
  
 

  

Examensarbete 

Tillväxtreaktioner i Naturkultur 
-utvärdering av en försöksyta i 

Östergötland 
Growth response in Naturkultur 

-evaluation of a field trial in Östergötland 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Risto Ågren 
Handledare: Nils Fagerberg 
Examinator: Erika Olofsson 
Datum: 2014-05-26 
Kurskod: 2TS90E 15 hp 
Nivå: Kandidat 
Ämne: Skogs- och träteknik 
 
Institutionen för skog och träteknik 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Då traditionella skogsskötselsystem blir allt mer kritiserade så är det intressant att titta på 
andra alternativ. Kritiken handlar främst om att dagens skogsbruk skapar likåldriga skogar 
med låg biologisk mångfald och förstörda kultur- och rekreationsvärden. Alternativen som 
diskuteras samlas under benämningen Kontinuitetsskogsbruk eller också tidigare benämnt 
Hyggesfritt skogsbruk. Olika former av blädning, Lübeckmodellen och Naturkulturmetoden 
är skötselmodeller eller filosofier som placeras under dessa benämningar. 

I SLU:s regi anlades i slutet av 80-talet och början av 90-talet 11 försöksblock med 4 parceller 
spridda över landet. Tanken var att jämföra trakthyggesbruk med filosofin eller metoden 
Naturkultur. Hypotesen med naturkultur var att metoden skulle ge ett bättre resultat avseende 
ekonomi, naturvård och mångbruk på samtliga ståndorter i Sverige. Detta arbete avsåg att 
utvärdera försöksblocket Kråkrödjan i Östergötland. 

Det huvudsakliga syftet var att mäta tillväxtreaktioner hos kvarlämnade dominanter och grova 
träd samt genom beståndsinventeringar besvara följande frågeställning,  
- Hur har de dominanta och grova träden reagerat i grundytetillväxt på friställningen 1990-91? 
Vidare belyser rapporten frågan om hur grundytan fördelat sig på olika diametrar beståndet 
samt i vilka diameterklasser volymproduktion hamnar. 

För att besvara frågorna har tidigare inventeringsunderlag använts samt att försöksblocket på 
nytt inventerades vintern 2013/2014. Undersökningen genomfördes som en fallstudie med 
kvantitativ ansats. 

Resultatet visade att den relativa tillväxten hos dominanterna var större TÄT (22 %) och 
HALVGLES (38 %) jämfört med kontrollparcellen KONT. GLES hade i försöket en lägre 
relativ tillväxt (-11 %) än parcellen KONT. 

Inväxning av nya träd hade skett i 2 av behandlingarna, HALVGLES och GLES. I 
HALVGLES, kunde man se att inväxning av nytt bestånd kraftigt konkurrerade med de grova 
träden. Andelen av parcellens totala grundytetillväxt för de grova träden gick från 89 % år 
1991 till 34 % år 2013. Under samma period sjönk den relativa volymtillväxten hos de grova 
träden i samma parcell från 4,1 % till 2,6 %. 

Total volymproduktion hade bibehållits på en hög nivå, jämförbar med parcellen KONT som 
initialt hade en grundyta av 30 m2 / ha, åtminstone ner på en uttagsnivå på 53 % av den 
stående volymen och med en kvarlämnad grundyta av 14 m2 / ha.  

Sammanfattningsvis kan resultatet i denna rapport inte användas som underlag för 
rekommendationer för hur skötsel enligt Naturkultur ska bedrivas, men den kan ge vägledning 
åt att hitta vägar i skogsskötseln där ekonomi, miljö och rekreation tillsammans kan få ett 
större värde än dagens trakthyggesbruk. 

 



 
 

 
 

Abstract 

Studien är en utvärdering av provytor i Östergötland anlagda i SLU:s regi enligt 
Naturkulturmetoden. Hypotesen med Naturkultur är att metoden ger bättre resultat avseende 
ekonomi, naturvård och mångbruk på samtliga ståndorter i Sverige. 

Syftet med studien var att mäta tillväxtreaktioner hos kvarlämnade dominanter och grova träd, 
undersöka hur grundytan fördelar sig i olika diameterklasser samt i vilka diameterklasser 
volymproduktionen hamnar. 

Undersökningen genomfördes som en fallstudie med kvantitav ansats, där underlaget bestod 
av två tidigare inventeringar samt en ny inventering 23 tillväxtsäsonger efter 
försöksetablering. 

Majoriteten av ytorna hade en relativ tillväxt som var lika hög eller högre hos dominanter och 
grova träd än kontrollparcellen. De hårdast gallrade parcellerna hade högst inväxning. 
Resultatet pekar på att för hårda gallringar vid enstaka tillfällen sjunker tillväxten på lång sikt. 
Nytt bestånd kan konkurrera kraftigt med de kvarlämnade dominanterna och grova träd. 

Slutsatsen är att denna rapport inte kan användas som underlag för rekommendationer för hur 
skötsel enligt Naturkultur ska bedrivas, men den kan ge vägledning till att hitta vägar i 
skogsskötseln där ekonomi, miljö och rekreation tillsammans kan få ett större värde än dagens 
trakthyggesbruk. 

Naturkultur, dominanter, tillväxtreaktioner, gallringsstyrka, inväxning, grundyta, konkurrens, 
höggallring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Förord 

Denna uppsats utgör ett examensarbete i kursen 2TS90E vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Uppsatsen är på kandidatnivå och omfattar 15 hp. Uppsatsen genomfördes på institutionen för 
skog och träteknik med Nils Fagerberg som handledare och Erika Olofsson som examinator. 

Initiativtagare till studien var Nils Fagerberg vid Linneuniversitetet i Växjö. Syftet med detta 
examensarbete är att öka informationen och kunskapen om alternativa skogsskötselmetoder 
för vilka intresset allt mer ökar. 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de som varit engagerade i mitt examensarbete. 
Tomas Lundmark och Per-Erik Vikberg, enheten för skoglig fältforskning på SLU, som 
tillgängliggjort materialet för denna studie, Mats Hagner för synpunkter och reflektioner 
under arbetets gång samt Michael Holst för stöd och hjälp vid inventering av försöksblocket. 
Sist, men inte minst, vill jag även passa på att tacka min handledare Nils Fagerberg som hade 
idén till detta arbete och för all respons, stöttning och hjälp jag fått under arbetets gång.  

Växjö i juni 2014 

Risto Ågren  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Då vårt traditionella och dominerande skogskötselsystem, trakthyggesbruk, blir allt mer 
omdiskuterat så är det intressant att titta på de alternativ som idag finns till vedertagna 
skogsbruksmetoder. Trakthyggesbruket har i Sverige skogligt sett ingen lång historia. 
Metoden infördes som den dominerande skötselmetoden på 1950-talet då olika former av 
blädning och dimensionshuggning hade minskat tillväxten och virkesförråden i de svenska 
skogarna (Cedergren, 2008). Under denna period hade skogsbruket haft stor tilltro till Uno 
Wallmos teorier om naturlig föryngring i luckor vilket hade skapat en övertro hos markägarna 
till skogens förmåga att reproducera sig själv. Efter en rad misslyckade självföryngringar, 
framför allt på magra marker i norra Sverige, resulterade detta i att trakthyggesbruket infördes 
som den dominerande skogskötselmetoden (Lundqvist m fl., 2009). Resultatet blev ett 
rationaliserat skogsbruk med stora hyggen där man odlade likåldriga skogar och där synen på 
skogsskötsel var densamma som inom jordbruket, att odla trädslagsrena bestånd med för 
tillfället värdefulla trädslag för att på så vis maximera intäkterna och minimera utgifterna 
(Hagner, 2014). Trakthyggesbruket ansågs på 1950-talet vara ett sätt att rädda de svenska 
skogarna och på nytt öka virkesförråden i dessa.  

Trakthyggesbruket kritiseras idag från flera håll för att orsaka likåldriga skogar och kala 
hyggen, utarma den biologiska mångfallden, samtidigt som kultur- och rekreationsvärden 
förstörs vid avverkning, markberedning och plantering. För att behålla skogskänslan och höga 
natur- och kulturvärden har det från flera olika håll presenterats och efterfrågats alternativ till 
trakthyggesbruket (Hagner, 2014, Cedergren 2008). Å andra sidan kritiseras också de 
presenterade alternativen för att vara olönsamma och att de åter igen på lång sikt utarmar de 
svenska skogarna på virke (Lundqvist 2012).   

 
Vilka är då alternativen idag? De alternativ som diskuteras samlas under benämningen 
Kontinuitetsskogsbruk eller också tidigare benämnt Hyggesfritt skogsbruk. Som namnet 
antyder så innebär det skötselmodeller eller skötselfilosofier där man eftersträvar hyggesfri 
och fler- eller fullskiktad skog med en lång kontinuitet. Med fler- eller fullskiktad skog menas 
skog där träd av flera eller alla diameterklasser förekommer. Tanken med Hyggesfritt 
skogsbruk blir således att man skapar skogar som kontinuerligt kan huggas, men där kala ytor 
eller kalhyggen undviks. Under benämningen hyggesfritt skogsbruk finns idag skötselmetoder 
som bygger på olika former av blädning, Lübeckmodellen och Naturkulturmetoden. 
Skogsstyrelsen sorterar också skärmställning och luckhuggning under Hyggesfritt skogsbruk 
(Cedergren, 2008, Lundqvist, 2012, Oleskog m fl., 2008). Huruvida skärmställning ska ingå 
under definitionen hyggesfritt råder det delade meningar om (Rosell m fl., 2010).  

Problem som snart uppkommer när trakthyggesbruk jämförs med Hyggesfritt skogsbruk är att 
stora delar av den moderna forskningen och litteraturen som finns tillgänglig bygger på 
skötsel av enskiktade och likåldriga bestånd (Rosell m fl., 2010). Forskning om skötselformer 



 
 

2 
Risto Ågren 

 

som bygger på skiktade skogar finns endast att tillgå i en liten omfattning och baseras allt som 
oftast på olika blädningsformer. Samtidigt har den forskning som ändå finns oftast 
utgångspunkt i skogliga bestånd istället för att utgå från enskilda trädindivider eller 
trädgrupper. Kontinuitetsskogsbruk och kanske framförallt Naturkultur bygger på skötsel runt 
dessa trädindivider och/eller trädgrupper (Hagner, 2014). Majoriteten av den forskning som 
finns att tillgå och som kan relateras till kontinuitetsskogsbruk, handlar i mångt och mycket 
om olika former av volym- eller dimensionsblädningar i fullskiktade granskogar. Olika 
blädningsformer har sin grund i att det ska avverkas träd utifrån olika måldiametrar och skiljer 
sig på så vis från framförallt naturkultur där man ser mer till räntabiliteten i de kvarvarande 
träden och trädgrupperna (Hagner, 2014). För att förstå möjligheter och begränsningar med 
metoden Naturkultur är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar volymproduktion i 
skiktade skogar, stora träds tillväxtreaktioner vid friställning samt stora träds konkurrerande 
effekt mot övriga träd.     

Vad gäller forskning kring volymproduktion i fullskiktade skogar kan man i Lundqvist (2012) 
rapport hitta ett antal studier och rapporter, både svenska och internationella, som visar på 
sambandet mellan höga virkesförråd och hög tillväxt. I rapporten tar han b.la upp Lähde m fl. 
(1994), Lundqvist (1994) och Spreer (2010) m fl. som samtliga i olika avhandlingar funnit ett 
starkt samband mellan hög kvarstående trädvolym och hög tillväxt. 

Wikström (2008) tar i sin rapport upp andra infallsvinklar vad gäller volymproduktion efter 
blädning i skiktade skogar. Han hänvisar bl. a till Øien & Nilssen (2002) som i sin rapport ser 
en signifikant starkare korrelation mellan bördighet och tillväxt än mellan kvartstående volym 
och tillväxt. Vidare nämner han också Sarvas (1944) som i sina studier om intensiv 
höggallring inte kunde hitta några samband mellan volymtillväxt och virkesförråd. 

När det gäller tillväxt i kontinuitetsskogsbruk, skiktade skogar, och forskningen runt olika 
blädningsformer, hänvisar Wikström (2008) till Lundqvist (1989) och Lundqvist (2005) där 
man i dessa rapporter kommit fram till att det inte finns några studier i Norden som visar på 
att medeltillväxten eller den långsiktiga volymproduktionen skulle påverkas negativt av 
blädningsbruk i välskötta granbestånd i jämförelse med trakthyggesbruket. Ser man sen till 
metoden Naturkultur så har Hagner & Holm (2003) studerat elva ytor i mellersta Sverige 
avseende tillväxtreaktioner vid höggallring i skiktade skogar. Resultatet av deras studie visar 
att täta selektiva höggallringar i skiktade skogar med varierande virkesförråd behöll en 
kontinuerligt hög volymproduktion när uttagen inte blev för stora och mer ofta 
återkommande. Slutsatsen i deras rapport var att den stående volymen inte har ett signifikant 
samband med virkesproduktion, utan att det är först och främst skiktade skogar med låga 
virkesförråd, få stora träd och en stor total bladyta som producerar mest stamvolym när det 
gallras med täta intervaller. 

Vad gäller tillväxtreaktioner på enskilda stora träd och deras konkurrens med det övriga 
beståndet så har Jakobsson & Elfving (2004) samt Jakobsson (2005) studerat detta hos solitära 
tallar. Man har i dessa studier funnit att solitärer har en positiv tillväxtreaktion i volymtillväxt, 
samtidigt som de orsakar en viss tillväxtminskning hos yngre konkurrerande träd inom en viss 
konkurrenszon. Resultaten i dessa publikationer visade att den tillväxtminskning som 



 
 

3 
Risto Ågren 

 

evighetsträden orsakade inom konkurrenszonen kompenserades med en tillväxtökning på 
evighetsträden som var jämförbar eller högre än minskningen i det yngre beståndet. Jakobsson 
(2005) fann också att det fanns en oförklarlig individuell tillväxtvariation hos solitärerna i 
samma bestånd samt att friställningseffekten varierade med boniteten. Högre bonitet innebar 
en snabbare reaktion av friställningen. Hagner (2014) tar också upp stora träds konkurrerande 
effekt gentemot varandra och även konkurrensens effekt på en eventuell föryngring. Han för 
här en diskussion om lämpligt avstånd mellan stora träd samt deras enskilda effekt på 
föryngringen. Det Hagner (2014) kommit fram till vad gäller konkurransen är att ett förband 
på ca 100 dominanter/ha vid en bonitet av T20 är en optimal täthet för att konkurransen 
mellan dominanterna ska bli så liten som möjligt samtidigt som en inväxning av nya träd ska 
kunna fortgå.    

1.2 Naturkultur  

Hypotesen med Naturkultur är att metoden ger bättre resultat än trakthyggesbruk avseende 
ekonomi, naturvård och mångbruk på samtliga ståndorter i Sverige. Grundtanken är att man 
genom tillgänglig kunskap och erfarenhet optimerar nuvärdet av varje liten yta i skogen. 
Genom att slopa benämningen bestånd och fokusera på trädgrupper med ett dominerande träd 
i mitten är tanken att man genom befriande höggallring och berikande grönrisplantering 
optimerar både ekonomi och produktion i skogen samtidigt som höga naturvärden oftast kan 
bevaras. Gallringsstyrkan anpassas efter varje enskilt tillfälle där träd med högt ekonomiskt 
värde och låg tillväxt skördas inklusive skadade och sjuka träd som inte tillför något 
ekonomiskt värde för framtiden. För framtiden ekonomiskt värdefulla träd frigörs och på så 
sätt skapas förutsättningar för maximal volymproduktion hos dessa individer. Genom att 
omfördela markens volymproduktion från mindre träd till större träd så förbättras 
lönsamheten. Vilka träd som anses som lönsamma att satsa på är relativt och alltid beroende 
av vilka träd som finns att välja på i varje enskild trädgrupp. Detta sätt att bruka skogen kan 
resultera i både svaga gallringar likväl som kalavverkningar och är helt beroende av skogens 
struktur i utgångsläget. På lång sikt leder detta till att både mindre och större träd sparas med 
resultatet att skiktningen med åren förstärks i skogen. Filosofin bygger på naturlig föryngring, 
grönrisplantering och ständig volymproduktion på de för tillfället mest värdefulla träden, 
dominanterna (Hagner, 2014).  

Metoden eller filosofin är hårt kritiserad och ifrågasatt. Den främsta kritiken som framförts är 
att skötsel enligt Naturkultur likt dimensionsblädning sänker den löpande tillväxten, främst 
pga. av de låga virkesförråd som eftersträvas. Låga virkesförråd likställs många gånger som 
tidigare nämnts med låg volymtillväxt (Lundqvist, 2012). Ytterligare ett starkt argument mot 
Naturkultur är att låga kvarstående volymer kan strida mot nu gällande skogsvådslag 
(Cedergren 2008). Andra negativa effekter med de låga virkesförråden är låg och ojämn 
inväxning samt vind och snökänsliga skogar (Lundqvist, 2012). Med inväxning menar 
Lundqvist (2012) att träd med en brösthöjdsdiameter av 5-8 cm växer in i beståndet.  
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Förespråkarna för metoden ser å sin sida mer positiva än negativa effekter av Naturkultur som 
metod. De anser att den löpande tillväxten över tid inte blir lägre och att Naturkultur för 
markägaren är ett ekonomiskt lika bra eller bättre alternativ än traditionellt trakthyggesbruk. 
Volymproduktionen hålls hög genom regelbundna gallringar för att underhålla skiktningen. 
Skiktningen ger en stor mängd bladyta oavsett hur stor stående volym den bladytan sitter på. 
Detta resulterar i att fördelningen mellan stora och små träd kan variera något över tid. 
Skillnaderna jämnas dock ut ju mer utvecklad skiktningen är i skogen. På detta sätt ökas 
nuvärdet av flera anledningar, volymtillväxten hos de grova träden ökar, tillväxten hålls 
kontinuerligt hög på de mest värdefulla träden vilket ger dem kontinuerligt hög räntabilitet. 
Genom att hålla igång tillväxten på dominanterna så blir den optimala 
slutavverkningsdimensionen betydligt högre i Naturkultur än i konventionellt 
trakthyggesbruk. En ytterligare effekt är att årsringstillväxten i föryngringen hålls tillbaka 
vilket i sin tur ger högre kvalité på sågtimret (Fagerberg, 2014). Hagner (2014) menar också 
att de totala avverkningskostnaderna kan bli något högre jämfört med traditionell 
slutavverkning, men kompenseras av att grövre dimensioner och högre kvalité betalar sig 
bättre samt att skogsvårdskostnaderna blir betydligt lägre då framförallt markberedning och 
röjningskostnader uteblir. Vidare menar Hagner (2014) att metoden inte får jämföras med 
tidigare dimensionsblädning där ekonomiskt lönsamma träd ständigt plockades bort. En 
väsentlig skillnad föreligger, åtgärderna i Naturkultur utförs ständigt med syfte att optimera 
den kvarvarande skogens avkastning. Förutom rent ekonomiska aspekter vill förespråkarna 
för Naturkultur påvisa att skiktad skog gynnar den biologiska mångfalden, skapar en 
trivsammare rekreationsmiljö, ökar tillgången på jaktbart vilt mm (Hagner, 2014). 

Att det råder delade meningar om Naturkultur är en långsiktigt gångbar filosofi 
produktionsmässigt råder det inga som helst tvivel om. Forskning om filosofin Naturkultur är 
relativt begränsad och framförallt vad gäller de långsiktiga reaktionerna i skogen. Den 
intressanta frågeställningen att undersöka är således var i beståndet hamnar markens 
potentiella tillväxt och hur pass väl utnyttjar dominanterna denna potentiella tillväxt? Dessa 
två frågor är avgörande huruvida argumentationen stämmer om att friställning av 
dominerande träd ökar nuvärdet i kontinuitetsskogsbruk. 

 

1.3 Försöksupplägg Hagners Liberich-ytor 

I slutet av 80-talet och början av 90-talet lades i SLU:s regi  ett försök ut i syfte att studera 
Naturkultur jämfört med traditionellt trakthyggesbruk. Försöket inkluderade 11 block på 9 
lokaler i landet. Blocken var främst spridda över norra Sverige, men två av blocken 
placerades i södra delarna av landet (Wikberg & Lundmark, 2008). Försöksblocken kom 
sedermera att kallas Liberich-ytor som syftar till skötselfilosofin kring naturkultur och är taget 
ur engelskans ”liberation thinning and enrichment planting” (Hagner & Molin, 1998). 

Försöksblocken hade som regel en yta av 9 ha, de var uppdelade i fyra områden eller 
parceller, där varje parcell i regel omfattar en bredd av 60 meter och en längd upp till 380 
meter (Figur 1). Vid utläggning av blocken valdes bestånd av normal slutavverkningsskog. 
Blocken anlades i sluttningar där försöksytorna skulle löpa från högt belägen mark till lägre 
bördigare och blötare områden. Utformning enligt ovanstående beskrivning frångicks i de fall 
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ytan inte räckte till eller där hinder i form av t.ex. vägar och impediment förekom. Parcellerna 
delades in i behandlingarna KONT, KAL, GLES och TÄT (Hagner, 1992).  

Kontrollparcellen (KONT) var i försöken är en parcell där konventionella brukningsmetoder 
användes vid anläggning dvs. kalavverkning, hyggesrensning, markberedning och till slut 
plantering. I parcellen KAL avverkades samtliga gagnvirkesträd och en viss hänsyn lämnades 
till småträd. Uttagsprocenten skulle enligt instruktion vara 90 % av den stående volymen. 
Parcellen återplanterades med gran och tall med samma förband som var vedertaget för 
föryngring vid kalavverkning. Parcellen GLES lämnades efter gallring av stora och dåliga träd 
med en gles skärm tillräcklig för skydd av föryngring. Uttagsprocenten var 50 % av den 
stående volymen. Samma planteringsförband som i tidigare nämnda ytor. I parcellen TÄT 
genomfördes endast en svag höggallring där större och dåliga träd skördas. Av den stående 
volymen skulle ungefär 30 % tas ut. Plantering med samma förband som tidigare nämnts.  

 

 

 

 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att genom mätningar av tillväxtreaktioner hos kvarlämnade 
dominanta och grova träd samt beståndsinventeringar besvara följande frågeställningar:  
- Hur har de dominanta och grova träden reagerat i grundytetillväxt på friställningen sedan 
90-91? 

- Hur har grundytan fördelat sig på olika diametrar i det nuvarande beståndet? 

- I vilka diameterklasser hamnade volymproduktionen? 

Hypoteserna är: 1) att en stor del av tillväxten hamnar hos de största träden, 2) en god 
inväxning av nytt bestånd, träd med en brösthöjdsdiameter av 5-8 cm, kommer underifrån vid 
kraftig höggallring och 3) att produktionen på längre sikt inte sjunker nämnvärt jämfört med 
en referensyta, parcellen KONT, oavsett styrkan på höggallringen. 

1.5 Avgränsningar 

Studien begränsade sig till att av Liberich-ytorna omfatta försöksblocket i Östergötland. Data 
för studien samlades in för samtliga parceller i hela blocket, men i denna redovisning kom 

Figur 1: Principskiss av utläggning av 

försöksblock (Hagner 1992) 
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vikt att läggas på de ytor där motsvarande data finns sedan tidigare inventeringar. Vidare har 
studien avgränsat sig till att studera grundyta och grundytetillväxt av den anledningen att 
motsvarande data fanns att tillgå från tidigare inventeringar. Således fanns en möjlighet att 
studera tillväxtreaktioner i grundyta över en längre period. Ytterligare en avgränsning kom att 
vara att endast studera träd med en höjd av 130 cm eller mer. Genom att avgränsa studien till 
träd högre än 130 cm så används samma träd som skulle ingått om grundytan mätts med 
relaskop.  

 
  



 
 

7 
Risto Ågren 

 

2. Material och Metod 

2.1 Områdesbeskrivning 

Försöksblocket i Östergötland, Kråkrödjan, ligger i Gullringens kommun (57,80ºN 15,55ºE) 
på gränsen mellan Småland och Östergötland. Blocket ingår i Hagners Liberichförsök och 
anlades vinter 1990/91. Blocket har i SLU:s försöksserie ID 2060. Kråkrödjan är det 
sydligaste försöksblocket i serien av 11 block. Området Kråkrödjan ligger 195 m över havet i 
en sydvästsluttning (Elfving, u.å.). Blocket skiljer sig något jämfört med den generella 
beskrivningen av hur Hagners Liberichytor var upplagda. Skillnaderna ligger främst i att 
Kråkrödjan till ytan var mindre än vad den generella beskrivnigen angav, samt att parcellen 
KONT i Kråkrödjan var en orörd referensparcell. I den ursprungliga beskrivningen för 
försöksupplägget skulle parcellen KONT vara en referensparcell avverkad (90 % volymuttag), 
markberedd och planterad utifrån normen för trakthyggesbruk. 

Försöksblocket var indelad i fyra olika behandlingar, parceller (Figur 2). Varje parcell har 4-7 
provytecentrum (Tabell 1 & Figur 2). I försökområdet Kråkrödjan fanns 20 sådana 
systematiskt utlagda centrumpunkter för provytor. Varje centrumpunkt var sedan provstart 
markerad med ett vinkeljärn 90 × 90 mm nedtryckt i marken. På varje järn fanns en 
mässingsbricka med provytenummer instansat.   

Till ytan var försöksblocket Kråkrödjan knappt 1 ha stort. Markvegetationen var främst av 
blåbärstyp, men på ytan gick även att återfinna både gräs, lingon och renlav på sina ställen 
(Fagerberg 2013, Hagner 1998). Det dominerande trädslaget i den ursprungliga skogen var 
gran och de tallar som fanns var lämnade efter omgångar av gallringar (Hagner 1998). 
Marktexturen var sandig-moig morän med betydande inslag av block och sten. Jorddjupet var 
bedömt som mäktigt, men strax norr om försöksblocket fanns tydliga hällar i dager. 
Markfuktighetsklassen var Frisk och i vissa små delar även bedömd som Blöt. Några av 
provytorna, framförallt 1072 och 1079, skulle troligtvis vid en närmare bedömning blivit 
klassade som sumpmosslokaler (Fagerberg, 2013).  Rörligt markvatten (L) fanns i de flesta 
ytorna. Yta 1069 bedömdes ha rörligt markvatten enbart kortare perioder på året (K) och yta 
1070 och 1071 blev bedömda att ha rörligt markvatten sällan (S) under året (Fagerberg 2013). 
Boniteten för ytan var satt till T26 för tall och G29 för gran (Elfving, u.å.). Det fanns också 
tydliga spår som tydde på att marken tidigare varit hårt betad av boskap vilket innebar att den 
täta skog som fanns innan försöksetablering inte hade en skogshistorisk lång historia (Hagner, 
1998).    

I samband med etableringen av försöksblocket Kråkrödjan genomfördes gallringen vintern 
1990-1991 och enligt samma beskrivning som övriga Liberichytor på alla ytor utom för 
kontrollparcellen. För försöksblocket Kråkrödjan finns dock endast denna generella 
beskrivning om hur Liberichytorna anlades och således saknas exakta uppgifter om 
utgångsbestånd, samt vilka åtgärder med uttagsprocent, trädval mm som gjorts vid etablering 
av försöksblocket. Utförandet av gallringen skiljde sig också från övriga försöksblock genom 
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att Kråkrödjan gallrades manuellt av markägaren själv och det stod honom fritt att välja träd 
utifrån den tidigare generella beskrivningen för Liberich-ytorna (Elfving, u.å.). 

 
KONT = Parcell KONT är i Kråkrödjan en orörd referensparcell där inga ingrepp gjorts. 

KAL = Uthuggning av gagnvirkesträd och viss visad hänsyn till att spara småträd. I parcellen 
lämnades enstaka stora tallar och några mindre granar. Grönrisplantering med tall och gran 
våren efter åtgärd. Plantering skedde med samma förband som ansågs vara normalt för ytan 
vid kalhuggning. 

GLES = Ett område där högskärm av tall lämnats. Skärmen skulle vara tillräckligt tät för att 
fungera som skydd för föryngring. Gallringen utfördes som medelintensiv plockhuggning, 
större och dåliga träd skördades.  Grönrisplantering med tall och gran våren efter åtgärd. 
Plantering skedde med samma förband som ansågs vara normalt för ytan vid kalhuggning. 

TÄT = Enbart större och dåliga träd skördades. En svag höggallring. I Kråkrödjan var detta 
ursprungligen ett tätt grandominerat parti. Grönrisplantering med tall och gran våren efter 
åtgärd. Plantering skedde med samma förband som ansågs vara normalt för ytan vid 
kalhuggning. 

Då grundytan i område KAL var väldigt snarlik GLES kom KAL i denna rapport att ges 
benämningen HALVGLES för att på ett bättre sätt spegla och förklara ytan. Till den 
berikande grönrisplantering som genomfördes våren 1991 användes 3000 kulturplantor av 
vardera tall och gran för hela försöksblocket, 1/0 Ecopot 508; Tall: Albjerhus plantage; Gran: 
Vitebsk (Elfving, u.å.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Försöksbeskrivning Kråkrödja (Elfving, u.å.). 
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Varje provytecentrum hade inledningsvis efter 1 och 6 tillväxtsäsonger inventerats enligt olika 
nivåer. 2 provytor i varje behandling, totalt 8 st, hade i detta block inventerats enligt nivå2 
eller nivå3. Övriga provytor var inventerade enligt nivå1 (Tabell1). De olika nivåerna har 
olika inventeringskriterier av vilka för rapporten viktiga parametrar anges nedan (Elfving, 
u.å): 
 

Nivå1:    
Grundyta:  Relaskop 
 

Nivå2 och Nivå3: 
Provytans storlek: 100 m2 
Data: Antal stammar/provyta, samt totalhöjd och brösthöjdsdiameter på 

dessa. 

1997 ställdes en fröträdställning runt hela försöksblocket. Fröträdställningen hade ett förband 
om ca 100 tallar/ha. Söder om försöksblocket fanns vid inventeringen 2013 en 8-10 år 
gammal röjningsskog av tall (Hagner 1998, Fagerberg 2013). 

2.2 Metodik 

Undersökningen genomfördes som en fallstudie med kvantitativ ansats där samtliga 
systematiskt utlagda provytor mättes in. Varje ytcentrum blev koordinatsatt och identifierad 
enligt beskrivning i kapitlet ”Områdesbeskrivning” och ”Datainsamling”. För studien kom i 
huvudsak att användas ytor där inventering enligt nivå2 och nivå3 tidigare genomförts. 

2.3 Datainsamling 

Data från tidigare inventeringar insamlades från de digitala inventeringsfiler som 
tillgängliggjorts av Tomas Lundmark och Per-Erik Vikberg, enheten för skoglig fältforskning 
vid SLU. Dessa inventeringar genomfördes av försöksassistenten Martin Molin vid SLU 
1991-1992 samt 1996.  

Vintern 2013/2014, 23 tillväxtsäsonger efter försöksetablering, inventerades för denna studie 
samtliga provytor på en radie av 5,64 m (100 m2). På ytorna registrerades stamantal, trädslag 
och brösthöjdsdiameter på samtliga träd som uppnått en höjd av 130 cm. Klavning av 
brösthöjdsdiameter skedde i varje provyta in mot centrum för att minimera systematiska 
mätfel. I varje yta utsågs också två dominanter. För att ett träd skulle räknas som en dominant 
i en provyta skulle diametern vara minst 250 mm i brösthöjd och trädslaget skulle vara 
antingen gran eller tall. Om det i ytan fanns fler än två träd som uppfyllde dessa två kriterier 
utsågs de träd som ansågs mest representativa för att analysera dominanternas tillväxtmönster. 
Avgörande faktorer var diameter, avstånd till övriga träd samt skador som fanns att återfinna 
på träden (Bilaga 1-8). Dessa träd kommer i fortsättningen att refereras som ytornas 
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dominanter. Vidare mättes också höjden på samtliga träd som 1991 uppnådde en 
brösthöjdsdiameter på minst 2/3 av det grövsta trädet på provytan. Dominanter och träd med 
minst 2/3 diameter av det grövsta trädet i provytan kommer i rapporten att kallas grova träd. 
Provyta 1074 saknade grova träd. Varje provytecentrum kordinatsattes och en skiss gjordes 
för de i försöket sedan tidigare nivå 2 och nivå 3 inventerade ytorna. Avstånd och riktning 
från provytecentrum registrerades på de träd som klassades som grova (Bilaga 1- 8). I varje 
yta inventerades skador på de grova träden för att kunna matcha ihop träden genom hela 
försöksserien genom tidigare gjord skadebeskrivning (Molin 1991-1992, Molin, 1996). De 
grova träden kunde med stor säkerhet paras ihop genom hela provserien då 
skadebeskrivningen från tidigare inventeringar var väldigt detaljerad. Mätfel i avstånd från 
centrumpunkt uppgår till max 2-3 cm. Varje punkt positionsbestämdes med GPS, men 
noggrannheten är inte större än en felmarginal på 1-2 m (Bilaga 8). För mätning av 
brösthöjdsdiameter användes en nykalibrerad dataklave, Haglöfs Mantax Computer, 
höjdmätning gjordes med en digital höjdmätare av modell Nikon Forestry Pro och 
koordinatpositioneringen gjordes med en Garmin Astro 320 (Bilaga 8).       

2.4 Dataanalys     

All data för denna rapport blev sammanställd och bearbetad med hjälp av Microsoft Excel. 
Från de tidigare inventeringsfilerna konverterats data till Excel och vidare registrerades all ny 
data i samma program och fil. I samtliga jämförelser och/eller beräkningar användes enbart 
data från efter 1:a, 6:e och 23:e tillväxtsäsongen.  

Grundytan efter 1:a tillväxtsäsongen mättes med relaskop (Svedberg 1991), men i denna 
studie beräknades grundytan utifrån nivå2 och nivå3 ytorna. I varje parcell gick att återfinna 2 
ytor enligt nämnda nivåer (Tabell 1). I alla beräkningar i denna rapport kom den beräknade 
grundytan att användas och den kom att benämnas Gyb. Där den relaskoperade grundytan 
nämns och används kom den att benämnas Gyr.  

I rapporten delades tillväxten vid vissa tillfällen upp i perioder. Med perioder kom rapporten 
att avse tillväxten mellan vissa givna tidpunkter. 

Period1: Hösten 1991 – Hösten 1996, 5 tillväxtsäsonger 

Period2: Hösten 1996 – Hösten 2013, 17 tillväxtsäsonger 

Hela perioden: Hösten 1991 – Hösten 2013, 22 tillväxtsäsonger 
 

2.4.1 Area och grundyteberäkningar 

Grundytan för varje provyta beräknades med hjälp av areasumman av samtliga klavade träd i 
provytan. Då Gyb anges i m2/ha omräknades provytans Gy till att motsvara grundytan på en 
ha. 
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För att beräkna grundytan (Gyb) för varje behandling har medelvärdet av de ytor i varje 
parcell som sedan tidigare inventerats beräknats. 

När tillväxt i grundyta i en behandling under en given period har beräknats som löpande 
grundytetillväxt, det vill säga att tillväxten är ett medeltal för ett visst angivet tidsintervall, har 
följande formel använts: 

������ =	
	
���

�
  

������ = Den beräknade löpande medeltillväxten i m2/ha över en viss period. 

������ = Den totala beräknade tillväxten i grundyta under en given period i m2/ha 

� = antal tillväxtsäsonger i perioden 

 

Den relativa tillväxten i grundyta har beräknats med formeln; 

������ = 	
����2−����1		

����1
	�	100  

������ = Den relativa tillväxten beräknad utifrån den ursprungliga grundytan i % 

����� = Den beräknade grundytan i början av perioden 

����� = Den beräknade grundytan i slutet av den givna perioden 

Grundytan för försöksblocket innan försöksetablering beräknades utifrån grundytan i 
parcellen KONT. Mätdata till detta finns att finna i Molin (1991-1992). Uppskattade uttag 
både i % och m2/ha vid gallring gjordes utifrån ovanstående grundyta samt de data som finns 
tillgänglig i Molin (1991-1992) för de övriga parcellerna.    
 

2.4.2 Volymberäkningar 

För beräkning av volymen användes Brandells större volymfunktioner för södra Sverige 
(Brandel, 1990). För gran användes volymfunktion: 

VGRAN = 10-1,02039 × D2,00128 × (D+20,0)-0,47473 × H2,87138 ×(H-1,3) -1,61803 

För tall användes motsvarande formel för södra Sverige: 

VTALL  = 10-1,38903 × D1,84493 × (D+20,0)0,06563 × H2,02122 × (H-1,3)-1,01095 

Vid beräkningar av grova träds relativa volymtillväxt sett till en viss period gjordes 
beräkningarna med formeln; 

������ä� =	
!�"ä#$%&!�"ä#$'

!�"ä#$'
	�	100  

������ä� = Relativa volymväxten för ett träd utifrån en given periods början i % 
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���ä��� = Trädets volym i början av den givna perioden 

���ä��� = Trädets volym i slutet av den givna perioden 

 

Medelvärdet för den relativa volymtillväxten för en provyta beräknades enligt nedanstående formel;  

��������� =
������ä�� + ������ä��… .

�
 

������� = Den relativa medelvolymtillväxten för träd i en provyta 

������ä��= Den relativa medelvolymtillväxten för ett enskilt träd i provytan 

� = antal grova träd i provytan 

 

Den relativa medelvolymtillväxten i en behandling beräknades genom; 

��������� =	
���������� + ����������… .

+
 

��������� = Relativ medelvolymproduktion i en behandling 

���������� = Relativ medelvolymtillväxt i en provyta 

+ = antal provytor 

 

2.4.3 Diameterklasser 

Indelning i diameterklasser är satt till ett intervall av 20 mm/diameterklass. I försöksblocket 
finns träd i diameterklasser från några millimeter upp till 460 mm.  
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3. Resultat      

3.1 Försöksblockets åtgärdsutformning och status nov 1991 

Utifrån de uppgifter som fanns om försöksblocket Kråkrödjan kunde man i 
sammanställningen se att uttagen 1991 vid försöksetablering uppskattas enligt Tabell 1 till 20 
% i TÄT, 53 % i HALVGLES och 70 % i GLES. Trädslagsfördelningen blev densamma i 3 
behandlingar, KONT, TÄT och HALVGLES. Behandlingen GLES hade dock ett högre inslag 
av löv än de övriga ytorna på bekostnad av en lägre andel tall. Lövträdslaget var björk som 
fyllt luckor efter gallringen.  Antal stammar varierade kraftigt i de olika parcellerna där yta 
GLES är den parcell som hade flest stammar/ha, fler än i parcellen KONT (Tabell 1).  
Medeldiametern på de träd som i varje yta klassades som grova var väldigt lika över alla 
behandlingar. Antalet grova stammar minskade med ca 20-25 % för varje behandling från 
KONT till GLES. Det samma gäller för Gyb. Resultatet visade också att det förekom en del 
variationer när man jämför den relaskoperade grundytan (Gyr) med den utifrån 
inventeringarna beräknade grundytan (Gyb) (Tabell 1). 

 

Figur 3: Fördelning över provytor inventerade enligt nivå 2-3 framtagen med hjälp av Svedberg (1991)
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Tabell 1: Sammanställning av beståndsuppgifter i försöksblocket Kråkrödjan efter en tillväxtsäsong, nov 1991. Uttag och kvarstående total grundyta är beräknad utifrån antagandet 
att beståndet hade en jämn grundyta av 30 m2/ha vid försöketablering. Gyr är den relaskoperade grundytan (Svedberg, 1991), Gyb är grundytan beräknad utifrån nivå2 och nivå3 
inventerade ytor Gymb är den beräknade medelgrundytan utifrån ytorna inventerade enligt nivå2 och nivå3. 

  Yta 
Inv 
Nivå 

Gyr 

m2/ha  
Gyb 

m2/ha Gymb m2/ha 
Troligt uttag Gyb i % och 
m2/ha per beh  

    Antal stammar/ha 
  

Antal grova 
träd/ha 

Medeldiam (mm) grova 
träd/beh 

Trädslagsfördelning 
% av stammantal 

Tall Gran Löv 
KONT 
(orörd) 1082 3   38 

30 Inget uttag 1000 350 311 44 51 5 

  1083 1 22   

  1084 1 20   

  1085 1 26   

  1086 2   22 

  1087 1 19   

  1088 1 23   

TÄT 1077 1 17   

24 20 % / 6 m2/ha 350 250 329 47 53 0 

  1078 2   17 

  1079 1 16   

  1080 3   31 

  1081 1 12   

HALVGLES 1069 2   17 

14 53 % / 16m2/ha 400 200 297 46 54 0 

  1070 1 6   

  1071 3   11 

  1072 1 5   

GLES 1073 1 11   

9 70 % / 21 m2/ha 1650 100 308 38 51 11 

  1074 3   2 

  1075 2   15 

1076 1 9   
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Figur 4: Löpande medelgrundytetillväxt i m2/ha och år i de olika perioderna i behandlingen. 

3.2 Utveckling grundyta (Gyb) 

Den löpande grundytetillväxten (Gyb) i KONT beräknades till 0,57 m2/ha och år period1. 
Detta var något högre än i de övriga parcellerna. Tillväxt i parcellen TÄT var 0,49 m2/ha och 
år, HALVGLES 0,51 m2/ha och år och GLES 0,39 m2/ha och år. Sett över hela perioden hade 
parcellen KONT en löpande grundytetillväxt på 0,9 m2/ha och år, TÄT 0,8 m2/ha och år, 
HALVGLES 1,1 m2/ha och år och GLES 0,6 m2/ha och år. I samtliga parceller var den 
löpande medelgrundytetillväxten högre period2 än period1 (Figur 4). 

Över hela den registrerade försöksperioden, 22 tillväxtsäsonger, kunde man se att den faktiska 
tillväxten i Gyb var i stort sett lika stor i behandlingarna KONT och TÄT. Tillväxten i 
behandling HALVGLES låg något högre, 15-20 % högre, och GLES lika mycket lägre än de 
två förstnämnda (Figur4).   

 

I Figur 5 visas att utifrån det tidigare antagandet om att hela försöksblocket hade en snarlik 
grundyta, 30 m2/ha, vid försöksetablering så hade TÄT och HALVGLES uppnått samma eller 
högre grundyta som från början. År 2014 hade TÄT en grundyta på 42 m2/ha och parcellen 
HALVGLES en grundyta som var 38 m2/ha. Parcellen GLES hade ännu inte nått samma 
grundyta som vid försökets början, utan grundytan var år 2014 22 m2/ha. Det vill säga 27 % 
lägre än vid försöksstart. Grundytan för parcellen KONT var år 2014 50 m2/ha.   
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Figur 5: Grundyta för samtliga träd i de olika behandlingarna vid tre tidpunkter; 1991, 1996 och 2014 utifrån 
provytor inventerade enligt nivå2 och nivå3. 

Tabell 2: Gyb i samtliga provytecentrum samt Gybm beräknad utifrån alla provytecentrum i varje behandling vintern 
2014. Tabellen visar också differensen mellan grundytan beräknad utifrån tidigare nivå 2 och nivå 3 inventerade ytor, 
som denna rapport utgår ifrån, jämfört med grundytan beräknad utifrån samtliga inventerade ytor. Tabellen visar 
att de i rapporten använda ytorna har en tendens att vara överskattade. 

 KONT  TÄT  HALVGLES  GLES  

 1082 64 1077 23 1069 43 1073 11 

 1083 60 1078 32 1070 36 1074 13 

 1084 29 1079 55 1071 33 1075 31 

 1085 45 1080 52 1072 29 1076 33 

 1086 36 1081 28     

 1087 31       

 1088 46       

Medel  44  38  35  22 

Differans 

i %  -14   -11  -9  0 

En viss skillnad förelåg i grundytan beroende på utifrån vilka förutsättningar den beräknades. 
Tabell 2 visar att medelgrundytan i de tre tätaste parcellerna var 9-14 % högre om den endast 
beräknades utifrån de provytecentrum som tidigare inventerats enligt nivå2 och nivå3 jämfört 
med medelgrundytan utifrån samtliga provytecentrum i parcellerna. Parcellen GLES hade 
samma medelgrundyta oavsett vilken beräkningsunderlag som än använts Detta innebar att 
det förelåg en viss ojämnhet i ytorna och att grundytenivåerna troligen var något överskattad 
för de olika behandlingarna. Resultatet i denna rapport har inte viktats efter dessa differenser. 
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3.3 Tillväxtreaktioner för dominanter och övriga grova träd 

Tillväxtreaktionerna för de enskilda grova träden i de olika behandlingarna följer ingen enkel 
synlig utveckling. Träden i parcellen KONT var den enda serien där nästan samtliga träd haft 
en liknande utveckling över de olika perioderna. Endast ett träd avvek här från de övriga 
genom att tappa i tillväxt period2 (Figur 6).  

I parcellen TÄT var utvecklingen för de enskilda träden i varje provyta var för sig relativt 
jämn, endast ett träd avvek, Träd 1080:5 som hade en betydligt högre tillväxt än övriga, 
framförallt period1. Det var också det trädet som i parcellen och provytan hade minst 
konkurrens från övriga stora träd (Figur 6 & Bilaga 5).  

I parcellen HALVGLES tappade samtliga träd i tillväxt under period2 jämfört med första 
perioden. Parcellen GLES saknade grova träd på en av provytorna och således finns endast 
två träd på en provyta att ta hänsyn till. De låg på en relativt konstant tillväxt över hela 
försöket. Den relativa tillväxten var lika stor period1 som period2. Generellt hade hälften av 
de grova träden i försöksblocket, 9 av 18, en viss tillväxtfördröjning period1 innan tillväxten 
tilltog ordentligt. 8 av 18 träd tappade i tillväxt period2 jämfört med mätperiod1. Av dessa 8 
fanns 4 i parcellen HALVGLES, samtliga grova träd i den parcellen, och 1 i parcellen GLES. 
Det gick också att se en viss variation inom varje behandlad parcell. Utifrån 
ursprungsvolymen varierade tillväxten hos de grova träden i TÄT mellan 2,5-6,2 %, 
HALVGLES 2,2-4,3 % och i GLES 2,1-2,7 % (Figur 6).  

  

 
 

Figur 6: Relativ volymtillväxt beräknat utifrån vol ymen 1991 för samtliga grova träd inklusive dominanter. 
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De grova trädens medeltillväxt för varje parcell räknat utifrån volymen för varje träd vid 
periodens början visade att parcellerna KONT, TÄT och GLES haft en medelvolymtillväxt 
som varit stigande över åren. Parcellen HALVGLES hade tappat i tillväxt period2 jämfört 
med medeltillväxten för parcellen period1. Jämfört med parcellen KONT hade den relativa 
volymtillväxten varit högre i TÄT och HALVGLES. 38 % högre i TÄT och 22 % i 
HALVGLES. I parcellen GLES var den relativa tillväxten 11 % lägre jämfört med parcellen 
KONT (Figur 7). 
 

   

Figur 7: Medelvärdet av de grova trädens relativa volymtillväxt utifrån volymen vid början av den aktu ella perioden i 
de olika behandlingarna. 

  

3.4 Grundyteproduktionens (Gyb) fördelning mellan stammar  

I de tätaste parcellerna, KONT och TÄT, hade den största delen av parcellens 
grundytetillväxten hamnat hos de grova träden. Under period2 var andelen grundytetillväxt 
som hamnade hos träd grövre än 250mm 72 % i parcellen KONT och 89 % i TÄT. Andel träd 
som klassades som grova i parcellerna KONT och TÄT var 2014 38 % respektive 75 %. Vid 
samma tidpunkt och period var grundytetillväxten hos grova träd i parcellerna HALVGLES 
34 % och GLES 46 % samt andelen grova träd 9 % respektive 3 % (Figur 8). 
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Figur 8: Andel av grundytetillväxten som hamnat hos de grova träden. Definitionen för dominanter och/eller grova 
träd i arbetet är att de ska ha en brösthöjdsdiameter på minst 250 mm.  

 

Antal stammar i behandling KONT var så gott som oförändrat mellan 1991-2014. 2014 fanns 
50 stammar/ha fler än initialt i försöket. I diameterklassen 1-20 mm hade det tillkommit ca 
100 stammar/ha vilket innebar att det även har varit en del dödlighet i de övriga klena 
dimensionerna (Figur10 & Figur12). Grundytan visade precis samma resultat som 
stamantalet, tillväxten har till stora delar hamnat hos de grövsta dimensionerna i parcellen 
(Figur9 & Figur11).   

Samma resonemang som i behandlingen KONT gäller även behandling TÄT. Ingen eller liten 
föryngring och inväxning i behandlingen (Figur14 & Figur16). De plantor som 
grönrisplanterats har troligtvis i stort sett frångott. Grundytetillväxten har hamnat i de träd 
som lämnades vid försöksetablering och då till stora delar i de grova träden (Figur13 & 
Figur15). 

I parcellen HALVGLES kunde man konstatera att 2014 representerar träd i intervallet 1- 250 
mm 27 % av grundytan och 91 % av stammarna (Figur 18 & Figur20). Det flesta träd och den 
största andelen grundyta i detta intervall fanns bland träd med en dimension av 1-140 mm. 
1991 hade dimensionerna upp till 250 mm en grundyta som motsvarade knappt 1 % av den 
totala grundytan. Såg man till antalet stammar så hade parcellen kraftigt ökat i intervallet 1-
250 mm. Från 200 stammar/ha 1991 till 2650 stammar/ha 2014. Detta motsvarade en ökning 
av stammar med 1225 %. Dessa stammar gick till största delar att finna i samma intervall där 
ökningen i grundyta bland klenare stammar var som störst, 1-140 mm. Ser man till de grova 
stammarna hade de under hela perioden ökat grundytan med 100 %. Samtidigt hade antalet 
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grova stammar, 250-460 mm, ökat från 200 stammar/ha till 250 stammar/ha. En ökning med 
25 % (Tabell 1 & Tabell 3).   

Likaså kunde man se att parcellen GLES markant ökat andelen grundyta och även till viss del 
antal stammar i de klenare dimensionerna, 1-250 mm. 2014 var andelen grundyta i intervallet 
1-250 mm 48 % av den totala grundytan och antalet stammar 97 % av det totala antalet 
stammar i behandlingen. Detta att jämföra med fördelningen 1991 då grundytan i samma 
intervall representerade 14 % och andelen stammar 94 %. Trots att förhållandet mellan klena 
och grova stammar kan upplevas oförändrat, så hade ändå antalet klena stammar ökat med 93 
%. Ökningen av antalet stammar var främst i intervallet 1-60 mm. Såg man dock till antalet 
grova stammar i parcellen så var det oförändrat över hela perioden(Tabell1, Figur22 & 
Figur24). Det innebar att någon inväxning av nya träd inte skett i intervallet 250-460 mm. 
Grundytan hade under samma period i nämnda intervall ökat med 52 % (Tabell3). 
  

I de båda glesaste behandlingarna saknades mer eller mindre grundyta i ett mellansegment. I 
HALVGLES från 141 mm och i GLES från 181 mm till drygt 300 mm. HALVGLES hade 
dock cirka 5 % grundyta i dimensionsintervallet 221-240 mm. Förövrigt förekom inte några 
träd i de två behandlingarna förrän i intervallet 321-340 mm. Båda parcellerna var för tillfället 
2014 tvåskiktade. Parcellerna KONT och TÄT kan anses vara fullskiktade då det mer eller 
mindre går att återfinna stammar i de flesta dimensionsklasserna. 
 

Tabell 3: Sammanfattning av förändringarna angivet i % mellan 1991 och 2014 beträffande antalet stammar och Gyb. 

Tabellen är uppdelad i små och stora träd vilket kommer från att definitionen för dominanter och/eller grova träd i 
rapporten skulle ha en brösthöjdsdiameter på minst 250 mm.  

 

Ökning antal 
stammar, 
diam≤249 

Ökning antal 
stammar, 
diam≥250 

Ökning grundyta, 
diam≤249 

Ökning grundyta, 
diam≥250 

KONT 0 14 108 61 

TÄT 0 20 -52 87 

HALVGLES 1225 25 9337 100 

GLES 94 0 735 52 
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Figur9:Gyb 1991 i behandling Kont. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm.             Figur 10:Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Kont 1991
  

KONT 

Figur 11: Gyb 2014 i behandling Kont. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm.     Figur 12: Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Kont 2014.         
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TÄT 

 

         

       

Figur 13: Gyb 1991 i behandling Tät. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm       Figur 14: Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Tät 2014.
  

 

 

 

 

 

Figur 16: Gyb 2014 i behandling Tät. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm.   Figur 15: Gyb 2014 i behandling Tät. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm. 

0

10

20

30

40

50

%

Diameterklass

GYb 1991 Tät

1991

0

10

20

30

40

50

%

Diameterklass

GYb 2014 Tät

2014

0
20
40
60
80

100
120

A
n

ta
l 

st
a

m
m

a
r/

h
a

Diameterklass

Antal stammar/ha 1991 Tät

1991

0
20
40
60
80

100
120

A
n

a
tl

 s
ta

m
m

a
r/

h
a

Diameterklass

Antal stammar/ha 2014 Tät

2014



 
 

22 
Risto Ågren 

 

0

10

20

30

40

50

%

Diameterklass

GYb 1991 Halvgles

1991

0

10

20

30

40

50

%

Diameterklass

GYb 2014 Halvgles

2014
0

100
200
300
400
500
600
700
800

A
n

ta
l 

st
a

m
m

a
r/

h
a

Diameterklass

Antal stammar/ha 2014 Halvgles

2014

0
100
200
300
400
500
600
700
800

A
n

ta
l 

st
a

m
m

a
/h

a

Diameterklass

Antal stammar/ha 1991 Halvgles

1991

HALVGLES  

Figur 17: Gyb 1991 i behandling Halvgles. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm.  Figur 18: Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Halvgles 2014. 

Figur 19: Gyb 2014 i behandling Halvgles. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm. Figur 20: Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Halvgles 2014. 
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Figur21:Gyb 1991 i behandling Gles. Gru ndytan fördelad i diameterklasser om 20 mm.      Figur22:Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Gles 1991. 

Figur 23: Gyb 2014 i behandling Gles. Grundytan fördelad i diameterklasser om 20 mm.  Figur 24: Fördelning stammar i diameterklasser om 20 mm behandling Gles 201
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4. Diskussion 

4.1 Begränsningar 

Detta examensarbete baseras på material insamlat under flera olika tillfällen av 
olika personer på försöksblocket 2060 i Kråkrödjan. Försöksblocket och varje 
enskild provyta var väl utmarkerade, men tyvärr saknades markeringar på de 
enskilda stora träden i försöket. Det är teoretiskt möjligt, trots goda 
skadebeskrivningar på träden, att det kan förekomma förväxlingar mellan träden. 
Sannolikheten för att träd förväxlats anses dock i denna studie närmast 
obefintlig. Uppmarkering av de grova träden hade dock underlättat och förenklat 
arbetet med inventeringen. Reliabiliteten bedöms trots ovanstående som hög i 
rapporten. Tidigare mätningar är noga antecknade och dokumenterade samt att 
tillförlitligheten i dessa bedöms som hög. Vidare bedöms mätningarna 2014 vara 
av sådan enkel natur att en kontrollmätning eller flera mätningar på samma sätt 
som beskrivs i bakgrunden med största sannolikhet skulle komma fram till 
samma resultat. 

I rapporten begränsas beräkningarna och datainsamling till två provytor i varje 
behandling. Anledningen är att inventeringsdata på nivå 2-3 saknas för de övriga 
provytorna. Önskvärt hade varit att fler provytor blivit inventerade på denna 
nivå. Orsaken till detta är troligvis att Kråkrödjan till ytan är betydligt mindre än 
flera av de övriga försöksblocken. Grundtanken var att blocken skulle ha en yta 
av 9 ha och att 12 provytor i varje parcell skulle inventeras enligt lägst nivå 2 
(Hagner 1992). Kråkrödjan har en yta av ca 1 ha och 2 provytor/parcell är 
inventerade enligt nivå 2 eller högre. Detta medför givetvis en stor osäkerhet i 
beräkningarna och resultatet. Med så få provytor finns givetvis också risken för 
att en yta som inte är representativ för behandlingen kan påverka slutresultatet i 
rapporten. Värden gällande Gyb är i försöket sannolikt något överskattad. 
Sammanfattat innebär det att en viss tveksamhet råder på hur pass representativa 
provytorna var för parcellen samt att en osäkerhet råder i hur utgångsbeståndet 
såg ut.  

På grund av ovanstående osäkerhetsfaktorer och begränsningar får valideten i 
rapporten anses vara relativt svag. Trots ovanstående osäkerhetsfaktorer, 
eventuella felkällor samt låg validitet bedöms resultatet i studien kunna fungera 
som en indikator på hur träd och trädstrukturer reagerar på kraftig höggallring i 
barrblandskog under liknande förutsättningar som på Kråkrödjan.  
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4.2 Grova träds reaktion på friställning 90-91 

Hypotesen för detta arbete var att efter friställning 90-91 så skulle de grova 
träden i behandlingarna TÄT, HALVGLES och GLES reagera positivt och under 
försöksperioden också tillgodogöra sig en stor del av den potentiella 
grundytetillväxten i behandlingsytorna. Antagandet grundar sig främst i 
uppgifter från litteratur som beskriver Naturkultur som skötselmodell (Hagner 
2014). Detta arbete har inte visat att det finns ett generellt samband mellan 
befriande höggallring och ökad tillväxt hos de grova träden. 

Enligt Hagner (2014) är optimalt avstånd mellan dominanter 11 m vid en bonitet 
av T20 för att få maximal tillväxt på dessa träd. Dessa siffror är hämtade från 
försök i Norrbotten, vilket kan ha en avgörande skillnad, men kan troligtvis ändå 
fungera som en fingervisning om vad man kan förvänta sig för tillväxtreaktioner 
vid liknande förhållanden. Parcellen GLES hade en stamtäthet av grova träd på 
ca 100 stammar/ha (Figur24), vilket motsvarar ett förband på 10 m hos de grova 
träden, och en bonitet på T26. Detta är snarlika förhållanden och uppfyller i stort 
de förutsättningar som nämndes ovan. I parcellen GLES kan man se att 46 % av 
tillväxten hamnat hos 3 % av träden i parcellen vilken får anses vara en stor 
andel hos så få träd (Figur8). Trots att en stor andel av tillväxten i parcellen 
hamnat hos de grova träden har den relativa volymutvecklingen hos dessa varit 
den lägsta i försöket vilket delvis går emot hypotesen i rapporten (Figur7). Att 
tillväxten trots ovanstående faktorer varit så dålig kan troligtvis härledas till att 
ytan initialt under ett tillfälle gallrats för hårt. Att så är fallet stöds också av att 
den ännu drygt 20 år efter förra ingreppet inte återhämtat sig i tillväxt och 
grundyta. Ytterligare belägg för denna teori ger Hagner & Holm (2003) där de 
kom fram till att det inte är den låga stående volymen som är avgörande för 
tillväxten utan det är snarare uttaget som styr tillväxten. Hagner & Holm (2003) 
menar att för bibehållen hög volymproduktion bör den stående volymen hållas 
låg, skogen fullt skiktad samtidigt som man genomför återkommande 
lågintensiva gallringar. I parcellen GLES har man en låg stående volym, men 
skogen är inte skiktad och uttaget initialt var väldigt kraftigt. 

Parcellerna där den relativa medeltillväxten hos grova träd var störst under 
period1 var parcellerna TÄT och HALVGLES (Figur7). Parcellen HALVGLES, 
som också hade relativt glest mellan de grova träden 200 stammar/ha, hade en 
förväntat hög relativ tillväxt på de grova träden. Den relativa medeltillväxten på 
de grova träden var högst i denna behandling, men samtidigt var också övrig 
grundytetillväxt på en hög nivå i parcellen (Figur4 & Figur7). Detta stöder 
studiens hypotes om att grova träd tillgodogör sig en stor del av den potentiella 
tillväxten. Varför har då de grova träden haft en relativt bra utveckling i dessa 
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ytor och främst i parcellen HALVGLES som ändå initialt i grundyta var snarlik 
GLES? 

Tänkbara förklaringar är att parcellen redan från första början varit något mer 
skiktad än parcellen GLES, vilket resulterat i en hög andel bladyta redan initialt 
och tack vare det har tillväxten underhållits redan från början. Uttaget var 
försiktigare än i parcellen GLES vilket gjorde de kvarlämnade dominanterna 
mindre chockade vilket resulterat i att de har tillgodogjort sig det nya 
tillväxtutrymmet. Detta stödjer Hagners teori om att hög andel bladyta och 
skiktad skog ger hög tillväxt totalt sett samt hög tillväxt i dominanterna.  

Att parcellen KONT hade stor andel av tillväxten på de grova träden förklaras 
med att här har krontaket slutit sig och tillväxt i det undre trädskiktet knappt 
förekommer på grund av konkurrensen från de större träden. Den relativa 
tillväxten per träd är den samma som parcellen GLES, men här är stammarna 
betydligt fler som delar på tillväxten (Tabell1 & Figur7).  

Vidare kan man också se att oavsett behandling tappar 8 av träden i tillväxt 
under period2 jämfört med period1 (Figur6). Att träden reagerar på detta sätt kan 
enligt Jakobsson (2005) bero på att vid högre ståndorter, >T22,2, har man en 
snabbare tillväxtrektion än på motsvarande lägre ståndorter. Tillväxtreaktionen 
har sedan visat sig på dessa ståndorter minska efter 4-6 år. Samma undersökning 
visar också att det inom beståndet kan förekomma en oförklarlig tillväxtvariation 
på ~40 % vilket kan förklara att enstaka träd varierar i tillväxt. En annan 
förklaring kan vara, framförallt om man ser till parcellen HALVGLES där 
samtliga träd tappar tillväxt, att konkurrensen från det undre trädskiktet tilltar 
med tiden och på så vis stjäl en del av det möjliga tillväxtutrymmet.  

4.3 Inväxning av nytt bestånd 

Den andra hypotesen var att en god inväxning av ett nytt bestånd skulle ske i de 
hårt gallrade parcellerna. Om en inväxning ska vara möjlig får de grova träden 
inte stå för tätt och konkurrera om tillväxtutrymmet. Ytorna KONT och TÄT 
hade en liten eller ingen inväxning av nytt bestånd. Samtidigt har det inte heller 
funnits behov av nya träd i dessa ytor. Båda parcellerna hade sedan tidigare 
tendenser till att vara något skiktade, men dimensionsfördelningen var något för 
mycket åt det grövre hållet för att ytorna skulle klassas som fullt skiktade 
(Figur10, Figur12, Figur14 & Figur16).  

En god inväxning gick framförallt att finna i parcellerna HALVGLES och till 
viss del även i GLES (Figur20-Figur24). I dessa två parceller har både antalet 
stammar och grundyta i de klenare dimensionerna ökat, framförallt i parcellen 
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HALVGLES. I båda parceller har stamtätheten av grova träd varit såpass gles, 
GLES 100 stammar/ha och HALVGLES 200 stammar/ha, att konkurrensen från 
dessa varit på sådan nivå att föryngringen inte har avgått och tillväxt har varit 
möjlig på redan befintliga träd (Figur18 & Figur 20). Parcellen GLES hade ett 
förband glesare än 10 m mellan de grova träden 1991, vilket enligt Jakobsson 
(2005) innebär att konkurrenseffekten avtar kraftigt mellan träden. Parcellen 
HALVGLES hade ett tätare förband, 7,1 m, men hade trots det en god inväxning. 
Parcellen HALVGLES har haft en ökning av stammar i de klenare 
dimensionerna, 1-250 mm, med 1225 % (Tabell3). Båda parcellerna är idag 
tvåskiktade, HALVGLES på gränsen till fullskiktad, men båda borde inom en 
snar framtid bli fullskiktade med god inväxning om höggallring enligt 
Naturkulturmetoden fortsätter. 

Utifrån perspektivet för Naturkultur är det av yttersta vikt att inväxning av nya 
stammar sker kontinuerligt. Vid uttag av stammar förväntas kvarvarande träd i 
beståndet att upprätthålla produktionen och ju kraftigare uttagen blir desto större 
är betydelsen av inväxningen (Wikberg & Lundmark, 2008). Samtidigt är risken 
utifall inväxningen uteblir att resultatet blir en utglesning av skogen och att 
virkesförråden sjunker kraftigt (Oleskog m fl., 2008). Vidare menar Lundqvist 
(2012) att kraftiga gallringar, liknande som parcellen GLES, momentant ökar 
inväxningen kraftigt men att den långsiktigt ändå inte räcker till för att 
kompensera tillväxtförlusterna. 

4.4 Produktion på lång sikt 

Tredje och sista hypotesen var att den totala volymproduktionen inte skulle 
sjunka nämnvärt över tid oavsett täthet och skiktning. Resultatet visar att 
medelproduktionen i de tre tätaste parcellerna, inklusive den något skiktade 
orörda referensparcellen KONT, har legat på en jämn nivå över försöksperioden. 
Resultatet stöds också av tidigare rapporter (Jakobsson & Elfving 2004, 
Jakobsson 2005) som påvisat att i bestånd med enstaka tallöverståndare så har 
inte produktionen påverkats negativt över tid.   

Parcellen GLES, som är den behandling som mest påminner om Jakobsson & 
Elfving (2004) studier med tallöverståndare, har däremot inte uppnått samma 
produktion som övriga ytor. Troligtvis har den kvarlämnade grundytan varit så 
låg av hård gallring i ett sent skede av omloppstiden att full produktion ännu inte 
kunnat uppnås. Detta stöds av Lundqvist (2012) som menar att 
volymproduktionen är starkt korrelerad till den stående volymen. En viss 
osäkerhet råder i hur beståndet såg ut innan försöksetablering, men om parcellen 
ursprungligen var grandominerad, stöds också teorin om att den gallrats fel ur 
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volymproduktionssynvinkel av Wallentin (u.å.). Han har påvisat att gallringar i 
granskog med styrkor uppemot en 40-50 % i en första gallring förmodligen inte 
sänker tillväxten nämnvärt långsiktigt, men senare gallringar i den styrkan 
påverkar troligtvis den totala tillväxten negativt över tid. Sett utifrån diametern 
på de kvarlämnade grova träden i Kråkrödjan, som hade en medeldiameter på 
308 mm (Tabell1), kan man förmoda att beståndet är i det senare skedet av 
omloppstiden sett utifrån trakthyggesbrukets normer. Detta talar för att 
medeltillväxten borde riskera att sjunka inom kort. Resultaten tyder dock på det 
motsatta då den löpande tillväxten varit högre i period2. Detta bekräftar 
samtidigt att det inte finns anledning att tro produktionen i parcellen KONT varit 
missvisande låg. Parcellen GLES kommer troligtvis produktionsmässigt att stiga 
över tid, med all säkerhet är den ikapp inom några år, men pga. av det hårda 
uttaget har produktionen under en tid gått förlorad.  

Varför har då parcellen HALVGLES haft en hög tillväxt både i totalgrundyta 
och i hög tillväxt på de grova träden? Troligtvis kan det förklaras med att 
skärmen har varit lagom tät/gles för att återväxten i form av naturlig föryngring 
och plantering har klarat sig undan både konkurrens, insektsangrepp och frost. I 
parcellen HALVGLES var den löpande medelgrundytetillväxten högst bland de 
tre ytor som gallrats, en inväxning av granar och tallar i intervallet 1-250 mm har 
i antal varit 1225 % (Tabell3). Parcellen hade en skärm av tall och en underväxt 
av både gran och tall. Det innebär att marken mer eller mindre har varit täckt av 
bladyta vilket enligt Hagner (2014) skapar en hög produktion av stamvirke. I 
detta fall är produktionen för tillfället fördelad på både grova träd och många 
små träd och parcellen producerar för tillfället inte enbart stamvolym på grova 
träd.  

Många forskare hävdar att hög produktion kräver kontinuerligt höga virkesförråd 
(Lundqvist, 2012), men parcellen HALVGLES i Kråkrödjan som initialt hade en 
grundyta på 14 m2/ha visar på motsatsen. Detta stödjer de studier som pekar på 
att den stående volymen inte är en avgörande faktor för tillväxt. Det finns studier 
som pekar på att den stående volymen inte är den viktigaste faktorn för tillväxt, 
utan andra faktorer är minst lika viktiga. Boniteten på ytan i Kråkrödjan är 
relativt hög och Øien & Nilssen (2002) visade i sin rapport att bördighet hade en 
större inverkan på volymtillväxt än vad stående volym har. Bördigheten på 
Kråkrödjan är som tidigare nämnts T26 eller G29. Samtidigt visar parcellen 
GLES att låga virkesförråd har låg volymproduktion. Detta stödjer Lundqvist 
(2012) i att virkesförråden är starkt korrelerade till volymtillväxt. Frågan är dock 
om den låga tillväxten i första hand beror på lågt virkesförråd eller att 
gallringuttaget var för kraftigt sent i omloppstiden samtidigt som beståndet blev 
enskiktat?  
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4.5 Framtida forsking 

För att bekräfta och säkerställa resultaten i denna rapport vore det önskvärt med 
ytterligare och möjligen djupare studier i området. Önskvärt vore t.ex. 
årsringsstudier vilket också till en början var en intention med denna rapport, 
men som tyvärr inte kunde genomföras av praktiska skäl. Årsringsstudier hade 
kunnat svara på den verkliga effekten av gallringsreaktionen hos de grova träden 
genom att möjligheten hade funnits att undersöka tillväxten innan träden 
friställdes.  

Vidare undersökningar huruvida de olika parcellerna utvecklats ekonomisk är 
också av intresse. Den löpande tillväxten som denna rapport kommit fram till 
säger inget om hur effektiv förräntningen ha varit på det bundna kapitalet under 
försöksperioden. 

Vad gäller parcellen GLES skulle det vara av intresse att även i framtiden 
bibehålla grundytan låg genom svaga återkommande gallringar för att främja och 
bibehålla skiktningen i parcellen. Denna yta skulle då kunna svara på huruvida 
Hagners teorier om att stor andel bladyta och låg stående volym ger hög tillväxt 
eller om Lundqvist studier om korrelationen mellan stående volym och tillväxt 
stämmer bättre. 

4.5 Slutsats 

Utifrån antaganden om hur ursprungsbeståndet såg ut bedöms åtgärderna enligt 
sammanfattning i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Sammanfattning av ursprungsbeståndet efter antagna åtgärder 1991. 

 Uttag (%) Kvarvarande 
total grundyta 
(m2/ha) 

Antal 
dominanter och 
grova träd 
(antal/ha) 

Grundyta 
dominanter 
och grova 
träd 
(m2/ha) 

KONT 0  30  350 27  

TÄT 20  24  250 22  

HALVGLES 53  14  200 14 

GLES 70  9  100 7  
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De tre tätaste parcellerna, inklusive den orörda referensparcellen KONT, har haft 
en snarlik relativ tillväxt i grundyta över försöksperioden. Det innebär att den 
totala volymproduktionen över 23 år bibehållits på en hög nivå jämförbar med 
parcellen KONT åtminstone ner på en uttagsnivå på 53 % och med en 
kvarlämnad grundyta av 14 m2/ha. Vid hårdare uttag har volymproduktionen 
sjunkit. 

Andel av parcellens grundytetillväxt som hamnade i grova träd i förhållande till 
antalet stammar var varierande för respektive parcell. KONT hade år 2014 38 % 
andel grova stammar som tillgodogjort sig 73 % av totala den grundytetillväxten 
för parcellen. Motsvarande siffra i övriga parceller var i TÄT 75 % grova 
stammar och 89 % av grundytetillväxten, HALVGLES 9 % grova stammar och 
40 % av grundytetillväxten samt GLES 3 % grova stammar och 50 % av 
grundytetillväxten 

Inväxning av nytt bestånd har främst skett i HALVGLES och GLES, de två 
hårdast gallrade parcellerna, 53 % respektive 70 % uttag vid höggallringen 1991. 
Båda ovanstående parceller har ökat både antalet stammar och grundyta i 
dimensioner 1-250 mm. KONT och TÄT har haft en liten eller ingen inväxning 
av nya träd.   

Det inväxande skiktet i HALVGLES och GLES har konkurrerat med de grova 
träden om tillväxtutrymmet. I parcellen HALVGLES går andelen av den totala 
grundytetillväxten som hamnar hos de grova träden från 89 % period1 till 34 % 
period2. Motsvarande siffra i GLES är 68 % till 46 %. Under samma 
tidsintervall, mellan period1 och period2, sjunker den relativa tillväxten hos de 
grova träden i parcellen HALVGLES från 4,1 % till 2,6 % och i parcellen GLES 
från 2,4 % till 2,2 %.   

Studien har inte påvisat att den största delen av tillväxten generellt hamnar hos 
dominanter i bestånd gallrade enligt Naturkultur. De grova trädens relativa 
volymtillväxt jämfört med parcellen KONT har varit högre i TÄT (+38 %) och 
HALVGLES (+22 %). I parcellen GLES var den relativa tillväxten lägre (-11 %) 
hos de grova träden jämfört med parcellen KONT.  

Vidare gick det att finna en variation i relativ volymtillväxt hos de grova träden 
inom varje parcell. I parcellen TÄT varierade den relativa tillväxten hos träden 
2,5-6,2 %, i parcellen HALVGLES 2,2-4,3 % och i GLES 2,1-2,7 %.  

Denna rapport ger inget svar på hur Naturkultur förhåller sig som skötselmetod 
jämfört med trakthyggesbruket utan får snarare ses som ett bidrag till vidare 
forskning och djupare analyser för den som är intresserad av metoden. 
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Årsringstudier, ekonomiska analyser och fortsatt skötsel av provblocket enligt 
Naturkultur kan troligtvis svara på många frågor om metodens lämplighet.  
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Bilaga 1 

Skiss Yta 1069 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

 

 

 

39● Avstånd provytecentrum: 5,4m, 210° 
Diam: 443 mm 
Höjd 21,8 m 

35● Avstånd provytecentrum: 2,4m, 175° 
Diam: 394 mm 
Höjd 21,1 m 
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Bilaga 2 

Skiss Yta 1071 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

 

 

 

43● Avstånd provytecentrum: 4,3 m, 240° 
Diam: 347 mm 
Höjd 21,8 m 

49● Avstånd provytecentrum: 2,4m, 180° 
Diam: 361 mm 
Höjd 21,8 m 
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Bilaga 3 

Skiss Yta 1075 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

 

 

 

49● Avstånd provytecentrum: 5,3 m, 130° 
Diam: 332 mm 
Höjd 23,6 m 

35● Avstånd provytecentrum: 5,2m, 210° 
Diam: 425 mm 
Höjd 23,8 m 
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Bilaga 4 

Skiss Yta 1078 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

 

 

 

36● Avstånd provytecentrum: 4,9 m, 120° 
Diam: 449 mm 
Höjd 26,4 m 

7● Avstånd provytecentrum: 2 m, 310° 
Diam: 415 mm 
Höjd 26,8 m 
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Bilaga 5 

Skiss Yta 1080 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

 

 

 

5● Avstånd provytecentrum: 4,7 m, 70° 
Diam: 440 mm 
Höjd 23,8 m 

40● Avstånd provytecentrum: 2,7 m, 270° 
Diam: 460 mm 
Höjd 26,6 m 

47● Avstånd provytecentrum: 4,5m, 180° 
Diam: 410 mm 
Höjd 24,8 m 

10● Avstånd provytecentrum: 5,1 m, 10° 
Diam: 293 mm 
Höjd 23,8 m 
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Bilaga 6 

Skiss Yta 1082 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

  

 

 

43● Avstånd provytecentrum: 1,2 m, 150° 
Diam: 386 mm 
Höjd 25,3 m 

3● Avstånd provytecentrum: 4,5 m, 270° 
Diam: 457 mm 
Höjd 30,1 m 

15● Avstånd provytecentrum: 4,2m, 240° 
Diam: 385 mm 
Höjd 23,4 m 

58● Avstånd provytecentrum: 3,1 m, 60° 
Diam: 390 mm 
Höjd 27,6 m 
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Bilaga 7 

Skiss Yta 1086 

 

 

 

 

 

●Provytecentrum 

 

 

 

 

 

 

 

37● Avstånd provytecentrum: 0,4 m, 80° 
Diam: 368 mm 
Höjd 25,0 m 

20● Avstånd provytecentrum: 4 m, 240° 
Diam: 221 mm 
Höjd 20,6 m 

40● Avstånd provytecentrum: 4m, 160° 
Diam: 389 mm 
Höjd 25,3 m 

48● Avstånd provytecentrum: 4 m, 100° 
Diam: 321 mm 
Höjd 25,2 m 
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Bilaga 8 

Kordinater för provytor (WGS 84 angett i grader och min): 

  
N E 

Kont 
(orörd) 

1082 57°48.003' 15°32.861' 

  1083 57°48.001' 15°32.878' 

  1084 57°48.005' 15°32.888' 

  1085 57°48.027' 15°32.913' 
  1086 57°48.021' 15°32.895' 

  1087 57°48.015' 15°32.882' 

  1088 57°48.010' 15°32.859' 

Tät 1077 57°47.995' 15°32.918' 

  1078 57°48.001' 15°32.919' 

  1079 57°47.999' 15°32.935' 
  1080 57°48.004' 15°32.928' 

  1081 57°48.012' 15°32.917' 

Halvgles 1069 57°47.967' 15°32.889' 

  1070 57°47.971' 15°32.909' 

  1071 57°47.978' 15°32.922' 

  1072 57°47.983' 15°32.941' 
Gles 1073 57°47.980' 15°32.887' 

  1074 57°47.986' 15°32.888' 

  1075 57°47.989' 15°32.874' 

  1076 57°47.991' 15°32.897' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


