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Sammanfattning 

Contortatallen (Pinus contorta Dougl. var. latifolia Engelm.) började under slutet av 

1960-talet planteras i stor skala i Sverige. Orsaken var en befarad virkesbrist och 

jämfört med tallen (Pinus sylvestris) uppvisade contortan en högre virkesproduktion. 

Under de senaste tio åren har den mekaniserade sådden av contorta ökat.  

Denna uppsats utvärderar föryngringsresultatet efter sådd av contorta i Härjedalen. 

Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan 

föryngringsresultatet och altitud respektive vegetationstyp. Totalt inventerades 280 

systematiskt utlagda provytor på 15 objekt i maj 2012.  

I genomsnitt uppgick det totala antalet såddplantor av contorta till 3 700 per hektar
 

och antalet huvudplantor av contorta till 1 800 per hektar. Andelen nollytor inom tre 

meter från inventeringspunkten uppgick till 2 %.  

Det var ingen skillnad i föryngringsresultatet mellan hög och låg altitud. Det verkar 

emellertid finnas ett samband mellan föryngringsresultatet och vegetationstyp, med 

bättre föryngringsresultat på mindre bördiga marker. Anledningen kan vara mindre 

konkurrens från andra växter och tunnare humustäcke. Alltför för få objekt 

studerades av de olika vegetationstyperna för att kunna dra långtgående slutsatser.  

Maskinell sådd kombinerat med markberedning gav för de studerade objekten ett 

tillfredsställande föryngringsresultat och till en lägre kostnad än för plantering. 
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Summary 

In the end of the 1960's Pinus contorta Dougl. var. latifolia Engelm. was introduced 

in Sweden. The main reason was a fear of shortage of timber and compared to Pinus 

sylvestris, Pinus contorta showed a higher timber production. During the last 10 

years mechanized seeding of contorta has increased.  

 

Seedings of lodgepole pine were investigated for survival and number of future stems 

per ha at different elevations and vegetation types in Härjedalen in Sweden. In total 

280 sample plots located in 15 different objects seeded in 2008 were investigated in 

May 2012 with the objective to correlate the regeneration result with elevation and 

vegetation type.  

On average the number of seedlings of lodgepole pine was 3 700 per ha and the 

number of future main trees was 1 800 per ha. The percent of sample plots with no 

lodgepole pine seedlings within three meters from the check point was 2. 

Objects at lower and higher elevations gave similar findings. There was a correlation 

between seeding result and vegetation type with better seeding result on less fertile 

soils. The reason could be the amount of competition with other plants and the 

thickness of the humus layer. Too few objects studied for respective vegetation type 

made it hard to make too far-reaching conclusions. 

Mechanical seeding combined with scarification resulted  for the studied objects  in 

satisfactory regeneration and at a lower cost than for planting. 
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Abstract 

Den här studien är en uppföljning av föryngringsresultatet efter maskinell sådd av 

contorta (Pinus contorta Dougl. var. latifolia Engelm.) i Härjedalen. Efter tre 

växtsäsonger uppgick det totala antalet såddplantor till 3 700 per ha och antalet 

huvudplantor uppgick till 1 800 per ha.  Andelen nollytor uppgick till 2 %. Det var 

ingen skillnad i föryngringsresultat mellan låg och hög altitud.  

Generellt gav maskinell sådd av contorta ett tillfredsställande föryngringsresultat. På 

mindre bördig mark var såväl det totala antalet såddplantor som antalet huvudplantor 

högre än på bördigare mark.  

Mechanical regeneration by seeding of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl. var. 

latifolia Engelm.) in the province of Härjedalen in Sweden was studied. After three 

growing seasons the total number of seedlings were 3 700 per ha and the number of 

main seedlings were 1 800 per ha. 2% of the sample plots had no plants within 3 m. 

No difference could be found between objects on high and low altitudes.  

In general mechanical seeding gave satisfactory regeneration. On low fertile soils the 

total number of seedlings as well as the future main seedlings was higher than on 

more fertile soils  

Keywords: Pinus contorta, seeding, vegetation type, altitude 
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Förord 

En av författarna är skogsägare i Härjedalen och har satsat på contortasådd på sina 

egna marker. En exkursion om contortasådd som arrangerades 2010 ökade intresset 

ytterligare. Som skogsägare i norra Sverige är det inte lätt att diversifiera trädslagen. 

Contortan ger möjlighet att korta omloppstiden och med sådd kan 

föryngringskostnaden hållas nere. Detta inspirerade oss till det valda ämnet.  

Vi båda har fått ökad kännedom om contorta som trädslag och det personliga 

intresset för sådd av contorta kvarstår. 

Vi fick förslag på inventeringsobjekt av Helene Andersson på Holmen Skog och 

Ernst Halvarsson på Mellanskog. Ett tack till dem vill vi rikta för att de genom sitt 

engagemang gett oss möjlighet att genomföra uppsatsen. Vi har även fått utmärkt 

kartmaterial som hjälpt oss att hitta rätt. 

Vi vill även tacka vår handledare Erika Olofsson som kommit med många bra förslag 

och Claes Fries på Skogsstyrelsen som haft goda synpunkter kring fältinventeringens 

genomförande.  

Fältarbetet genomfördes i maj 2012 där båda författarna, Eric och Anders, deltog. 

Utarbetandet av rapporten har genomförts genom oändligt antal versioner som 

mailats fram och tillbaka mellan författarna. Anders har lagt mycket tid på historiken 

och sammanfattning, Eric har lagt tid på att leta tidigare vetenskapliga alster som 

berört ämnet, Anders har formulerat mycket av genomförandet, Eric har lagt kraft på 

grafframställning. I största samverkan har författarna till sist formulerat slutsatser.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra förstående hustrur som stått ut med oss under 

arbetet. 
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Eric Beckman och Anders Nilsson 

1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Contortatallen (Pinus contorta Dougl. var. latifolia Engelm.) betraktas i 

Sverige som ett av de mest intressanta främmande trädslagen för att mätta 

det växande behovet av träfiber (Elving m.fl., 2000). Dagens stora intresse 

avspeglas t.ex. i att Skogforsk nyligen publicerat en utvärdering av contorta-

förädlingen i Sverige (Rosvall, 2011). 

Contortatall växer naturligt i västra Nordamerika mellan 30 och 64º N och 

mellan 0 och 3 900 m.ö.h. (Elving m.fl., 2000). Det finns tre varianter: en 

kustnära (var. contorta), en sydlig inlandsvariant (var. murrayana) och en 

nordlig inlandsvariant (var. latifolia). Det är endast den senare varianten som 

visat sig vara lämplig i Sverige.  

Contortatall introducerades i Europa 1855 (Drakenberg, 2004), i Mustila i 

Finland 1910 (Tigerstedt, 1927) och i Sverige 1928 (Elving m.fl., 2000). En 

mer storskalig satsning inleddes i Sverige i slutet av 1960-talet främst av 

skogsbolagen Iggesund AB och SCA. Orsaken var en befarad virkesbrist 

och jämfört med tallen (Pinus sylvestris) uppvisade contortan en högre 

virkesproduktion och kortare omloppstid, men samtidigt likartade 

virkesegenskaper som tall och en bättre härdighet på svårföryngrad mark 

(Elving m.fl., 2000). 

Efter proveniensförsök i början av 1970-talet konstaterades det att 

contortans relativa överlägsenhet avseende virkesproduktion jämfört med 

tallen var störst på svaga marker (Hagner, 1971; Remröd, 1977; Hägglund 

m.fl., 1979). Contortan har också en förmåga att stå tätare, med högre 

stamantal per hektar, utan större avgång. I gallringsförsök som skogsbolaget 

Holmen utfört i Härjedalen har det visat sig att contortan producerar mest 

volym per hektar i bestånd med ca 3 000 träd per hektar (Österman, 2010). 

Den markägare som är intresserad av hög volymproduktion och vill plantera 

contorta behöver alltså plantera betydligt fler plantor än de normalt 

rekommenderade ca 2 000 per hektar.  

En av de metoder som tillämpas i Sverige vid skogsföryngring är sådd. 

Såddens popularitet som föryngringsmetod har varierat över tiden. Fram till 

mitten av 1940-talet förekom sådd i sparsam omfattning. Den 

föryngringsmetod som dominerade var naturlig föryngring. Sådden blev 

dock vanligare under en tioårsperiod från andra världskriget och framåt. Det 

var framförallt sådden av tall som ökade. Under slutet av 1950-talet blev 

plantering som föryngringsmetod allt vanligare för att till slut bli den 

dominerande under lång tid (Bergsten & Sahlén, 2008). Under 1970- och 

1980-talen pågick försök med olika såddtekniker utan att slå igenom i större 

skala (Hagner M & Sahlén, 1977; Hagner M & de Jong, 1982). Idag har 



  

 

 
 

2 

Eric Beckman och Anders Nilsson 

intresset för sådd återigen ökat sedan några år tillbaka, speciellt i de nordliga 

delarna av Sverige. Ökningen sker dock från låga nivåer. Enligt 

Skogsstatistisk årsbok 2011 så föryngrades 2 % av den avverkade arealen 

under 2007-2010 genom sådd. Det är främst tall (Pinus sylvestris) och 

contorta (Pinus contorta) som föryngras med sådd (Anon., 2010). De båda 

arterna är utpräglade pionjärträdslag som liknar varandra i många 

avseenden. 

En fördel med sådd jämfört med plantering är möjligheten att enklare 

mekanisera föryngringsarbetet. Idag finns beprövad teknik för sådd 

samtidigt som mekaniseringen av plantsättning inte har kommit lika långt 

än. Anläggningskostnaden för sådd är idag billigare än plantering.  

Idag finns en rad olika aggregat som kan användas vid mekaniserad sådd.  

Valet av aggregat bestäms av ståndortens utseende. På marker med jämn 

ytstruktur används olika typer av dragna såddaggregat. Basmaskinen är 

vanligen en skotare som drar ett markberedningsaggregat utrustat med 

matningsutrustning. På marker med sämre ytstruktur, t.ex. blockrik mark, 

används med fördel kranspetsmonterade såddaggregat. Basmaskinen är en 

skördare eller en grävare som utrustats med ett markberedningsaggregat och 

frömatningsutrustning. De dragna såddaggregaten kan bearbeta större ytor 

per tidsenhet och är därmed billigare än kranspetsmonterade. Den senare har 

dock fördelen att det bättre går att välja såddpunkt, vilket i sin tur minskar 

markstörningen (Nilsson, 2009).  

Sammanfattningsvis finns här ett trädslag, Pinus contorta, som verkar lämpa 

sig väl för många olika ståndorter i norra Sverige. Contortans 

virkesproduktion verkar överstiga produktionen av Pinus sylvestris på de 

flesta ståndorter. Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att mekanisera 

såddarbetet med gott resultat. Sådd av contorta har tagit fart under de senaste 

tio åren. Det är nu möjligt att utvärdera hur dessa föryngringar har lyckats.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att utvärdera föryngringsresultatet av contortasådder i Härjedalen. 

Föryngringsresultatet utvärderades efter tre växtsäsonger på ståndorter 

belägna på låg respektive hög altitud samt på olika vegetationstyper med 

avseende på: 

 

 Det totala antalet såddplantor per hektar 

 Antalet huvudplantor per hektar 

 Andelen nollytor  

 

 

1.3 Avgränsningar 

Utvärderingen gjordes på sådder huvudsakligen genomförda hösten 2008. 

När fältinventeringen genomfördes i maj 2012 var plantorna fortfarande 

små, allt från någon enstaka cm till ca 15 cm höga. Den här studien omfattar 

alltså endast föryngringsresultatet tre säsonger efter sådd. 

Geografiskt är utvärderingen begränsad till området mellan Hede, Sveg och 

Lillhärdal i Härjedalen. Anledningen är främst av praktiska skäl då det 

underlättar ett intensivt fältarbete. Den begränsade geografiska spridningen 

ger också en mer homogen klimatisk påverkan på ett generellt plan, där 

nederbörd, temperatur och solinstrålning är relativt likartade. Den 

begränsade ytan gör det också enklare att hitta objekt som har behandlats av 

samma entreprenör.  

Ett lyckat föryngringsresultat genom sådd beror av många faktorer. En 

utförligare beskrivning av dessa ges i kapitel 2. De för skogsägaren 

påverkbara faktorerna är valet av ståndort, frömaterial, såddtidpunkt och 

markberedning. Denna studie har visst fokus på hur altitud och 

vegetationstyp påverkar föryngringsresultatet. 
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2. Faktorer som påverkar föryngringsresultatet 

Föryngringsresultatet beror på en mängd faktorer. Primärt beror resultatet på 

tillgången på vatten, näring och solljus. Temperatur och graden av predation 

har också betydelse. Dessa faktorer är i sin tur ett resultat av påverkbara 

faktorer såsom valet av ståndort, frömaterial, såddtidpunkt, markberedning 

såddteknik. 

 

2.1 Vegetationstyp 

Begreppet vegetationstyp definieras av Hägglund & Lundmark (2010). 

Vegetationstypen kan användas vid bestämning av markens bördighet.  

Tidigare forskning kring föryngringsresultatet efter sådd och dess beroende 

av vegetationstypen är begränsad. I en finländsk undersökning visades att 

sådd av Pinus sylvestris var att föredra framför plantering på lingon-, ljung- 

och renlavsmarker (Miina et al, 2008).  

I en annan finländsk undersökning analyseras hur olika typer av ståndorter 

påverkar föryngringsresultatet vid sådd av contorta. Ståndorterna 

kategoriserades som ”rich, damp, subdry, dry” och ”peatland”. Författarna 

kom fram till att överlevnaden vid sådd på bördiga marker var sämre än på 

lingon- och ljungmarker (Varmola et al, 2000).  

 

2.2 Altitud 
Tidigare forskning kring altitudens påverkan vid föryngring genom sådd är 

mycket begränsad. Då är det oftast fröträdens möjlighet att producera 

grobara frön som står i centrum för analysen. I föreliggande undersökning är 

alla ytor sådda med vitaliserade fröer.  

 

Det finns fler undersökningar där temperatursumman används som 

parameter och där temperatursumman är en funktion av altitud och latitud. 

Ytterligare en finländsk undersökning visade att för nordiska förhållanden 

blir såddresultatet bättre ju högre temperatursumman är (Hyppönen et al, 

2011).  

 

 

2.3 Frömaterial 

Vad gäller frömaterialets härkomst har en finsk studie visat att contortatallen 

inte är så känslig för viss geografisk förflyttning av proveniensen (Varmola 

et al., 2000). Den slutsatsen drogs genom att dela in Finland i fem regioner 

med objekt för regionen ”korrekta” provenienser och objekt med 

provenienser från den norra intilliggande regionen. På så sätt testades 

effekterna av en sydförflyttning av frömaterialet vad gäller plantöverlevnad 
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och tillväxt. Det gick inte att påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad av 

varken överlevnad eller tillväxt.  

Holmen Skog är också av den uppfattningen att det inte finns någon 

anledning att använda olika provenienser av contorta för sådd i Härjedalen. 

Samma proveniens används i hela Härjedalen (Österman, muntl. 2012).  

 

2.4 Såddtidpunkt 

Vanligtvis rekommenderas sådd under försommaren (Bergsten & Sahlén, 

2008). Snösmältningen ger en hög markfuktighet samtidigt som marken har 

en temperatur som inte hunnit bli alltför varm. Det är denna kombination 

som gör sensommarsådden osäker, då det är risk för lite markvatten i 

kombination med för hög marktemperatur. Sensommarsådden innebär också 

att plantan inte hinner bygga upp ett lika stort rotsystem i jämförelse med en 

tidigare sådd. Det medför att risken för uppfrysning under den första 

perioden av höst/vår är högre (de Chantal, 2003).  

Höstsådd innebär att sådden utförs så sent att fröet inte gror förrän 

efterföljande vår. Idag rekommenderas inte höstsådd för vanlig tall eftersom 

fröet har svårt att överleva fram till våren. Däremot är contortans frön 

naturligt anpassade för att klara en vinter i marken utan alltför stora 

avgångar (Bergsten & Sahlén, 2008).  

 

2.5 Markberedning och såddteknik 

Det är väl belagt att markberedning förbättrar resultatet vid föryngring i den 

boreala skogen både vad gäller plantöverlevnad (Lundmark, 1988b) och 

tillväxten under ungskogsfasen (Mattsson & Bergsten, 2002). Vid 

markberedning slås humuslagret sönder och mineraljord blottläggs. Det ger 

en rad positiva effekter för groning och den unga plantan. Marktemperaturen 

stiger och mängden tillgängliga näringsämnen ökar. Konkurrensen från 

övrig vegetation minskar för en tid. Marken blir lite mer porös och förbättrar 

syre- och vattenförhållandena. Man har också visat att angrepp från 

skadegörare som snytbaggar minskar (Örlander & Nilsson, 1999).  

Harv som kompletteras med frömatningsutrustning och högläggare är två 

maskiner som används för mekaniserad sådd. Basmaskinen utgörs ofta av en 

skotare och markberedningen kan göras både kontinuerlig och intermittent. 

Harven frilägger mineraljorden med hjälp av roterande metalltallrikar. 

Tanken är att humus och blekjord ska blandas i spåret. Harvningen sker med 

ett draget såddaggregat vilket leder till att det är svårare att styra var 

markberedningsspåret exakt ska löpa.  

 



  

 

 
 

6 

Eric Beckman och Anders Nilsson 

 

3. Material och metod 

För att följa upp föryngringsresultatet genomfördes en fältinventering i maj 

2012. Fältinventeringen gjordes på 15 föryngringsytor, som markberetts och 

såtts med contorta av Mellanskog och Holmen Skog under 2008. Markägare 

till de undersökta objekten var både privata skogsägare och Holmen Skog. 

 

3.1 Beskrivning av regionen 

Härjedalen ligger i mellersta Sverige (Figur 1) mellan 61,5 och 62,5º N. Ca 

80 % av Härjedalens yta ligger högre än 500 m.ö.h. 

 

Figur 1.  Härjedalen Källa: http://www.herjedalen.se. 

Berggrunden utgörs av kaledoniderna som sträcker sig från Irland och 

Skottland genom Norge till Härjedalen. I den östligaste delen av landskapet 

är bergrunden granit. Längre västerut är bergarterna yngre och skollorna 

lagrade på varandra. I nordväst är det främst sandsten och diabas. Sonfjället 

och Vemdalsfjällen består främst av kvartsit. I Helagsmassivet finns också 

kalkrika sedimentära bergarter (SGU, 2012). Berggrunden i de inventerade 

områdena består av främst granit. Jordarten är morän, som utgörs av en 

blandning av granit, kalk och kvartsit. Klimatet i Härjedalen visar på stor 

variation i medeltemperatur mellan sommar och vinter (Figur 2).  



  

 

 
 

7 

Eric Beckman och Anders Nilsson 

 
Figur 2. Klimattabell för Sveg. Källa: SMHI. 

Vegetationsperioden i Härjedalen är ca 140 dagar (Figur 3). 

Skottskjutningen sätter fart i slutet av maj och invintringen börjar i 

september. 

  
Figur 3. Vegetationsperiodens längd i genomsnitt antal dygn med 

medeltemperaturen över +5°C för perioden 1961-1990. Föryngringsytorna  

ligger inom blåmarkerat område. Källa: SMHI.  
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Enligt SMHI:s väderstation i Sveg, som ligger på 350 m.ö.h., är 

temperatursumman 1045 (Figur 4). Under perioden maj till september är 

nederbörden ca 350 mm (Figur 4).  

 

Figur 4: Temperatursumma och nederbörd under maj-september, 1961-

2010. Mätdata gäller för Sveg. Grön linje visar nederbörden under maj-

september årsvis 1961-2010. Röd linje visar temperatursumman årsvis 

1961-2010). Temperatursumman definieras som Σ (tm-5) då tm>5 grader C 

och tm är dygnets medeltemperatur. Källa: SMHI.  

 

3.2 Urval av föryngringsytor och objekt  

De undersökta föryngringsytorna valdes bland de föryngringar som 

Mellanskog och Holmen Skog hade sått under 2008 och 2009 i centrala 

Härjedalen. Totalt fanns 31 valbara föryngringsytor på medlemmars och 

egna marker (Bilaga 1). Av dessa gjordes ett urval av 14 jämförbara ytor 

utifrån följande kriterier: 

1. Föryngringsytor sådda med kontinuerlig eller intermittent harvning. 

2. Föryngringsytor sådda under 2008.  

3. Föryngringsytor utan fröträd. 

De 14 utvalda föryngringsytorna låg geografiskt samlade i tre grupper. Fyra 

ytor låg i närheten av Hede, åtta låg strax nordväst om Sveg och tre ytor låg 

fyra mil sydväst om Sveg. Inom varje föryngringsyta identifierades ett 

mindre delområde med så homogena ståndortsegenskaper som möjligt. 

Detta homogena delområde benämns objekt. På den stora avdelningen 
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Klevshögen (20 hektar) identifierades två objekt (nr 1 och 2 i Figur 5). 

Totalt inventerades alltså 15 objekt. 

 

 
Figur 5. De 15 inventerade objektens lokalisering.  

 

 

3.3 Datainsamling 

Data insamlades från registerdata och dokumentation från Holmen Skog och 

Mellanskog samt genom en inventering i fält. 

 

3.3.1 Ståndortsindex och altitud 
 

Ståndortsindex och altitud inhämtades från Holmen Skogs och Mellanskogs 

register.  

Ståndortsindex för objekten var i de flesta fall T16. Lägsta ståndortsindex 

var 15 och högsta 21. Det ståndortindex som avses är index för tall (Pinus 

sylvestris). Holmen Skog höjer ståndortsindex med tre enheter då man byter 

trädslag från tall till contorta. Därav skiljer sig deras registerdata med 

angivna ståndortsindex i denna rapport. 
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Altitud. Föryngringsytornas altitud låg i två olika höjdspann, dels mellan 380 

och 440 m.ö.h. och dels mellan 550 och 650 m.ö.h. Objekt mellan altituder 

380 och 440 m.ö.h. kategoriserades höjdgrupp Låg. Objekt mellan altituder 

550 till 650 m.ö.h. kategoriserades höjdgrupp Hög (Tabell 1).  

Tabell 1: Översiktlig beskrivning av objekten. 

 

Nr Objekt Ståndortsindex  

för tall (m) 

Altitud 

(m.ö.h.) 

Altitud 

grupp 

Position 

1 Klevshögen 1 16 650 Hög 62°24,017'N 

13°25,602'O 

2 Klevshögen 2 16 650 Hög 62° 23,845' N 

13° 25,460' O 

3 Skällorna 16 620 Hög 62° 23,573' N 

13° 25,108' O 

4 Sätervallen 17 575 Hög 62° 31,470' N 

13° 28,330' O 

5 Fågelvinsmyren 21 440 Låg 62° 10,579' N 

14° 10,773' O 

6 Remmet 15 390 Låg 62° 6,956' N 

14° 10,840' O  

7 Skaftet 17 400 Låg 62° 14,677' N 

14° 2,272' O  

8 Linsellrakan 17 400 Låg 62° 8,325' N 

13° 58,656' O 

9 Myckelbäcken 16 390 Låg 62° 7,903' N 

13° 59,292' O  

10 Linsellborren 16 380 Låg 62° 8,107' N 

13° 57,003' O  

11 Synneråsen 19 400 Låg 62° 9,377' N 

14° 0,679' O  

12 Oxsjöbrynnen 17 550 Hög 61° 47,696' N 

13° 52,744' O  

13 Mölingberget 16 610 Hög 61° 47,953' N 

13° 53,157' O  

14 Mölingberget 1 18 620 Hög 61° 48,492' N 

13° 53,368' O  

15 Djuptjärn 18 380 Låg 62° 13,588' N 

14° 2,304' O  

 

3.3.2 Ståndortsegenskaper 

För varje objekt registrerades ståndortsegenskaperna markfuktighet, 

vegetationstyp, jordtextur, jorddjup och rörligt markvatten enligt Hägglund 

& Lundmark (2010) (Tabell 2). Dessutom registrerades frostrisk, 
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vindexponering och sluttningsriktning (Tabell 2). Vissa variabler bestämdes 

vid fältinventeringen och vissa variabler hämtades ur Holmen Skogs 

respektive Mellanskogs beståndsregister. En beskrivning av klassificeringen 

finns Bilaga 2. 

 

Tabell 2. Ståndortsegenskaper bedömda vid fältinventeringen och hämtade 

från register. Se Bilaga 2 för ytterligare beskrivning av egenskaper. 

 

Nr Objekt 

Fukt-

klass 

Vegetations- 

typ Textur 

Jord- 

djup 

Rörligt 

mark 

vatten 

Frost-

risk 

Vind- 

exponering 

Sluttnings-

riktning Lutning 

1 Klevshögen 1 Torr Kråkbär-ljungtyp Fin 
Tämligen 

grunt 

Längre 

perioder 
Obetydlig Måttlig N Liten 

2 Klevshögen 2 Torr Kråkbär-ljungtyp Fin 
Tämligen 

grunt 

Längre 

perioder 
Måttlig Måttlig Ö Liten 

3 Skällorna Torr Kråkbär-ljungtyp Medel 
Tämligen 

grunt 

Längre 

perioder 
Måttlig Måttlig S Måttlig 

4 Sätervallen Torr Kråkbär-ljungtyp Medel 
Tämligen 

grunt 

Längre 

perioder 
Måttlig Måttlig S Liten 

5 Fågelvinsmyren Frisk Lingontyp Fin 
Tämligen 

grunt 

Kortare 

perioder 
Måttlig Måttlig NV Plan 

6 Remmet Frisk Lingontyp Fin 
Tämligen 

grunt 

Kortare 

perioder 
Stor Måttlig S Plan 

7 Skaftet Torr Lavrik typ Fin 
Tämligen 

grunt 
Saknas Måttlig Måttlig - Plan 

8 Linsellrakan Torr Lavrik typ Grov 
Tämligen 

grunt 
Saknas Stor Skyddat läge - Plan 

9 Myckelbäcken Torr Lavrik typ Medel 
Tämligen 

grunt 
Saknas Måttlig Skyddat läge - Plan 

10 Linsellborren Torr Lavtyp Medel 
Tämligen 

grunt 
Saknas Måttlig Skyddat läge - Plan 

11 Synneråsen Frisk Lavtyp Medel 
Tämligen 

grunt 
Saknas Måttlig Måttlig Ö Plan 

12 Oxsjöbrynnen Fukt. Kråkbär-ljungtyp Fin Mäktigt 
Längre 

perioder 
Måttlig Skyddat läge NV Liten 

13 Mölingberget Frisk Kråkbär-ljungtyp Medel 
Tämligen 

grunt 

Längre 

perioder 
Obetydlig Måttlig NV Liten 

14 Mölingberget_1 Torr Blåbärstyp Medel 
Tämligen 

grunt 

Längre 

perioder 
Obetydlig Måttlig NV Liten 

15 Djuptjärn Frisk Smalbladig typ Fin Mäktigt Saknas Stor Måttlig - Plan 

 

Markslag hos samtliga objekt var fast mark, dvs. det fanns inga torvmarker.  

Fuktighetsklassen var mestadels torr och frisk, endast ett objekt kunde 

klassificeras som fuktig.  

Vegetationstyp. Efter avverkning påverkas befintlig vegetation, främst pga. 

av förändrade förhållanden vad gäller solljus och vattentillgången. Vid 

tveksamma fall har närliggande beskogade ytor vägts in i bedömningen.  

Vegetationen på de magrare markerna var renlav. Med stigande bördighet 

var marken bevuxen med kråkbär, ljung och lingonris. 6 av 15 objekt 

klassades som Kråkbär-ljungtyp. I de två grupperna Blåbärstyp och 

Smalbladig grästyp fanns endast ett objekt i respektive grupp. 

Textur. Alla objekt utom ett hade en fin textur. Endast ett objekt 

klassificerades som grus-sandig. Jordarterna i de studerade objekten bestod 

av olika typer av moränmark och i några fall av isälvsmaterial.  
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Jorddjup. Nästan alla objekt uppskattades ha tämliga djupt jorddjup (20-70 

cm). Två objekt bedömdes ha ett jorddjup över 70 cm.  

Rörligt markvatten definierades genom att bedöma hur långt det var till ett 

krön. Nivån rörligt markvatten var spridd över alla tre fördefinierade klasser.  

Frostrisk. Det fanns objekt med låg, mellan och hög risk för frost. 

Frostrisken hängde samman med objektets placering i topografin (svag-stark 

lutning).  

Vindexponering. De flesta objekten var måttligt vindexponerade och de lägre 

placerade objekten hade låg exponering. 

Sluttningsriktning. De flesta objekt hade sluttningsriktning S eller NV. 

Lutningen var vanligen liten i de lägre belägna objekten och måttlig i högre 

belägna objekt.  

 

3.3.3 Entreprenörer och sådd 

Entreprenörer. Åkers skog hade sått åtta objekt och Vallsta maskin hade sått 

resterande sju objekt. 

Harvningstyp. Typerna var kontinuerlig eller intermittent harvning. 

Frömaterial och såddtidpunkt. Samtliga sådder var utförda med beståndsfrö, 

endast fyra av dessa med känd proveniens, då Holmen Skog inte hade en 

fullständig dokumentation av proveniensen. Fyra av sådderna gjordes i maj 

och i juni 2008 och resterande i september och oktober 2008. Fröerna med 

känd proveniens var från Boya Lake (3 objekt) och Watson Lake (1 objekt) i 

British Columbia i Canada på breddgrad 59,4º N och 700 m.ö.h. (Figur 6). 
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Figur 6. Områden markerade med grönt är olika provenienser av 

contortatall som används i Sverige. Svart pil visar Watson Lake och blå pil 

visar Boya Lake. Provenienserna kommer alltså från närliggande områden. 

Källa: Rosvall (2011).  

 

3.3.4 Inventering av plantor 

Inventeringen utfördes i början av maj 2012. Den utgick från metodiken i 

Skogsstyrelsens P5/7-polytaxmätningar (Skogsstyrelsen, 2010) och var 

sålunda en linjetaxering.  

Första steget var att definiera objektets utbredning och nettoareal. För varje 

objekt bestämdes ståndortsegenskaper enligt tidigare beskrivning i 3.3.2. 

Objektet skulle ha likartade förutsättningar vad gäller tidigare definierade 

parametrar över hela ytan. Utbredningen stegades in med hjälp av GPS med 

arealmätning. Objekten innehöll inga hänsynsytor eller impediment, vilket 

resulterade i att objektens utbredning var identiska med nettoarealerna. Av 

praktiska skäl begränsades objektens arealer till mellan två och fem hektar. 

Utifrån den uppmätta nettoarealen bestämdes förbandet mellan 

taxeringslinjerna enligt Tabell 3.  
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Tabell 3. Beskrivning av hur taxeringslinjernas  

förband varierar med nettoarealen. 

 

Nettoareal 

på objekt 

(ha) 

Linjernas 

förband 

(m) 

< 1,6 40 

1,6 - 50 

2,3 - 60 

3,2 - 70 

4,3 - 80 

5,5 - 90 

6,8 - 100 

8,3 – 10,0 110 

 

Avståndet mellan provytorna längs taxeringslinjerna bestämdes genom att 

multiplicera linjernas förband med 0,5. Ett objekt om ett hektar fick alltså 40 

m linjeförband och 20 m mellan provytorna längs taxeringslinjen.  

Inventeringsriktningen, d.v.s. taxeringslinjernas riktning, låg tvärs objektets 

längsta utbredningslinje. Om det var svårt att avgöra vilken huvudsaklig 

utbredning som objektet hade så slumpades taxeringslinjernas riktning. 

Bestämning av den första taxeringslinjen gjordes genom att utgå från en av 

objektets ”kortändar”. Därefter genererades ett slumptal (X) mellan 0 och 1 

som multiplicerades med förbandet. Det gav avståndet till första 

taxeringslinjens startpunkt (Figur 7). 

Första provytan bestämdes genom att utgå ifrån inventeringens startpunkt 

och gå längs taxeringslinjen. Sträckan längs taxeringslinjen till första 

provytan beräknades genom att generera ett slumptal (Y) mellan 0 och 1 

som multipliceras med standardavståndet mellan provytorna.  

När första taxeringslinjen skar objektets ytterkant lades nästa taxeringslinje 

på aktuellt förbandsavstånd. Avståndet in till första provytan på andra 

taxeringslinjen var standardavståndet med avdrag för den sträckan mellan 

sista provytan på första taxeringslinjen ut till objektets ytterkant.  

Den här metodiken gav mellan 15 och 25 provytor per objekt, beroende på 

objektets utformning. 
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Figur 7. Beskrivning av provytornas placering. F = linjeförband, x och y = 

slumptal mellan 0 och 1. PF = avståndet mellan provytorna och a+b=PF, 

där a är avståndet från sista inventeringspunkten utmed inventeringslinjen 

till kanten på objektet och b är avståndet från kanten på objektet längs en ny 

påbörjad inventeringslinje. 

 

Varje inventerad cirkelprovyta hade radien 1,785 meter (10 m
2
). För varje 

provyta registrerades: 

1. Antalet såddplantor inom ytan. 

Alla fröplantor av contorta definierades som såddplanta. En 

såddplanta kunde ha en mindre skada, men skulle fortfarande vara 

livskraftig nog att överleva. 

2. Antalet huvudplantor inom ytan. 

En huvudplanta fick inte vara skadad. Det kunde maximalt vara fem 

huvudplantor per yta. Avståndet mellan två huvudplantor skulle vara 

minst 60 cm. En huvudplanta fick maximalt ha en annan huvudplanta 

inom en meters radie (se Figur 8). 

3. Nollyta.  

Om det saknades en huvudplanta inom en radie på 3 m från 

provytecentrum registreras provytan som en nollyta = JA. 

Om det saknades en huvudplanta inom 1,758 m radie från 

provytecentrum, men det fanns en huvudplanta inom radien 3 m 

registrerades provytan som en nollyta = NEJ.  
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Figur 8. Exempel på provyta med fem såddplantor, varav fyra huvudplantor. 

A och B är huvudplantor eftersom de ligger mer än 60 cm ifrån varandra 

samtidigt som ingen planta ligger inom 1 meter från en tredje planta. Av 

plantorna C, D och E kan endast två räknas som huvudplantor eftersom 

planta D har två andra plantor inom 1 meters avstånd.  

 

3.3.5 Bortfall 

Vid fältinventeringen togs två objekt bort. Det ena p.g.a. av dålig 

vägframkomlighet och det andra p.g.a. låst bom. Vid fältinventeringens sista dag 

snöade det kraftigt, vilket omöjliggjorde inventering. Ytterligare 4 objekt togs då 

bort. 
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4. Resultat 
 
4.1 Föryngringsresultat 

 

I Tabell 4 redovisas en sammanställning per objekt. I Bilaga 3 finns en 

detaljerad beskrivning av varje provyta. 

 

Tabell 4. Antalet såddplantor, huvudplantor och andelen nollytor för 

respektive objekt. Nollyta (ja) anger andel nollytor utan någon huvudplanta 

inom 3 m från inventeringspunkten. Nollyta (nej) anger andelen nollytor 

utan huvudplanta inom 1,785 m fast med huvudplanta inom 3 m från 

inventeringspunkten. Medelvärdena avser antalet per hektar. 

 

Nr Objekt Provytor Såddplantor Huvudplantor Nollyta 

  
Antal Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

1 Klevshögen 1 15 4600 3,3 2300 1,7 0 20 

2 Klevshögen 2 19 3600 3,9 1600 1,3 0 16 

3 Skällorna 18 2400 3,9 1300 1,2 6 22 

4 Sätervallen 17 6200 4,7 2600 1,3 0 6 

5 Fågelvinsmyren 17 2900 2,2 1800 1,3 0 18 

6 Remmet 21 2900 3,1 1400 1,1 5 10 

7 Skaftet 16 3800 3,5 2000 1,3 6 13 

8 Linsellrakan 18 5200 3,9 2300 1,5 0 6 

9 Myckelbäcken 18 3800 3,9 1800 1,5 0 22 

10 Linsellborren 20 3500 3,1 2000 1,5 0 15 

11 Synneråsen 21 4500 4,0 1900 1,3 0 19 

12 Oxsjöbrynnen 17 2700 2,4 1300 1,1 0 29 

13 Mölingberget 20 3200 3,2 1700 1,4 0 30 

14 Mölingberget_1 22 3700 4,9 1500 1,5 9 23 

15 Djuptjärn 21 2500 3,4 1300 1,4 10 29 

Medelvärde  3700  1800  2 18 

 

 

Det aritmetiska medelvärdet av antalet såddplantor per hektar var 3 700 

stycken. För de enskilda objekten varierade antalet såddplantor mellan 2 500 

och 6 200 per hektar. Standardavvikelsen var mellan 2,2 och 4,7 (Tabell 4). 

 

Antalet huvudplantor per hektar var i genomsnitt 1 800. Det högsta 

observerade värdet var 2 600 och det lägsta 1 300 huvudplantor per hektar. 

Standardavvikelsen var mellan 1,1 och 1,7 (Tabell 4). 

 

I medeltal var 2 % av de observerade ytorna nollytor utan huvudplanta av 

contorta inom 3 m från inventeringspunkten. 18 % av ytorna saknade 
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contorta inom en radie av 1,785 m, men hade en sådan inom 3 m från 

inventeringspunkten. 

 

 

4.2 Föryngringsresultat och altitud 

 

8 objekt (152 provytor) låg på låg altitud och 7 objekt (128 provytor) på hög 

altitud. Medelvärdet för antalet såddplantor på de provytor som låg på låg 

altitud var 3 600 per ha och medelvärdet för provytor på hög altitud var  

3 700 per ha med en standardavvikelse på 3,54 resp. 4,06. Medelvärdena för 

antalet huvudplantor var 1 800 per ha på låg altitud och 1 700 per ha på hög 

altitud med en standardavvikelse på 1,40 respektive 1,43. Andelen nollytor 

utan huvudplantor inom 3 m radie från inventeringspunkten var 3 % för låg 

altitud och 2 % för hög altitud. Andelen nollytor med contortaplanta inom 3 

m radie var 16 % respektive 21 % (Tabell 5). 

 

 

Tabell 5. Antalet såddplantor, huvudplantor och andelen nollytor i gruppen 

hög respektive låg altitud. Medelvärdena avser antalet per hektar. Nollyta 

(ja) anger andel nollytor utan någon huvudplanta inom 3 m från 

inventeringspunkten. Nollyta (nej) anger andelen nollytor utan huvudplanta 

inom 1,785 m, men  med huvudplanta inom 3 m från inventeringspunkten. 

 

Altitud Provytor Såddplanta Huvudplanta Nollyta 

Låg/hög Antal Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

Låg 152 3600 3,54 1,8 1,40 3 16 

Hög 128 3700 4,06 1,7 1,43 2 21 

 

 

 

4.3 Föryngringsresultat och vegetationstyp 
 

Medelvärdet för antal såddplantor per hektar var lägst för Smalbladig 

grästyp med 2 500 stycken och högst för Lavrik typ med 4 300 stycken 

(Tabell 6 och Figur 9). Även medelvärdet för antalet huvudplantor var lägst 

för Smalbladig grästyp med 1 300 stycken per hektar och högst på Lavrik 

typ med 2 100 stycken per hektar. Andelen nollytor var 9 % för Blåbärstyp 

och 10 % för Smalbladig grästyp. Andelen nollytor var 3 % eller lägre för 

övriga vegetationstyper (Tabell 6). 
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Tabell 6. Föryngringsresultat per vegetationstyp. Medelvärdena avser 

antalet per hektar. Nollyta (ja) anger andel nollytor utan någon huvudplanta 

inom 3 m från inventeringspunkten. Nollyta (nej) anger andelen nollytor 

utan huvudplanta inom 1,785 m fast med huvudplanta inom 3 m från 

inventeringspunkten. 

 

Vegetationstyp Provytor Såddplanta Huvudplanta Nollyta 

 
Antal Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

Lavtyp 41 4000 3,60 2000 1,40 0 17 

Lavrik typ 52 4300 3,85 2100 1,46 2 13 

Kråkbär-ljungtyp 106 3700 3,85 1800 1,42 1 21 

Lingontyp 38 2900 2,75 1600 1,23 3 13 

Blåbärstyp 22 3700 4,94 1500 1,47 9 23 

Smalbladigt gräs 21 2500 3,36 1300 1,36 10 29 

 

 

Antalet såddplantor sjönk med bördigare vegetationstyp (Figur 9) och 

andelen nollytor ökande något med bördigare vegetationstyp (Figur 10). 

Antalet objekt per vegetationsklass var begränsat. 

 

 
 

Figur 9. Genomsnittligt antal såddplantor och huvudplantor per ha per 

vegetationstyp. 
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Figur 10 Andelen nollytor per vegetationstyp. Ja, huvudplanta finns inom 3 

m. Nej, huvudplanta saknas inom 3 m från inventeringspunkten. 

 

 

4.4 Föryngringsresultat och andra faktorer 
 

Figur 11 visar hur antalet huvudplantor och såddplantor varierade med 

fuktighetsklass. Antalet plantor per ha var högst på torr mark och lägst på 

fuktig mark. 

 

 
 

Figur 11. Genomsnittligt antal plantor per ha per markfuktighetsklass. 
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Det var ingen tydlig skillnad i föryngringsresultat mellan olika 

ståndortsindex, (Tabell 7, Figur 12 och 13). Det bör observeras att de flesta 

sådder hade genomförts på mindre bördiga marker. 

 

Tabell 7. Föryngringsresultatet för olika  ståndortsindex.   

Ståndortsindex Provytor Såddplanta Huvudplanta Nollyta 

(för tall) 
Antal Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Medel 

(antal/ha) 

Stdavv Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

15 21 2900 3,10 1400 1,09 5 10 

16 110 3500 3,59 1800 1,47 1 21 

17 68 4500 3,99 2100 1,39 1 13 

18 43 3100 4,3 1400 1,42 9 26 

19 21 4500 3,97 1900 1,27 0 19 

20 - - - - - - - 

21 17 2900 2,25 1800 1,34 0 18 

 

 
 

Figur 12. Genomsnittligt antal såddplantor och huvudplantor per ha för 

olika ståndortsindex. 
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Figur 13 Andel nollytor per ståndortsindex. Ja, huvudplanta finns inom 3 m. 

Nej, huvudplanta saknas inom 3 m från inventeringspunkten. 

 

Både antalet huvudplantor och antalet såddplantor per ha var högst på de 

ytor som var markberedda  intermittent. Skillnaden var dock ganska liten. 

(Figur 14) 

 

 

 
 

Figur 14.  Genomsnittligt antal såddplantor och huvudplantor per hektar för 

intermittent respektive kontinuerlig markberedning. 

 

 

Generellt var standardavvikelsen för antalet huvudplantor per provyta stor, 

mellan 1,1 och 1,7. Det visar på att plantorna var ojämnt spridda över de 

studerade objekten. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Utvärdering av föryngringsresultat 
 

Syftet med den här studien var att utvärdera föryngringsresultatet av 

contortasådder i Härjedalen. Resultatet baserades på objekt sådda med 

contorta i Härjedalen under 2008. Vid inventeringstillfället i maj 2012 hade 

plantorna således minst tre vegetationsperioder bakom sig. 

 

Föryngringsresultatet var generellt bra. Samtliga objekt hade en säkerställd 

föryngring av contortaplantor som uppfyller Skogsstyrelsens föreskrifter 

angående § 7 Skogsvårdslagen. Andelen nollytor tillfredsställde också 

föreskriftens krav på högst 10 % (Nollyta (ja)). Det inhemska trädslag som 

annars skulle ha använts på de studerade objekten är tall. Om även 

tallplantorna inräknats skulle föryngringsresultaten ha blivit ännu bättre med 

ett högre antal huvudplantor och färre nollytor. 

Studien baserades på sådder genomförda av Holmen Skog och Mellanskog 

2008. Urvalet var alltså tillgängliga praktiska sådder på ståndorter som är 

vanliga vid sådd. Studien ger därmed inte svar på hur sådd fungerar på mer 

extrema ståndorter avseende exempelvis vegetationstyp, markfuktighetsklass 

och altituder. Eftersom studien baseras på ett urval tillgängliga objekt går det 

inte att bortse från att bakomliggande störande faktorer kan ha påverkat 

resultatet. Ett experiment med försöksblock och upprepade behandlingar 

hade på ett säkrare sätt kunna urskilja exempelvis effekten av enbart 

vegetationstypen genom att konstanthålla andra ståndortsfaktorer Ytterligare 

en faktor som påverkar resultatet är korrelationen mellan olika 

ståndortsegenskaper såsom vegetationstyp och markfuktighetsklass.   

Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att utöka antalet objekt, till exempel till 

minst 20 objekt per vegetationstyp. Vidare skulle en mer noggrann 

bedömning av vegetationstypen kunna öka reliabiliteten. Det var i vissa fall 

svårt att med säkerhet säga vilken vegetationstypen var och ibland varierade 

den dessutom inom enskilda objekt. 

 

I studien valdes att inte räkna med naturligt föryngrade plantor. På vissa ytor 

fanns det fler naturligt föryngrade tallplantor än contortaplantor, medan det 

på andra ytor fanns endast ett mycket litet antal självföryngrade plantor. Det 

var på vissa ställen svårt att skilja mellan tall och contorta. I osäkra fall 

räknades inte plantan med. Det kan även vara så att vissa såddplantor som 

grott under 2011 var så små att de missades vid inventeringen. Det är 

därmed osannolikt att antalet plantor överskattades. Resultatet 1 800 

huvudplantor per ha avviker från resultaten presenterade vid 

contortaexkursionen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Holmen 

genomförde 2010. Då redovisades 2-3000 huvudplantor per ha 5 år efter 

sådd.  
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Skillnaden mellan vår studie och den från 2010 är svår att förklara. Det kan 

dock vara så att om en entreprenör ska utföra arbete för ett 

forskningsprojekt, så är entreprenören mer noggrann än vad som annars är 

fallet. Förmodligen ger någon från forskningsprojektet såddinstruktioner och 

kanske också är på plats ute i fält när arbetet utförs. Skillnaden kan också 
bero på antalet år efter sådd utvärderingarna gjordes. Enligt opublicerat 
material som redovisades på exkursionen contorta med kvalitet, anordnad av 
bl.a. SLU och Holmen Skog, så är det dock mycket få fröer som gror efter den 
tredje vegetationsperioden (Anon., 2010). 

Vi bedömer det som troligt att resultatet i föreliggande studie inte skulle ha 

varit annorlunda om fältinventering skett ett år senare vad gäller andelen 

grodda frön. Däremot skulle fältinventering ha underlättats om objekten 

hade haft sådder med fyra eller fem vegetationsperioder. De något större 

plantorna hade då varit både enklare att hitta och att identifiera. 

 

 

5.2 Vegetationstyp och altitud  
 

Ståndorten definieras av många parametrar. I denna studie låg visst fokus på 

hur föryngringsresultatet påverkas av vegetationstyp och altitud. Vad gäller 

vegetationstyp föreföll det finnas ett samband mellan antalet plantor per ha 

och vegetationstyp (Figur 9). På de svagaste markerna verkar det vara lättare 

för fröet att hitta en gynnsam miljö att gro och överleva i under de tre första 

växtsäsongerna. Det bör dock påpekas att bland de inventerade objekten 

ingick endast ett objekt klassificerat som Smalbladig grästyp och ett som 

Blåbärstyp. Vår observation stämmer emellertid överens med den finska 

undersökningen som rekommenderade sådd på mindre bördiga marker som 

Ljungtyp och Lingontyp (Varmola et al, 2000). Däremot går den delvis emot 

rekommendationer från SLU som pekar på lite bördigare marker som 

Blåbärstyper och Lingontyper (Österman muntl., 2010).   

Såddresultatet på Lavmark och Lavrik mark var generellt bra. Dessa 

ståndorter var flacka med bra grundförhållanden och jämn ytstruktur utan 

förekomst av block. Det är marker som är lätta att markbereda. 

Föryngringsarbetet har därför säkert kunnat genomföras med stor precision 

och noggrannhet. Det kan också ha bidragit till att dessa vegetationstyper 

fick ett så bra föryngringsresultat.  

Altitudens inverkan på föryngringsresultatet har redovisats i Tabell 5. Där 

framgår att det var svårt att se någon skillnad i föryngringsresultat mellan 

olika höjdlägen. I och med att standardavvikelsen är så pass hög går det inte 

att säkert fastställa om altituden har någon påverkan på såddresultatet. Vi 

kan heller inte uttala oss om altituder över 650 m.ö.h. eller under 380 m.ö.h. 

då sådana objekt inte ingick i studien. Skogsvårdslagen tillåter inte 

föryngring med contorta över 750 m.  
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Objekt på höjdlägen mellan 450 och 550 m.ö.h. valdes bort. Då det var liten 

skillnad i föryngringsresultat mellan objekt på låg och hög altitud är det 

troligt att man skulle få samma resultat  däremellan. Av betydelse är var man 

drar gränsen vid en klassindelning. Eftersom resultaten för låg- respektive 

höjdlägen var så pass lika, antas att en annan klassindelning skulle ha lett till 

liknande resultat. 

 

 

5.3 Andra faktorer 
 

5.3.1 Ståndort 
 

Ståndortens vegetationstyp har ett samband mellan andra ståndortsfaktorer 

såsom jordart, textur och fuktighetsklass. Texturen på de undersökta 

objekten var relativt homogen. Det var huvudsakligen moig-sandig morän 

med olika andelar av sten- och blockfraktioner. Tidigare forskning har sett 

uppfrysningsrisker med dessa finare typer av marker (t.ex. de Chantal, 

2003). Föreliggande arbete har inte kunnat verifiera dessa resultat. Även 

objekt med den finare jordarten har klart godkänd plantetablering.  

I Finland genomfördes en studie i slutet av 1990-talet med syfte att bland 

annat besvara frågan om vilken ståndort som bäst passar contortan. 

Materialet utgjordes av 13-14 åriga contortabestånd och omfattade både 

planterade och sådda objekt. Sådda objekt uppvisade en mycket större 

variation i resultat än planterade objekt. Studien visade att 

plantöverlevnaden var högst på lite sämre marker och rekommenderade sådd 

på marker av Lingontyp eller Ljungtyp som är torra eller halvtorra (Varmola 

et al, 2000). 

Under en exkursion 23 september 2010 som arrangerades av bl.a. SLU och 

Holmen Skog i Härjedalen definierades en lämplig ståndort för contorta. 

Ståndorten bör vara bättre tallmarker med vegetationstypen Blåbär eller 

magrare. Markens textur bör vara mellangrov eller grov. Ståndortens 

fuktighetsklass ska vara frisk eller torr mark. Man bör undvika 

vindexponerade områden, samtidigt som frostlänta marker inte orsakar några 

större problem. Contortan klarar sig bättre mot älgbetning än tallen, så det är 

bättre att föryngra med contorta inom älgtäta områden och spara andra 

områden till tallen (Österman, 2010).  

   

I den här studien varierade markfuktigheten från torr till fuktig. Eftersom 

fuktighetsklassen korrelerade med objektens vegetationstyper ser man att 

torra ståndorter av t ex Lavtyp och Lavrik typ har ett bättre 

föryngringsresultat än fuktigare marker (Figur 11).  
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5.3.2 Frömaterial och frögiva 
 

Det fanns inte någon information om fröproveniens för merparten av 

objekten. Det var således inte möjligt att analysera proveniensens inverkan 

på föryngringsresultatet. Tidigare forskning har dock visat att det inte verkar 

vara av avgörande betydelse med härkomst för föryngringsresultatet 

(Varmola m.fl., 2000).  

 

De fröer som använts vid sådderna var beståndsfröer från svenska bestånd. 

Stambrev saknades dock för mertalet av objekten. Det är rimligt att anta att 

proveniensen var väl kontrollerad vid anläggningen av frötäktsbestånden. Vi 

tror därför inte att denna brist har någon större inverkan på resultatet. Enligt 

Österman (2012) provade man inledningsvis i Sverige med sydliga 

provenienser från 50 – 53° N. På senare tid har man enligt Österman 

övergått till en nordförflyttning på 2 – 3° N.  

Frögivan är en avgörande faktor för kostnaden för maskinell sådd. Ett kilo 

contortafrö kostade i maj 2012 11 000-12 000 kr (Brun, 2012). I denna 

studie var frögivan 200 gram per ha på alla objekt utom ett, Sätervallen, som 

såtts med en giva på 150 gram per ha. Sätervallen var det objekt som hade 

högst antal huvudplantor av contorta. Återkopplingen från entreprenörerna 

verkar vara bristfällig vad avser faktisk giva. De siffror som det fanns 

tillgång till i studien är de som entreprenören fick i uppgift att använda sig 

av. Det går därför inte att verifiera den faktiska fröåtgången. Sedan 2008 sår 

Mellanskog i Härjedalen 150 gram per ha (Halvarsson, 2012). Detta gäller 

dock inte objekten Klevshögen 1 och 2, samt Skällorna, vilka kontrakterades 

2007 för en giva på 200 g/ha. En minskning på 50 g/ha motsvarar en 

besparing för markägaren på drygt 500 kr/ha. 

 

  

 

5.3.3 Markberedning, såddteknik och såddtidpunkt 
 

Tre av objekten var sådda i maj/juni 2008. Alla dessa låg under medelvärdet 

avseende antal såddplantor och antalet huvudplantor. Den höga 

standardavvikelsen gjorde dock att det inte gick att dra några slutsatser kring 

inverkan av såddtidpunkt. Inverkan av såddtidpunkten kan också ha 

påverkats av den aktuella väderleken i maj, september och oktober då 

sådderna ägde rum. 

Inför inventeringen valdes objekt ut från samtliga sådder som genomförts av 

Mellanskog och Holmen Skog under 2008. Sådderna hade utförts av två 

olika entreprenörer. Det gick inte att se någon skillnad i föryngringsresultat 

dem emellan.  

 

De objekt som inventerats var markberedda med både kontinuerlig och 

intermittent harvning. Det är vår bedömning att såddresultatet mest 
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påverkades av andelen störd yta snarare än valet av harvmetod. Förutsatt att 

frögivan hamnade rätt, på blottlagd mineraljord, spelade antagligen inte 

harvmetoden någon avgörande roll. Det höga antalet såddplantor visade att 

maskinell sådd kombinerad med intermittent eller kontinuerlig harvning var 

en verkningsfull föryngringsmetod. Skillnaden i såddresultat metoderna 

emellan var inte statistiskt signifikant och därmed dock för liten för att 

kunna dra några generella slutsatser.  

Vid inventeringen framgick tydligt vikten av att frilägga mineraljord. Det 

var mycket få såddplantor som växte utanför markberedningsspåren/-

fläckarna. Andelen av marken som markberetts har inte studerats. 

Vissa av objekten var markberedda i lutningsriktningen, sannolikt för att det 

var alltför brant att köra längs med sluttningen. Ett kraftigt regn med 

rinnande vatten i markberedningsspåren kan tänkas skölja bort en del fröer 

och därmed påverka resultatet negativt. Detta var fallet på objekten 

Skällorna och Mölingsberget 1 som båda hamnade under genomsnittet 

avseende antalet huvudplantor per ha. 

 

. 

 
6. Slutsatser 

 

Resultaten från fältinventeringen leder till följande slutsatser vad gäller sådd 

av contorta i Härjedalen: 

 

a) Såddresultatet efter tre växtsäsonger påverkades för dessa objekt inte av 

ståndortens altitud. Det gäller för altituder mellan 380 och 650 meter 

över havet.  

b) Vegetationstypen verkar ha betydelse för föryngringsresultatet efter tre 

växtsäsonger. Lavrik typ och kråkbär-ljungtyp gav i denna studie det 

bästa resultatet.  

c) Utifrån resultatet från de 15 fältinventerade objekten verkar sådd av 

contorta vara en säker föryngringsmetod i Härjedalen.   
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BILAGA 1  

Samtliga sådder genomförda av Holmen Skog AB och Mellanskog under 

2008 i mellersta Härjdalen. 

 

Källa 

1) 
Benämnning 

Areal 

(ha) 

Latitud 

(°N) 

Altitud 

(m.ö.h.) 

Sådd 

tid 

Sådd 

metod 

Utförare Proveniens Stambrev Giva 

(kg/ha) 

H
6) 

Lillån 7,5 61,8 400 okt-
08 

 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H
6) 

Fläcksberget 3 29,4 61,9 390 okt-
08 

 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H
6) 

Fläcksberget 1 6,9 61,9 410 okt-
08 

 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H2) 
Siksjöberget 23,4 61,8 400 aug-

08 
grävsådd Marcusson Boya lake S07-030 0,4 

H2) 
Siksjöberget 4,1 61,8 400 aug-

08 
grävsådd Marcusson  S94-1724 0,4 

H 
Mölingberget 1 20,8 61,7 620 jun-

08 
harv Vallsta Okänd  0,2 

H 
Mölingberget 27,9 61,7 610 maj-

08 
harv Vallsta Okänd  0,2 

H 
Oxsjöbrynnen 5,2 61,7 550 maj-

08 
Harv Vallsta Okänd  0,2 

H5) 
Nybodarna 5,2 62 560 maj-

08 
harv Vallsta  S07-039 0,2 

H3) 
Älvdalsvägen 4,8 61,6 480 jun-

08 
harv Vallsta Watson 

Lake 
S07-0… 0,2 

H3) 
Eggvallen 9,6 61,6 460 jun-

08 
harv Vallsta Watson 

Lake 
S07-0… 0,2 

H4) 
Fläcksberget 2 27,5 61,9 370 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Myckelbäcken 13,3 62 390 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Linsellborren 1,7 62 380 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Remmet 15,5 62 390 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H2) Hälleshögan 2 62 425 jul-08 grävsådd Marcusson Okänd  0,4 

H 
Linsellrakan 13,9 62 380 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Synneråsen  12,1 62 400 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Djuptjärn 5,6 62,1 390 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 
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H
6) 

Sjöremmet 1 8,7 62 390 okt-
08 

 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Fågelvinsmyren 13 62    okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H 
Skaftet 14,1 62,1 400 okt-

08 
 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H
6) 

Sandtjärn 17,3 62,1 400 okt-
08 

 harv Åkers skog Okänd  0,2 

H6) 
Sandtjärn 9,3 62,1 400 jun-

09 
harv Vallsta Okänd  0,2 

M
3) 

SV Vemdalen 8,6  500 höst-
08 

harv Vallsta Boya lake S94/1696 0,15 

M
5) 

Vemhån 8,9  600 höst-
08 

harv Vallsta Boya lake S94/1697 0,15 

M3) 
Vemhån 7,1  500 höst-

08 
harv Vallsta Boya lake S94/1698 0,15 

M 
Skällorna 10  620 höst-

08 
harv Vallsta Boya lake S94/1699 0,2 

M 
Klevshög 1 15  640 höst-

08 
harv Vallsta Boya lake S94/1699 0,2 

M 
Klevshög 2 15  650 höst-

08 
harv Vallsta Boya lake S94/1699 0,2 

M 
Sätervallen 11,7  570 höst-

08 
harv Vallsta Boya lake S94/1700 0,15 

 

1) H är förkortning för Holmen Skog AB och M för Mellanskog.  

2) Borttagna objekt som såtts med grävsådd, alltså såddaggregat monterat 

på en grävskopa.  

3) Borttagna pga. mellan-altituder. För att kunna jämföra såddresultat på 

olika altituder sorterades de objekt bort som ligger på 440-550 m.ö.h..  

4) Ett objekt som såtts under både 2008 och 2009 togs också bort.  

5) Vid fältinventering togs ytterligare två objekt bort, det ena pga av för 

dålig väg och den andra pga låst bom.  

6) Vid fältinventeringens tredje dag snöade det kraftigt varför det blev 

omöjligt att inventera de små plantorna. Ytterligare 4 objekt togs bort. 
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BILAGA 2  

Beskrivning av ståndortsegenskaperna. Varje objekt enligt följande 

klassificering.   

a) Markslag 

 

Klass Beskrivning 

1 Fastmark, mineraljord eller häll inom 30 cm från jordytan. 

2 Torvmark dikat, torvlager tjockare än 30 cm. 

3 Torvmark odikad, torvlager tjockare än 30 cm.  

b) Fuktighetsklass 

 

Klass Beskrivning 

1 
Torr, grundvattenytan djupare än 2 m, rörligt markvatten 

förekommer ej. 

2 
Frisk, grundvattenytan ligger på ett djup mellan 1-2 m. 

 

3 
Fuktig, grundvattenytan är belägen på mindre än 1 m djup. 

 

4 
Blöt (våt), grundvatten bildar permanenta vattensamlingar i 

markytan. Torvmark dikat, torvlager tjockare än 30 cm. 
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c) Vegetationstyp 

 

Klass Beskrivning 

5 Lavtyp 

10 Lavrik typ 

15 Fattigristyp 

20 Kråkbär-ljungtyp 

25 Lingontyp 

30 Blåbärstyp 

35 Starr-fräken 

40 Smalbladig grästyp 

45 Bredbladig grästyp 

50 Mark utan fältskikt 

80 Lågörttyp 

85 Högörttyp 

91 Frisk rikört, kalkkrävande flora 

 Klasser endast för torvmark. 

RT Rosling-Tranbär 

LS Lågstarr 

KS Klotstarr 

LO Lingon-Odon-Skvattram 

HS Högstarr 

BF Blåbär-Fräken 

d) Textur 

 

Klass Textur Beskrivning 

0 Ingen  Anges vid torvmark 

1 Grov (GR-SA) Grusig morän-Sandig morän 

2 Medel (Sm) Sandig-moig morän 

3 Fin (sM-FM) Sandig-Moig morän-Finjordsrik Morän 

e) Jorddjup 

 

Klass Beskrivning 

1 Mäktigt jorddjup, mer än 70 cm 

2 Tämligen grund jorddjup, mellan 20 och 70 cm 

3 Grunt jorddjup, mindre än 20 cm 

4 
Mycket varierande jorddjup, brottytor i berggrunden delvis 

synliga 

5 Inget (om torvmark) 
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f) Rörligt markvatten 

 

Klass 
Rörligt 

markvatten 
Beskrivning 

1 Saknas  0-40 meter från krön (svar lutning) 

2 Kortare perioder 40-150 meter från krön 

3 Längre perioder >150 meter från krön 

g) Frostrisk 

 

Klass Beskrivning 

1 
Obetydliga, åsryggar, kullar eller andra högt belägna 

terrängsavsnitt där luften lätt kommer i rörelse. 

2 
Måttlig, frost under vegetationsperioden förekommer endast 

under ovanliga klimatsituationer.  

3 
Stor, frost kan förväntas förekomma under 

vegetationsperioden 1-2 dygn 

4 
Extremt stor, djupa svackor, flacka områden i lågt belänga 

terrängsavsnitt där luften lätt blir stillastående.  

h) Vindexponering 

 

Klass Beskrivning 

1 Skyddat läge, svackor eller lågt belägna terrängavsnitt. 

2 Måttlig 

3 
Utsatt läge, krön,  i terräng högt belägna sluttningar, bryn 

och kantzoner mot öppna landskap 

i) Ståndortsindex 

 

Giltiga klasser Bonitetsvisande trädslag 

T10 – T32 Tall 

j) Altitud 

 

Altitud Beskrivning 

1 Låg altitud – mellan 380 och 440 m.ö.h. 

2 Hög altitud – mellan 550 och 650 m.ö.h. 

k) Sluttningsriktning 

 

Sluttningsriktning Beskrivning 

N, NO, V…NV 
Anger åt vilket håll sluttning ligger åt. Ligger 

objektet på t.ex. en sydsluttning eller 
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nordsluttning. 

 

l) Lutning 

 

Klass Beskrivning 

1 Närmast plan mark. 

2 Liten lutning. 

3 Måttlig lutning. 

4 Relativt stark lutning. 

5 Stark lutning 
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BILAGA 3.  

 

 Inventeringsresultat per provyta 

 

 

Klevshögen 1 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 10 5  

2 6 3  

3 0 0 N 

4 4 2  

5 7 5  

6 11 4  

7 4 2  

8 4 3  

9 2 1  

10 0 0 N 

11 0 0 N 

12 3 1  

13 5 2  

14 8 4  

15 5 3  

 

 

Klevshögen 2 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 1 1  

2 1 1  

3 0 0 N 

4 9 4  

5 9 2  

6 1 1  

7 1 1  

8 1 1  

9 1 1  



  

 

 
 

8 

Eric Beckman och Anders Nilsson 

10 11 4  

11 2 2  

12 0 0 N 

13 1 1  

14 10 2  

15 6 3  

16 1 1  

17 0 0 N 

18 9 4  

19 4 2  

 

Skällorna 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 2 1  

2 4 2  

3 2 2  

4 17 5  

5 0 0 N 

6 1 1  

7 1 1  

8 2 1  

9 3 2  

10 1 1  

11 0 0 N 

12 3 2  

13 0 0 N 

14 1 1  

15 6 3  

16 0 0 N 

17 0 0 J 

18 1 1  

 

Sätervallen 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 5 3  

2 1 1  

3 15 3  

4 14 5  
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5 0 0 N 

6 1 1  

7 15 5  

8 11 4  

9 3 3  

10 1 1  

11 5 2  

12 4 3  

13 6 3  

14 7 2  

15 5 2  

16 5 3  

17 8 3  

 

Fågelvinsmyren 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 0 0 N 

2 2 1  

3 8 2  

4 1 1  

5 4 2  

6 2 1  

7 6 3  

8 2 2  

9 6 5  

10 4 3  

11 3 2  

12 4 2  

13 2 2  

14 0 0 N 

15 4 4  

16 1 1  

17 0 0 N 

 

Remmet 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 0 0 N 

2 1 1  



  

 

 
 

10 

Eric Beckman och Anders Nilsson 

3 5 2  

4 1 1  

5 2 2  

6 0 0 N 

7 5 3  

8 1 1  

9 3 2  

10 4 3  

11 2 1  

12 0 0 J 

13 5 3  

14 1 1  

15 2 1  

16 14 4  

17 2 1  

18 5 1  

19 1 1  

20 1 0  

21 6 2  

 

Skaftet 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 2 2 N 

2 0 0  

3 0 0  

4 2 2  

5 2 2  

6 5 3 N 

7 1 1  

8 5 3  

9 4 4  

10 8 2  

11 12 4  

12 0 0 J 

13 1 1  

14 3 3  

15 10 3  

16 5 2  
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Linsellrakan 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 5 2  

2 6 2  

3 10 4  

4 6 3  

5 2 1  

6 14 5  

7 11 4  

8 1 1  

9 2 1  

10 5 5  

11 10 4  

12 8 3  

13 4 2  

14 1 1  

15 1 1  

16 2 1  

17 0 0 N 

18 6 2  

 

Myckelbäcken 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 1 1  

2 0 0 N 

3 6 2  

4 4 3  

5 9 4  

6 4 4  

7 4 2  

8 4 1  

9 9 4  

10 15 5  

11 0 0 N 

12 1 1  

13 0 0 N 

14 3 2  

15 2 1  

16 1 1  
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17 0 0 N 

18 5 2  

 

Linsellborren 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 1 1  

2 3 2  

3 5 1  

4 0 0 N 

5 1 1  

6 9 4  

7 0 0 N 

8 8 2  

9 3 3  

10 7 3  

11 1 1  

12 7 4  

13 4 4  

14 1 1  

15 1 1  

16 7 4  

17 2 2  

18 0 0 N 

19 8 5  

20 1 1  

 

Synneråsen 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 7 4  

2 0 0 N 

3 1 1  

4 4 2  

5 0 0 N 

6 15 3  

7 0 0 N 

8 2 2  

9 3 1  

10 0 0 N 
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11 3 2  

12 8 3  

13 5 3  

14 8 4  

15 6 2  

16 4 2  

17 8 2  

18 5 2  

19 12 4  

20 1 1  

21 3 2  

 

Oxsjöbrynnen 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 0 0 N 

2 6 2  

3 0 0 N 

4 2 1  

5 3 1  

6 5 2  

7 0 0 N 

8 0 0 N 

9 6 3  

10 6 3  

11 3 1  

12 1 1  

13 0 0 N 

14 3 2  

15 3 3  

16 7 2  

17 1 1  

 

Mölingberget 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 0 0 N 

2 6 5  

3 1 1  

4 4 2  
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5 3 3  

6 6 3  

7 0 0 N 

8 0 0 N 

9 6 3  

10 1 1  

11 1 1  

12 11 3  

13 6 2  

14 2 2  

15 0 0 N 

16 0 0 N 

17 0 0 N 

18 8 3  

19 6 2  

20 2 2  

 

Mölingberget 1 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 1 1  

2 3 1  

3 0 0 N 

4 0 0 N 

5 0 0 N 

6 2 2  

7 20 5  

8 7 3  

9 4 2  

10 0 0 N 

11 5 2  

12 14 5  

13 7 3  

14 1 1  

15 2 2  

16 3 1  

17 0 0 J 

18 0 0 J 

19 2 2  

20 0 0 N 

21 8 2  

22 2 2  
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Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40

Djuptjärn 

Provyta Antal 

såddplantor 

Antal 

huvudplantor 

Nollyta 

(Ja/Nej) 

1 7 4  

2 0 0 N 

3 1 1  

4 4 2  

5 0 0 N 

6 15 3  

7 0 0 N 

8 2 2  

9 3 1  

10 0 0 N 

11 3 2  

12 8 3  

13 5 3  

14 8 4  

15 6 2  

16 4 2  

17 8 2  

18 5 2  

19 12 4  

20 1 1  

21 3 2  



  

 

 


