljus, ingen krontäckning, och störd 

mark, markberett hygge. Liknande resultat erhöll Nyström (1988), Edin (2000), Sjödin (2012) 

och Nemer Barbiche (2013) i sina studier i norra Sverige. 

Jag hittar inget tydligt svar på min andra fråga, om contortan sprider sig i liknande omfattning 

i södra Sverige som i norra Sverige (tabell 4). I den kvantitativa inventeringen hittades något 

fler contortaplantor per hektar än i Nyströms studie (1988) i norra Sverige. Nyström (1988) 

hittade alla sina plantor inom 160 meter från bestånd (tabell 4). Däremot hittade jag färre 

contortaplantor per ha i jämförelse med Edin (2000) samt Sjödin (2012) (tabell 4). På annan 

typ av mark hittade Nemer Barbiche (2013) färre plantor i sin studie än vad jag gjorde vid den 

kvantitativa inventeringen. Nemer Barbiche (2013) hittade alla sina plantor på 

hällmarksimpediment inom 103 meter från bestånd och inom 136 meter på 

myrmarksimpediment (tabell 4). Edin (2000) hittar alla sina plantor inom 60 meter från 

bestånd (tabell 4).  

En orsak till skillnaden mellan mina resultat och resultaten erhållna i Norrland skulle kunna 

vara att tillgången på lämpliga habitat kring mina bestånd var sämre än för de studerade 

bestånden i norra Sverige. Områdena i Norrland skulle kunna vara lämpliga för 

självföryngring av contorta, glesare med mer ljus, mindre konkurrens från vegetation och 

större andel störd mark. En annan orsak skulle kunna vara ett aktivare skogsbruk i södra 

Sverige där självföryngrade contortaplantor tagits bort vid röjning eller gallring. 

Åldern på bestånden och den tid träden kunnat ge frö talar snarare för att det skulle vara mer 

contortaplantor i södra Sverige. Åldern mellan bestånden i de olika studierna skiljer sig inte 

nämnvärt. Bestånden i Djurstorp och Solebo var 45 resp. 46 år när de inventerades medan 

bestånden i Norrland var mellan 16 och 59 år när de inventerades (Nyström, 1988), mellan 28 

och 30 år (Edin, 2000), mellan 40 och 42 år (Sjödin, 2012) och mellan 35 och 39 år (Nemer 

Barbiche, 2013). Vid jämförbar ålder bör contortabestånd i Götaland sätta kott och få frö 

tidigare än i Norrland eftersom klimatet är gynnsammare. 
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Tabell 4. Antal contortaplantor per hektar från fyra olika studier samt längst avstånd av hittade contortaplantor i respektive 

studie (Nyström, 1988; Edin, 2000; Sjödin, 2012; Nemer Barbiche, 2013). 1Medeltal av både hällmarksimpediment och 

myrmarksimpediment. 

 

Nemer Barbiche (2013) tittade särskilt på contorta på lågproduktiv mark, så kallat 

impedimentmark. Det är svårt att jämföra med den studien eftersom den kvantitativa 

inventeringen kring Djurstorp och Solebo enbart utfördes på produktiv skogsmark.  

Störst påverkan på etablering av contortaplantor verkade störningar i fält- och markskikt ha då 

alla funna contortaplantor i denna studie hittades på störd mark och där trädkronans täckning 

var noll, dvs. öppet. Det är däremot inte möjligt att, utifrån denna studie, säga vilken faktor 

som är primär för contortaplantornas etablering, markstörning eller ljustillgång. En planta 

behöver både ljus, näring och vatten (Hallsby, 2013). Vad gäller min tredje fråga som rörde 

vilka faktorer som påverkar contortans spridning så är det uppenbart att etableringen av 

contortaplantor gynnas av mycket ljus och störd mark eller blottad mineraljord (Varmola, 

Salminen, Rikala & Kerkel, 2000; Hallsby, 2013). Flera av inventeringslinjerna i Solebo gick 

genom tät granskog där ljustillgången var liten och där hittades heller inga contortaplantor. I 

Djurstorp var det fler hyggen och gles skog och där hittades också fler contortaplantor även 

om det inte var många (tabell 6). 

I Götaland är antalet contortabestånd mycket begränsat. Det begränsar möjligheten att frö 

kommer från andra frökällor än de studerade contortabestånden. Detta är en stor fördel med 

att utföra studierna i södra Sverige. I norra Sverige där contorta är vanlig kan contorta komma 

från många olika frökällor (Nilsson och Cory, 2010). 

I den här studien har både subjektivt- och systematiskt utlagda ytor använts. De systematiskt 

utlagda inventeringslinjerna, har gjort det möjligt att få en uppfattning om hur vanligt det är 

att contorta sprider sig från bestånd. Den subjektiva studien har gett en uppfattning om vilka 

ståndorter som contorta troligen återfinns på i vilken omfattning contorta kan föryngras på 

områden/habitat som är särskilt lämpliga för contorta.  

Uppgiften om antalet contortaplantor per hektar kan vara missledande. Jag hittade 45 plantor 

per hektar när inventeringslinjerna var 250 meter långa utgående från frökällan. Om 

inventeringslinjerna hade gjorts dubbelt så långa hade den inventerade arealen varit dubbelt så 

stor, men troligtvis hade inte fler plantor hittats och antalet plantor per hektar hade motsvarat 

22,5 plantor per hektar. 

Antalet äldre contortabestånd i Götaland är få (Nilsson & Cory, 2010), men det skulle vara 

mycket intressant att hitta fler bestånd och göra liknande inventering av contortans spridning. 

Skulle inventeringen gjorts om idag hade fler linjer lagts ut i den kvantitativa inventeringen 

men linjernas längd hade kortats ner till ca 50–100 meter. I tidigare arbeten har flest 

Studie Antal plantor/ha 
Längst avstånd från 
bestånd (m) 

Denna studie (2019), subjektivt valda ytor 450 350 

Denna studie (2019), kvantitativ inventering (objektiv) 45 50 

Nyström (1988), objektiv 22 160 

Edin (2000), objektiv 117 60 

Sjödin (2012), objektiv 163 - 

Nemer Barbiche (2013), hällmarksimpediment subjektiv 261 103 

Nemer Barbiche (2013), myrmarksimpediment subjektiv 261 136 
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contortaplantor hittats nära bestånden vilket hade givit mig fler inventerade plantor att arbeta 

med. Dock hade den subjektiva studien inte givit mer då fler eller större ytor inte hade 

inventerats. 

Risken för spridning av contorta i södra Sverige är idag mycket liten eftersom antalet 

contortabestånd är mycket begränsat (Lindgren & Martinsson, 1987; Nilsson & Cory, 2010). 

Vid ökad användning av contorta kan risken öka men enligt denna studie verkar risken liten 

för spridning från bestånd. Få plantor hittades och de som hittades växte på särskilda habitat 

så påverkan på annan vegetation var ringa eller obefintlig. 

Studien ger inte grund för att särskilda åtgärder behöver vidtas dagsläget. Sjödin (2012) har 

diskuterat möjligheterna att ha en barriär med svensk tall runt om ett contortabestånd för att 

minska spridningen. Detta eftersom träd i kantzonerna till bestånden har större krona men 

också bär mer kottar så kan detta minska spridningen (Sjödin, 2012). I Solebo finns just 

svensk tall planterat mellan contortabeståndet och det hygge där självföryngrad contorta 

hittats. Det är därför svårt att se om plantering av tall runt contortabeståndet i Solebo har 

bidragit till en minskad spridning. Carlstedt (2009) har studerat möjligheten att genom 

hyggesbränning eliminera frön av contorta att överleva och gro. Resultatet visade att ytterst få 

frön överlevde hyggesbränning. Men hyggesbränning stoppar inte spridning från beståndet till 

omgivningen innan avverkning. 

Farhågorna som framförs om spridning av contorta (Andersson et al., 1999; Engelmark, 2011) 

bekräftas inte i denna studie. Det finns naturligt föryngrade contortaplantor utanför de 

studerade bestånden, men de är inte många plantor och de är begränsade till särskilda habitat, 

som störd mark och markberedningsfläckar på hyggen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Tabell 5. Sammanfattad information om de inventerade bestånden och använda provenienser (Lindgren & Martinsson, 

1987). 

 
Antal hektar 

vid plantering 
Mark Planteringsår Proveniens Ursprung 

Stora Hester 3,0 ha Torv 1976 Hazelton (mellersta 
British Columbia, 
Kanada) 

Troligen Lat N 
55˚30’, Long W 
127˚30 

Alt m: 600 m ö h 

Djurstorp 4,8 ha Tidigare hagmark 1977 Hazelton (mellersta 
British Columbia, 
Kanada) 

Troligen Lat N 
55˚30’, Long W 
127˚30 

Alt m: 600 m ö h 

Solebo 17,5 ha Morän med inslag 
av torv 

1976 Falkland (södra 
British Columbia, 
Kanada) 

Lat N 50˚30’, 
Long W 119˚00 

Alt m: 800–1300 
m ö h 
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Bilaga 2 

Tabell 6. Inventerad markslag; m, m2 och %. Antal contortaplantor per markslag i både Djurstorp och Solebo. Kvantitativa 

inventeringslinjer. 

Markslag 

Djurstorp Solebo Totalt 
 

Contortaplantor 

m m2 % m m2 % m m2 % Antal st/ha 

Skog 378 756 37,8 901 1802 90,1 1279 2558 63,95 0 0,0 

Hygge 507 1014 50,7 0 0 0 507 1014 25,35 16 157,8 

Betesmark 87 174 8,7 0 0 0 87 174 4,35 0 0,0 

Myr 0 0 0 30 60 3 30 60 1,5 0 0,0 

Hällmark 17 34 1,7 17 34 1,7 34 68 1,7 0 0,0 

Dike 0 0 0 6 12 0,6 6 12 0,3 0 0,0 

Väg 11 22 1,1 37 74 3,7 48 96 2,4 0 0,0 

Vägslänt 0 0 0 9 18 0,9 9 18 0,45 2 1111,1 

Totalsumma 1000 2000 100 1000 2000 100 2000 4000 100 18  
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Tabell 7. Habitat/ståndorter som har inventerats; m, m2 och %. Antal contortaplantor per habitat/ståndort i både 

Djurstorp och Solebo. Kvantitativa inventeringslinjer. 

 
Djurstorp Solebo Totalsumma 

 
Contortaplantor 

Habitat/ståndort m m2 % m m2 % m m2 % Antal st/ha 

Björk 0 0 0 66 132 6,6 66 132 3,3 0 0,0 

Contorta 6 12 0,6 0 0 0 6 12 0,3 0 0,0 

Contorta/Tall 0 0 0 3 6 0,3 3 6 0,15 0 0,0 

Gran 181 362 18,1 53 106 5,3 234 468 11,7 0 0,0 

Äldre granskog 140 280 14 194 388 19,4 334 668 16,7 0 0,0 

Ung tall 0 0 0 66 132 6,6 66 132 3,3 0 0,0 

Tall 51 102 5,1 358 716 35,8 409 818 20,45 0 0,0 

Blandskog 0 0 0 161 322 16,1 161 322 8,05 0 0,0 

Hygge 490 980 49 0 0 0 490 980 24,5 16 163,3 

Betesmark 87 174 8,7 0 0 0 87 174 4,35 0 0,0 

Hällmark 17 34 1,7 17 34 1,7 34 68 1,7 0 0,0 

Myr 0 0 0 30 60 3 30 60 1,5 0 0,0 

Störd mark 11 22 1,1 52 104 5,2 63 126 3,15 2 158,7 

Kolbotten 17 34 1,7 0 0 0 17 34 0,85 0 0,0 

Totalsumma 1000 2000 100 1000 2000 100 2000 4000 100 18  
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Tabell 8. Inventerade markvegetationstyper; m, m2 och %. Antal contortaplantor per markvegetationstyp i både 

Djurstorp och Solebo. Kvantitativa inventeringslinjer. 

 Djurstorp Solebo Totalsumma 
 

Contortaplantor 

Markvegetationstyp m m2 % m m2 % m m2 % Antal st/ha 

Högört 0 0 0 30 60 3 30 60 1,5 0 0,0 

Mark utan fältskikt 194 388 19,4 220 440 22 414 828 20,7 0 0,0 

Bredbladigt gräs 0 0 0 274 548 27,4 274 548 13,7 0 0,0 

Smalbladigt gräs 543 1086 54,3 66 132 6,6 609 1218 30,45 16 131,4 

Starr-Fräken 101 202 10,1 0 0 0 101 202 5,05 0 0,0 

Blåbär 8 16 0,8 146 292 14,6 154 308 7,7 0 0,0 

Lingon 28 56 2,8 0 0 0 28 56 1,4 0 0,0 

Kråkbär-Ljung 15 30 1,5 236 472 23,6 251 502 12,55 2 39,8 

Lavrik 0 0 0 17 34 1,7 17 34 0,85 0 0,0 

Lavtyp 17 34 1,7 0 0 0 17 34 0,85 0 0,0 

Bete 87 174 8,7 0 0 0 87 174 4,35 0 0,0 

Väg 7 14 0,7 11 22 1,1 18 36 0,9 0 0,0 

Totalsumma 1000 2000 100 1000 2000 100 2000 4000 100 18  

 

Tabell 9. Inventerade markfuktighetsklasser; m, m2 och %. Antal contortaplantor per markfuktighetsklass i både 

Djurstorp och Solebo. Kvantitativa inventeringslinjer. 

 Djurstorp Solebo Totalsumma 

 
Contortaplantor 

Fuktighetsklass m m2 % m m2 % m m2 % Antal st/ha 

Torr 28 56 2,8 360 720 36 388 776 19,4 0 0,0 

Frisk 871 1742 87,1 377 754 37,7 1248 2496 62,4 18 72,1 

Frisk-Fuktig 0 0 0 66 132 6,6 66 132 3,3 0 0,0 

Fuktig 101 202 10,1 195 390 19,5 296 592 14,8 0 0,0 

Våt 0 0 0 2 4 0,2 2 4 0,1 0 0,0 

Totalsumma 1000 2000 100 1000 2000 100 2000 4000 100 18  
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Tabell 10. Inventering av skogens slutenhet i klassning Trädkronans täckning (%); m, m2 och %. Antal 

contortaplantor efter trädkronanstäckning i både Djurstorp och Solebo. Kvantitativa inventeringslinjer. 

 Djurstorp Solebo Totalsumma 
 

Contortaplantor 

Trädkronans 
täckning (%) m m2 % m m2 % m m2 % Antal st/ha 

0 605 1210 60,5 73 146 7,3 678 1356 33,9 18 132,7 

10 40 80 4 0 0 0 40 80 2 0 0,0 

20 17 34 1,7 9 18 0,9 26 52 1,3 0 0,0 

30 15 30 1,5 236 472 23,6 251 502 12,55 0 0,0 

50 68 136 6,8 248 496 24,8 316 632 15,8 0 0,0 

60 0 0 0 66 132 6,6 66 132 3,3 0 0,0 

70 0 0 0 168 336 16,8 168 336 8,4 0 0,0 

80 30 60 3 0 0 0 30 60 1,5 0 0,0 

90 225 450 22,5 200 400 20 425 850 21,25 0 0,0 

Totalsumma 1000 2000 100 1000 2000 100 2000 4000 100 18  
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Bilaga 3 

 

Figur 7. Solebo. Contortabestånd 46 år. 

 

 

Figur 8. Solebo. Contortabestånd 46 år.  
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Figur 9. Solebo, inventering subjektivt utlagd yta. Grustag. 

Måttband på 50 meter utlagt. 

 

 
Figur 10. Solebo, inventering subjektivt utlagd yta. Utdikad 

myr. 

 

 
Figur 11. Solebo, inventering subjektivt utlagd yta. Hygge 

med självföryngrad contortaplanta ca 300 m från 

contortabeståndet. 

 
Figur 12. Solebo, inventering subjektivt utlagd yta. Hygge 

med självföryngrad contortaplanta ca 300 m från 

contortabeståndet. 

 


