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Sammanfattning 
Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det 
svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som 
tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. Detta innebär att 
skog som tidigare varit enskiktad måste ställas om till flerskiktad. Målbilden för flerskiktad skog 
innebär variation i höjd och ålder i beståndet, därför är en kontinuerlig plantuppkomst viktig. Det 
finns mycket forskning kring markstörningens betydelse för plantetablering i trakthyggesbruk, 
men begränsat med forskning om markberedning i flerskitade bestånd. 
 
Syftet med den här studien var att undersöka skillnaderna mellan motormanuell markberedning 
respektive ingen markberedning i samband med naturlig föryngring i ett omföringsbestånd från 
trakthyggesbruk till blädningsbruk. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur den naturliga 
föryngringen påverkas av markstörningen som blivit i stickvägarna. 
 
Studien utfördes på Skogsstyrelsens demonstrationsskog 1564 Yttringe för hyggesfritt skogsbruk 
på Lidingö. Försöket är uppdelat på nio parceller med tre olika behandlingar; blädningshuggning, 
blädningshuggning och markberedning samt kontrollytor. För att undersöka plantetableringen och 
den rumsliga fördelningen på plantorna inventerades provytor där föryngring av tall och gran 
räknades och delades in i höjdklasser. 
 
Den motormanuella markberedningen hade inte någon påverkan på plantantalet eller planthöjden. 
Markstörning från drivningen ledde däremot till signifikant fler plantor i stickvägarna jämfört med 
längre ut i beståndet där marken inte var påverkad av maskiner. De flesta plantorna etablerades under 
åren närmast efter att blädningshuggning och markberedning utförts.  
 
Av resultatet från inventeringen och den inledande litteraturstudien har några slutsatser kunnat 
dras. Markstörning från skördare och skotare ger en ökad plantetablering. Blädningshuggning och 
markstörning från drivning ger en ökad plantetablering åren efter utförd åtgärd. En låg grundyta, 
som det blir i stickvägarna, leder till en större andel tall än gran. Den motormanuella 
markberedning som den utfördes av Skogsstyrelsen år 2009 gav ingen effekt på plantetableringen. 
Dock vet vi inte hur kvaliteten på den motormanuella markberedningen var på ytorna och på grund 
av det kan denna studie inte generellt uttala sig om effekten av motormanuell markberedning på 
föryngring i omföringsbestånd.  
 
Nyckelord: Plantetablering, omföring, markstörning. 
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Abstract 
 
The Swedish Forest Agency has been commissioned to increase knowledge and the use of 
continuous cover forestry methods in Swedish forestry. In order for continuous cover forestry 
methods to become more common, forests that were previously managed with even-aged forestry 
instead need to be managed with uneven-aged forestry methods. This means that forests that have 
previously been single-layered must be converted to multi-layered. The target image for multi-
layered forest means variation in height and age in the stand, therefore a natural regeneration of 
new plants is important. There is a lot of research on the importance of soil disturbance for plant 
establishment in clear-cutting, but limited with research on soil preparation in multi-layered 
stands. 
 
The purpose of this study was to investigate the differences between manual soil preparation and 
no soil preparation with natural regeneration in a conversion stand from even-aged forest to multi-
layered forestry. A further purpose was to investigate how the natural regeneration is effected by 
the soil disturbance that has occurred in the strip roads. 
 
The study was carried out in the Swedish Forest Agency's demonstration forest 1564 Yttringe for 
continuous cover forestry on Lidingö. The experiment was divided into nine plots with three 
different treatments; high thinning, high thinning and soil preparation as well as control plots. To 
investigate the plant establishment and the spatial distribution of the plants, sample areas were 
inventoried where the natural regeneration of pine and spruce was counted and divided into height 
classes. 
 
The manual soil preparation did not have any effect on the number of plants or the plant height. 
Ground disturbance from the forest machines led to significantly more plants in the strip roads 
compared with further out in the stand where the ground was not effected by the forest machines. 
Most of the plants were established during the years immediately after the high thinning and soil 
preparation were carried out. 
 
From the results from the inventory and the initial literature study, some conclusions have been 
drawn. Ground disturbance from the harvester and forwarder resulted in an increased plant 
establishment. High thinning and soil disturbance from the forest machines gave an increased plant 
establishment in the years after the treatments was carried out. A low base area as it is in the strip 
roads, leads to a larger proportion of pine than spruce. The soil preparation as it was carried out by 
the Swedish Forest Agency in 2009 had no effect on plant establishment. However we do not 
know how the quality of the manual soil preparation was on the plots, which is why this study can 
not generally comment on the effect of manual soil preparation on natural regeneration in 
conversion stands. 
 
Keywords: Plant establishment, conversion, soil disturbance. 
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Förord 
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1. Inledning 
I Sverige har trakthyggesbruket länge varit den dominerande 
skogsskötselmetoden, fram till 1993 års skogsvårdslag var skogspolitikens 
fokusområde virkesproduktion (Appelqvist et al. 2021). Även om det idag finns 
en större variation på sätten vi brukar våra skogar så är trakthyggesbruket 
fortfarande den dominerande skogsskötselmetoden i det svenska skogsbruket 
(Lundqvist et al. 2014).  
 
Hyggesfritt skogsbruk är ett bra alternativ i skogar med höga sociala och 
biologiska värden. De sociala värdena gynnas av att hyggesfria ingrepp inte blir 
lika dramatiska som vid en föryngringsavverkning, och de biologiska värdena 
skapas och bevaras av den längre kontinuiteten som hyggesfritt skogsbruk ger 
jämfört med trakthyggesbruk (Espmark 2017; Appelqvist et al. 2021).   
 
År 2005 fick Skogsstyrelsen uppdraget att öka kunskapen och användandet av 
hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. Svårigheter att definiera vad som är 
hyggesfritt skogsbruk har gjort det svårt att mäta och följa upp utvecklingen för 
projektet. År 2021 kom Skogsstyrelsen med nya definitioner av hyggesfritt 
skogsbruk (Appelqvist et al. 2021), och med Skogsstyrelsens nya definitioner 
bedrivs det hyggesfritt skogsbruk på 644 000 hektar av Sveriges 23,6 miljoner 
hektar produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen 2021). 
 
Det finns flera skogskötselmetoder som ingår i definitionen av hyggesfritt 
skogsbruk. Luckhuggning, överhållen skärm och blädning är de huvudsakliga 
metoderna som tillämpas i Sverige (Appelqvist et al. 2021).  I den här studien har 
föryngring i bestånd som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk 
inventerats och följts upp. Detta därför att målbilden för blädning innebär en stor 
variation i höjd och ålder i beståndet och därför är en kontinuerlig plantuppkomst 
viktig för beståndets övergång från trakthyggesbruk till blädning.  

1.1 Blädning 
Blädning är en metod av hyggesfritt där målet är att hela skogen ska ha en 
blandning av träd i alla diametrar och höjder, från små groddplantor till stora 
fullvuxna träd. I en optimalt skött blädningsskog bevaras volymtillväxt, 
beståndsstruktur och virkesförråd över längre tidsperioder (Lundqvist 2017). 
Beståndsstrukturen i en blädningsskog beskrivs med en inverterad J-kurva, där 
högst stamantal finns bland de klenare diameterklasserna och minst stamantal 
finns i de grövre diameterklasserna (Liecourt 1898). Detta kallas också för att 
beståndet är fullskiktat.  
 
Blädning används på sekundärträdslag som gran (Picea abies) och bok (Fagus 
sylvatica) (Lundqvist et al. 2014). Gran är det vanligaste sekundärträdslaget i 
Sverige (Andersson et al. 2017). Sekundärträdslag är träd som etablerar sig bäst 
när ljustillgången blir reducerad av större träd. Det är inte möjligt för tall 
(pionjärträdslag) att etablera sig där ljustillgången är alltför låg men granen 
(sekundärträdslag) etablerar sig bra i skugga. Därför är gran det trädslag som är 
vanligast att använda i blädning (Andersson et al. 2017). 



 
 
 
 

2 

Enligt Ahlström & Lundqvist (2015) korrelerar volymtillväxten i en 
blädningsskog med hur mycket volym per hektar det står. Det vill säga, bestånd 
med höga virkesförråd har en högre genomsnittlig årlig tillväxt än bestånd med 
låga virkesförråd. Virkesförrådet i en blädningsskog bör helst vara mer eller 
mindre konstant över tid, virkesförrådet sjunker vid blädningsingreppet för att 
sedan växa tillbaka till volymen som fanns innan ingreppet. 

1.2 Omföringsbestånd 
Omföringsbestånd är ett enskiktat bestånd som bedrivits med trakthyggesbruk där 
det sedan utförts åtgärder för att göra om det till ett flerskiktat bestånd (Appelqvist 
et al. 2021). Ett enskiktat bestånd innebär att alla träd är i ungefär samma höjd, ett 
flerskiktat bestånd innebär att det finns fler än två olika höjd på träden och ett 
fullskiktat bestånd innebär att det finns träd i alla fyra olika höjdklasser. I ett 
blädningsbestånd är målet att nå en fullskiktad skog men för omföringsbestånd är 
målet till en början att bli flerskiktat.  
 
Att omföra ett enskiktat granbestånd till ett flerskiktat är svårt och det finns idag 
ingen klar väg hur man uppnår en flerskiktad granskog (Hanewinkel & Pretzsch 
1999; Drössler et al. 2014; Rosell et al. 2010;). Flera försök har startats med 
målen att omföra bestånd. Eftersom det kan ta en planta så länge som 150 år att bli 
ett fullvuxet träd inne i en blädningsskog tar det antagligen 100 – 200 år att få ett 
fullskiktat bestånd (Lundqvist et al. 2009). Tiden att uppnå en flerskiktad skog tar 
kortare tid, i en studie av Drössler et al. (2014) fanns indikationer till en 
flerskiktad skog efter 50 år.  
 
Möjligheterna att skapa flerskiktade skogar beror på förutsättningarna i det 
enskilda beståndet. Om beståndet är helt enskiktat med en hög beståndshöjd är det 
svårt att få till någon skiktning alls (Rosell et al. 2010). Om det finns skiktning i 
skogen med en låg beståndshöjd finns det större möjligheter att lyckas med 
flerskiktningen (Rosell et al. 2010). 

1.3 Föryngring av gran i blädningsskog 
Fröproduktionen hos gran är ojämn, det finns år med knappt någon fröproduktion 
och år med väldigt stor fröproduktion (Hagner 1965). Dock infaller det en större 
granblomning i södra Sverige ungefär vart fjärde år och kottförekomsten ökar 
markant efter ett varmt år (Lindgren et al. 1977). Där-efter dröjer det ungefär 2–3 
år innan granen sprider sina frön och ungefär 4 år innan tallen sprider sina frön 
(Karlsson et al. 2017). De faktorer som påverkar granens fröproduktion är 
temperatur, ljus, näring, trädets storlek, arv och ålder (Karlsson et al. 2017). 
Genom att friställa tallar (Pinus Sylvestris) är det möjligt att styra när talarna ska 
släppa sina frön, den möjligheten finns inte för gran (Hannerz et al. 2002).  
 
För att beståndsstrukturen i blädningsskog ska bevaras ska inväxningen av nya 
träd vara minst lika stor som avgången (Lundqvist 2017) (avgången är de träd som 
avverkas eller självdör). Granplantor i blädningsskog växer ungefär 2–4 cm per år, 
och det kan ta en planta 50 år att nå 1,3 meters höjd (Lundqvist 1991). Höjden på 
trädens toppskott ökar gradvis under tiden som plantan växer sig högre (Lundqvist 
1991). Små granplantor kan ha låg tillväxt under en lång tid innan naturlig avgång 
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eller avverkning gör att de får mer ljus och då börjar växa mer (Lundqvist & 
Fridman 1996). Eftersom det tar så lång tid för plantorna att bli stora träd måste de 
träd som är tänkt att avverkas om 100 år redan nu finnas i blädningsbeståndet 
(Ahlström 2016).  
 
I studier där man mätt inväxningen i blädningsbestånd kan man inte se någon 
trend som pekar på att luckor eller lägre grundyta skulle leda till ett högre 
plantantal (Hanewinkel & Pretzsch 2000; Lundqvist 1991; Paluch 2005). Istället 
har-studierna visat att antalet överlevande granar är fler när grundytan är högre. 
Om det är för mycket ljusinsläpp till marken kommer annan växtlighet att 
konkurrera ut granplantorna (Dyderski et al. 2018).  

1.4 Markstörningens betydelse för föryngringen 
I Sverige markbereds ungefär 80 procent av de hyggen som avverkas med 
traditionell slutavverkning (Karlsson et al. 2017). Markberedning är en viktig 
åtgärd för att öka chansen för en god plantetablering vid naturlig föryngring 
(Karlsson et al. 2017). Vid markberedning ligger plantbildningsprocenten på 10–
30 procent, medan på marker som inte markberetts, blir plantbildningsprocenten 
oftast mindre än en procent (Karlsson & Örlander 2000). Markberedning som 
skapar groningspunkter med mineraljord gör att marktemperaturen höjs, 
tillgången till vatten och näring ökar, och konkurrensen från vegetation och risken 
för skadedjur minskar (Karlsson et al. 2017). Överlevnaden och höjdtillväxten är 
bättre hos plantor under skärm där markberedning utförts än på kontrollområden 
där ingen markberedning utförts (Holt-Hansen 2010; Nilsson et al. 2006). 
 
Vilken tidpunkt man ska markbereda för att gynna en naturlig föryngring av gran 
är svårt att veta eftersom granens blomning sker sporadisk och den går inte att 
förutse med samma lätthet som tallen (Karlsson et al. 2017). Markberedningens 
positiva inverkan på frögroningen varar endast 3 – 4 år efter utförd markberedning 
(Karlsson et al. 2017).        

1.5 Liknande studier 
Enligt Kuuluvainen (1993) påverkar luckor och markstörning plantuppkomsten 
positivt i flerskiktade bestånd. De mest vitala plantorna var de som växte där 
mossan och humusen hade störts. I en studie av Valkonen & Maguire (2005) på 
uppkomsten av grangroddplantor blädningshuggning fanns det 4,3 gånger fler 
groddplantor på platser där mineraljord exponerats än där marken var opåverkad. 
Groddplantor hade svårt att etablera sig i stora luckor med ljusinsläpp som 
skapade konkurrende växtlighet. I en studie av Drössler et al. (2017) påverkades 
antalet plantor positivt av att luckor skapades i beståndet, dock till största del 
genom att uppslaget av björk (Betula pendula) blev större. Men antalet 
granplantor ökade också jämfört med kontrollområdet. Markberedning i 
blädningsskogen gav inget större plantuppslag än kontrollområdet (Drössler et al. 
2017). En studie av Paluch (2006) visade att ljuset bara har en sekundär inverkan 
på uppkomsten av plantor i ett flerskiktat bestånd. Det viktigaste för plantornas 
uppkomst är istället de jordmånsfaktorer som finns vid varje enskild planta.   
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1.6 Frågeställningens nisch 
För plantuppkomst är markförhållanden, ljusförhållanden och konkurrens delar 
som är avgörande för att plantor ska kunna etablera sig (Kuuluvainen (1993). 
Flera studier beskriver att markstörning är viktigt för plantuppkomst i 
trakthyggesbruk (Paluch 2006; Valkonen & Maguire 2005) men det finns inga/få 
studier på hur markstörning påverkar plantuppkomst i blädningsbruk. Blädning är 
ett alternativ till trakthyggesbruk men då det tar nästan ett sekel för en planta att 
nå avverkningsbar storlek i en blädad skog (Karlsson et al. 2017) är 
trakthyggesbruk som regel det snabbaste sättet att producera virke.  
 
Den rumsliga fördelningen av plantor är ojämnt fördelat över ett blädat bestånd 
(Karlsson et al. 2017; Lundqvist 1993). Men trots det finns studier som visar att 
grundytan kan påverka plantuppkomsten (Hanewinkel & Pretzsch 2000; 
Lundqvist 1991; Paluch 2005). Dock finns det, vad vi vet, inga studier som jämför 
plantetablering i beståndet och stickvägarna. 

1.7 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka skillnaderna mellan markberedning respektive 
ingen markberedning i samband med naturlig föryngring i ett omföringsbestånd 
från trakthyggesbruk till blädningsbruk. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur 
den naturliga föryngringen påverkas av markstörningen som blivit i stickvägarna.  
 
Frågeställningar: 
 

• Har markberedningen haft någon påverkan på plantetableringen och 
höjdtillväxten? 

• Rumslig fördelning av föryngringen i förhållande till stickvägarna? 
• Finns det någon skillnad på trädslagfördelningen mellan de olika 

behandlingarna? 

1.8 Hypotes 
Vår huvudsakliga hypotes är att markstörning i form av markberedning eller 
drivning i stickvägarna leder till etablering av fler plantor än i de områden där 
markberedning eller drivning inte har förekommit. En annan hypotes är att det 
kommer vara flest antal plantor i höjdklass 20 – 29,9 cm och 30 – 39,9 cm. Detta 
eftersom de plantor som etablerat sig mellan 2007 – 2010 borde vara i ungefär den 
höjden, då plantor i blädningsbestånd växer ca 2 – 4 cm per år (Lundqvist 1991). 
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2. Material och Metod 
2.1 Vetenskaplig metod 
I syfte att få en djupare förståelse för hur föryngring i omföringsbestånd kan 
tänkas fungera så började arbetet med att göra en litteraturstudie över såväl 
föryngring i blädningsskog som markberedning i trakthyggesbruk. Under mars 
2022 utfördes en fältstudie i ett bestånd på Lidingö där ett försök till omföring 
från trakthyggesbruk till blädningsbruk gjorts. Försöket är uppdelat i tre olika 
behandlingar; blädningshuggning och markberedning, endast blädningshuggning 
samt kontroller där ingen åtgärd gjorts. Då det finns få tidigare studier om 
föryngring i just omföringsbestånd har analyser och slutsatser dragits utifrån den 
litteratur som finns kring flerskiktade bestånd, markberedning och kring de 
resultat som fältstudien visat på.  
 
Fältstudien utfördes som en provyteinventering där uppkomsten av föryngring i 
förhållande till stickvägar undersöktes samt mätning av markförhållanden som 
kan ha påverkat föryngringsuppkomsten. 

2.2 Lokalen för undersökningen  
Sedan 2007 har Skogsstyrelsen i samarbete med Lidingö Kommun drivit ett 
projekt för att skapa en demonstrationsskog i Yttringe på Lidingö. Försöket kallas 
för 1564 Yttringe och tanken med projektet är att bedriva hyggesfritt skogsbruk i 
tätortsnära miljö. Hela demonstrationsskogen är på 12 hektar men det är endast på 
Avdelning 3 som är färglagt i blått där det vetenskapliga försöket bedrivs (Figur 
1). Avdelning 3 är 4,8 hektar stor. 
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Figur 1. Platsen för demonstrationsskog nummer 1564 i Yttringe på Lidingö. 

2.3 Beskrivning av beståndet 
Avdelning 3 är uppdelat på nio parceller och är relativt homogen. Parcellerna är 
utplacerade på det sätt som visas av Figur 2.  
 

 
Figur 2. Illustration över utplaceringen av parcellerna i Avdelning3. 
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I Avdelning 3 är den övergripande vegetations typen blåbär och i samtliga 
parceller är fuktighetsklassen frisk. Dock finns några parceller som har 
annorlunda egenskaper jämfört med de övriga, till exempel parcell fem som har en 
hög andel block och en större andel tall än övriga parceller. I Tabell 1 visas 
beståndsdata för varje parcell, inventeringen utfördes i mars 2022. Enligt SGU:s 
kartmaterial är jordarten morän över hela Avdelning 3, vilket är det samma som 
kunde noteras under fältstudien.  
 
Tabell 1. Sammanställning av beståndsdata för de parceller som finns i Avdelning 3. K= kontroll, 
BH= blädningshuggning, MB= blädningshuggning+ markberedning, SI = Ståndortsindex, TGL= 
Trädslagsfördelning mellan tall gran och löv i procent, HöH= meter över havet. 
 

Parcell SI (gran)  Grundyta TGL Virkesvolym Blockkvot HöH 
        (m3sk/ha)  (%) (m) 

1 MB 22 20 271 165 55 42 
2 K 24 31 172 270 42 41 
3 BH 25 26 361 215 42 39 
4 BH 18 23 262 170 43 43 
5 MB 15 25 451 135 75 42 
6 BH 22 23 271 165 41 40 
7 MB 26 25 262 200 51 43 
8 K 26 26 271 225 48 40 
9 K 20 28 271 200 50 36 

 

2.4 Åtgärder i Avdelning 3  
Parcellerna är 0,5 hektar stora, i parcell 1, 5 och 7 har blädning och motormanuell 
markberedning utförts, i parcell 3, 4 och 6 har endast blädning utförts. Parcell 2, 8 
och 9 är kontrollparceller utan åtgärd. Vilken behandling som gjordes på vilken 
parcell lottades ut av Skogsstyrelsen.  
 
En blädningshuggning utfördes år 2007, huggningen utfördes med skördare och 
skotare. Innan blädningshuggningen stod det 230 m3sk/ha med en 
trädslagsfördelning på 60 procent gran, 20 procent tall och 20 procent lövträd. 
Blädningshuggningen utfördes genom att plocka ut ca 50 m3sk/ha vilket var 
ungefär 20 procent av grundytan. Främst skulle stora granar plockas ut men även 
mindre granar som stod för tätt skulle tas bort.  
 
Förhoppningen var att beståndet skulle nå upp till ursprungsvolymen inom 10 – 
15 år. År 2022 stod det ca 195 m3sk per hektar och trädslagsfördelningen var 65 
procent gran 20 procent tall och 15 procent löv. 
 
Ett ytterligare mål vid ingreppet var att spara och friställa 15 träd per hektar av 
grova tallar och aspar. Även träd av trädslag som bar frukt eller blommor sparades 
som rönn, sälg och hägg.  
 
För att undersöka om markberedning kunde förbättra uppkomsten av föryngring 
gjordes en motormanuell markberedning våren 2009. Förslaget var från början att 
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använda en beståndsgående maskin men då ingen sådan fanns tillgänglig utfördes 
istället en motormanuell markberedning med jordfräsklinga. Det skapades 1000 
markberedningspunkter per hektar, markberedningspunkterna var 0,25 m2 stora. 
Den motormanuella markberedningen var enligt Skogsstyrelsens dokumentation 
svår att utföra eftersom det var svårt att komma ner till mineraljoden med 
jordfräsklingan (Bilaga 3).   
 
År 2011 inventerades föryngringen av Skogsstyrelsen. Den visade på sparsamt 
med föryngring och föryngringen fanns främst i körstråk och i större luckor 
(Bilaga 3).  

2.5 Utrustning för insamling av data  
Den utrustning som användes för att samla in data-materialet var följande: 
 

• Jordsond med 5 cm gradering för att mäta humustjockleken.   

• Tumstock för att mäta höjden på plantorna. 

• Röjpinne på 2,82 meter (25 m2) 

• Måttband 15 meter. 

• Fältblanketter (Bilaga 1 och 2).   

2.6 Placering av provytor  
För att undersöka var föryngringen har uppkommit i förhållande till stickvägarna 
placerades första provytan mitt i mellan körspåren, ytterligare två provytor lades 
ut 90 grader från stickvägen. Med utgångspunkt från den första provytans centrum 
placerades två provytor ut med 6 och 12 meters avstånd från första provytans mitt.  
 
Ljustillgången påverkar etableringen och tillväxten av plantor (Hallsby 2009) och 
då väderstreck påverkar ljustillgången valde vi att lägga ut provytorna så att 
väderstreck inte skulle påverka resultatet. Provytorna placerades ut utifrån det 
mönster som beskrivs i figur 2. Varje provyta hade en radie på 2,82 m.  
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Figur 3. Placering av provytor i de parceller där blädningshuggning utförts. Provyta 1 placerades 
med provytecentrum mitt i stickvägen, provyta 2 placerades 6 meter ut från stickvägens mitt och 
provyta 3 placerades 12 meter från stickvägens mitt. Provytorna hade en radie på 2,82 (m).  

Vid inventeringen mättes alla stickvägar i de parcellerna där blädningshuggning 
utförts. Mätningen utfördes med hjälp av kartapplikationen Avenza maps på 
mobiltelefon. Resultatet sammanställdes för att få fram den totala längden på 
stickvägarna i varje enskild parcell. Avståndet mellan provyteområdena räknades 
fram genom att ta totala stickvägslängden för alla stickvägar i varje parcell/20 = 
avstånd mellan provytorna i stickvägarna. Stickvägslängderna och avstånden 
mellan provytorna finns dokumenterade i Tabell 2.  
 
Tabell 2.Total stickvägslängd för varje parcell och avståndet mellan varje provyteområde.  

Behandling                 Parcell Stickvägarnas 
längd (m) 

Avstånd mellan 
provytorna (m) 

Markberedning                  1 200 10 
Markberedning                  5 250 12,5 
Markberedning                  7 163 8,1 
Blädningshuggning            3 121 6,1 
Blädningshuggning            4 230 11,5 
Blädningshuggning            6 155 7,8 
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I kontrollparcellerna utfördes ingen stickvägsinventering, då det inte fanns några 
stickvägar i de parcellerna. I kontrollparceller placerades provytorna ut i ett rutnät 
enligt instruktionerna för objektiv stickprovsinventering (Högberg 2019). I varje 
parcell inventerades 20 provytor med en radie på 2,82 meter.  

2.7 Insamling av data 
I samtliga provytor samlades information in om 
 

• Antal plantor 

• Trädslagsfördelning uppdelad på tall och gran. 

• Planthöjd.  

• Markvegetation, markfuktighetsklass, humustjocklek och trädrester. 
 

Markvegetation och markfuktighetsklass mättes enligt Hägglund & Lundmark 
(2018), humustjocklek, trädrester och blockkvot mättes enligt instruktioner från 
Terrängtypschemat från Skogforsk (Berg 1995). Blockkvoten (se Tabell 2) mättes 
som ett genomsnitt över varje parcell med 100 slumpmässiga nedstick med en 
jordsond (Berg 1995).  
  
Höjdklassindelningen är fördelad på 10 cm steg: 0–9,9; 10–19,9; 20–29,9; 30–
39,9; 40–49,9; 50–59,9; 60–69,9; 70–79,9. Vi mätte endast plantor upp till höjden 
80 cm eftersom plantor som är högre borde funnits i beståndet innan 
blädningshuggningen utfördes (Lundqvist 1991). 

2.8 Dataanalys 
Data-materialet som samlats in bearbetades i Microsoft Excel och Minitab. 
Medelplanthöjden för varje behandling analyserades med ett 95-procentigt 
konfidensintervall. Hypotesprövningar (Stenhag 2021) genomfördes mellan 
behandlingarna och den rumsliga fördelningen i bestånden för att se om det fanns 
någon statistisk signifikant skillnad.  
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3. Resultat 
3.1 Plantantal  

3.1.1 Generellt 
Uppkomsten av plantor var ojämn över beståndet. Av de 420 provytorna som 
inventerades var 65 procent av provytorna utan plantor (Tabell 3). Flest provytor 
där plantor hittades fanns i parcellerna där endast blädning utförts.  
 
Tabell 3. Totala antalet inventerade provytor och provytor med och utan plantor fördelat på tre 
olika behandlingar markberedning och blädningshuggning, endast blädningshuggning och 
kontroll. I fältstudien i omföringsbeståndet på Lidingö inventerades 420 provytor 

 

Behandling Ytor med 
plantor 

Ytor utan 
plantor 

Inventerade 
ytor 

Markberedning 59 121 180 
Blädningshuggning 77 103 180 
Kontroll 10 50 60 
Summa: 146 274 420 

  

3.1.2 Per parcell 
Parcell 6 visade högst medelantal plantor per hektar med 753 stycken, 
standardavvikelsen (SD) var 1 894. Parcell 9 hade minst medelantalplantor per 
hektar med 60 plantor per ha (SD 147). Alla parceller med utförda åtgärder visade 
signifikant högre plantantal än kontrollparcellerna (P < 0,05; Figur 4). Provytan 
med högst plantantal fanns i parcell 6 med nästan 11 000 plantor per hektar.  
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Figur 4. Antal plantor per hektar i de olika parcellerna i omföringsförsöket på Lidingö, nummer 
1–9. MB = Parceller som är både markberedda och blädade. BH = Parceller som endast är blädade. 
Kontroll = parceller där ingen åtgärd utförts. Stjärnorna är utliggare, felstapeln är 95%-
konfidensintervallet, överkanten på stapeln är 75-percentilen och medianen ligger på noll. n = 60 
för parcell MB och BH, n = 20 för kontroll. De markbereda och blädningshuggna parcellerna 
visade signifikant fler antal plantor än kontrollparcellerna (P < 0,05). 

3.1.3 Plantantal i de olika behandlingarna 
Med stickvägar inräknade fanns det högsta medelantalet plantor i 
blädningsparcellerna med 618 (SD 1159) plantor per hektar (Figur 5). I 
markberedningsparcellerna fanns det i medelantal 473 (SD 1112) plantor per 
hektar, och 173 (SD 479) plantor per hektar i medelantal i kontrollparcellerna. 
Både blädningsparcellerna och markberedningsparcellerna visade signifikant fler 
plantor än kontrollparcellerna (P < 0,01). Utan signifikant skillnad fanns det fler 
plantor per hektar i blädningsparcellerna än markberedningsparcellerna. 
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Figur 5. Antalet plantor per hektar för varje behandling i omföringsbeståndet på Lidingö med 
stickvägar inräknade i plantantalet. MB= Parceller som är både markberedda och blädade. BH= 
Parceller som endast är blädade. Kontroll= parceller där ingen åtgärd utförts. Stjärnorna är 
utliggare, felstapeln är 95%-konfidensintervall, överkanten på stapeln är 75-percentilen och 
medianen ligger på noll vid varje behandling. n = 180 för BH och MB, n = 60 för kontroll. Både 
blädningsparcellerna och markberedningsparcellerna hade signifikant fler plantor än 
kontrollparcellerna (P < 0,01). Blädningsparcellerna innehöll fler plantor per hektar än 
markberedningsparcellerna med skillnaden var inte signifikant. 

 
Med stickvägarna borträknade fanns det högsta medelantalet plantor per hektar i 
blädningsparcellerna med 273 (SD 589) plantor per hektar (Figur 6).  Detta var 
dock inte signifikant skilt från de andra behandlingarna.  
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Figur 6. Medelantalet plantor per hektar med stickvägarna borträknade för varje behandling i 
omföringsbeståndet på Lidingö. MB= Parceller som är både markberedda och blädade. BH= 
Parceller som endast är blädade. Kontroll= parceller där ingen åtgärd utförts. Stjärnorna är 
utliggare, felstapeln är 95%-konfidensintervall, överkanten på stapeln är 75-percentilen och 
medianen ligger på noll vid varje behandling. Siffrorna i staplarna beskriver medelantalet plantor 
per hektar. Det finns flest antal plantor i blädningsparcellerna utan signifikant skillnad. n = 120 för 
BH och MB, n = 60 för kontroll. 

3.1.4 Stickvägar 
Plantornas rumsliga fördelning i blädningsparcellerna (BH) och markberednings- 
och blädningsparcellerna (MB) visade att det fanns signifikant fler plantor i 
stickvägen än ute i beståndet (P < 0,001; Figur 7). Medelantalet plantor i 
stickvägen på blädningsparcellerna var 1287 (SD 2034) plantor per hektar. Sex 
meter från stickvägsmitt fanns det 407 (SD 742) plantor per hektar i medelantal. 
12 meter från stickvägsmitt fanns det 160 (SD 362) plantor per hektar i 
medelantal. Det var större plantantal 6 m ut i beståndet än 12 m men utan 
signifikant skillnad. 
 
I markberedningsparcellerna fanns det högsta medelantalet plantor i stickvägen 
med 1043 (SD 1659) plantor per hektar. 6 meter utanför stickvägsmitt fanns 147 
(SD 468) plantor per hektar. 12 meter ut fanns det 213 (SD 465) plantor per 
hektar. Det var större plantantal 12 meter ut i beståndet än 6 m utanför men utan 
signifikant skillnad.     
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Figur 7. Plantantal i och utanför stickvägarna i blädningsparcellerna (BH) och markberedningsparcellerna (MB) i omföringsbeståndet på 
Lidingö. Stickvägens provyta är placerad i stickvägsmitt, 6 m är provytan placerad 6 m från stickvägsmitt 90 grader ut i beståndet och 12 m 
är provytan placerad 12 m från stickvägsmitt 90 grader ut i beståndet. Stjärnorna är utliggare, felstapeln är 95 %-konfidensintervall, 
överkanten på stapeln är 75-percentilen, nederkanten på stapeln är 25-percentilen och mediansträcket fanns med i stickvägsstaplarna. 
Stickvägen hade högst medelantalet plantor per hektar med en signifikant skillnad mot ute i beståndet (P < 0,001). n = 60 för stickvägen, 6 
m och 12  
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3.2 Planthöjd  
Gemensamt för markberednings-, blädnings- och kontrollparcellerna var att det fanns 
flest antal plantor per hektar i höjdklassen 30 – 39,9 cm (Figur 8).  

  
Figur 8. Antal plantor per hektar fördelat på höjdklasser (cm) för varje behandling i 
omföringsförsöket på Lidingö. MB = Parceller som är både markberedda och blädade. BH = Parceller 
som endast är blädade. Kontroll = parceller där ingen åtgärd utförts. 

Medelhöjden för varje behandling (Figur 9) visade att medelhöjden inte skiljde sig 
signifikant mellan behandlingarna. 
 

  
Figur 9. Planthöjden i medelhöjd för varje behandling med ett 95%-konfidensintervall i 
omföringsförsöket på Lidingö. Högsta medelhöjden fanns i kontrollparcellerna utan signifikant 
skillnad. Kontroll = parceller där ingen åtgärd utförts. MB = Parceller som är både markberedda och 
blädade. BH = Parceller som endast är blädade. 
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Medelhöjden på plantorna baserat på var de finns i beståndet visade att medelhöjden 
var jämnt fördelad över markberedning- och blädningsparcellerna (Figur 10). Högst 
medelhöjd uppmättes på de markberedda parcellerna 6 m från stickvägsmitt men 
skillnaden mot de andra placeringarna var inte signifikant.  
 

  
Figur 10. Medelhöjden (cm) på plantorna i förhållande till avståndet från stickvägens mitt med 95%-
konfidensintervall i omföringsförsöket på Lidingö. Stickvägens provyta är placerad i stickvägsmitt, 6 
m är provytan placerad 6 m från stickvägsmitt 90 grader ut i beståndet och 12 m är provytan placerad 
12 m från stickvägsmitt 90 grader ut i beståndet. MB= Parceller som är både markberedda och 
blädade. BH= Parceller som endast är blädade.   

3.3 Trädslagsfördelning 
Trädslagsfördelningen vid de olika behandlingarna visade att i kontrollparcellerna 
fanns det endast gran på de inventerade ytorna (Figur 11). I parcellerna med 
blädningshuggning och markberedning var trädslagsfördelningen jämnare men med 
något högre andel tall i de markberedda parcellerna. 
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Figur 11. Trädslagsfördelning i de olika behandlingarna i omföringsbeståndet på Lidingö. MB = 
Parceller som är både markberedda och blädade. BH = Parceller som endast är blädade. Kontroll = 
parceller där ingen åtgärd utförts. Störst granandel fanns i kontrollparcellerna, största tallandelen fanns 
i markberedningsparcellerna. 

 
Trädslagsfördelningen för blädningsparcellerna och markberedningsparcellerna 
visade att det var större andel gran ute i beståndet och mer tall i stickvägarna (Figur 
12). Andelen gran ökade gradvis med avståndet från stickvägen. Störst andel gran 
fanns på 12 m från stickvägsmitt i blädningsparcellerna. Störst andel tall fanns i de 
parceller där både markberedning och blädning hade utförts.  
 

  
Figur 12. Trädslagsfördelningen på blädningsparcellerna och markberedningsparcellerna fördelat på 
rumslig fördelning i beståndet. MB= Parceller som är både markberedda och blädade. BH= Parceller 
som endast är blädade. Störst tallandel fanns i stickvägen och störst granandel fanns 12 m från 
stickvägsmitt. 
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Trädslagsfördelningen fördelat på markfuktighetsklasser visade att granandelen var 
högre på de fuktigare provytorna men utan signifikant skillnad (Figur 13). 
Tallandelen var högre på de torrare provytorna men utan signifikant skillnad.  
 

  
Figur 13. Trädslagsfördelning fördelat på markfuktighetsklasser i omföringsbeståndet på Lidingö. 
Utan signifikant skillnad var granandelen högre på de fuktigare provytorna och tallandelen högre på 
de torrare provytorna. 

 
Trädslagsfördelningen uppdelat på markvegetationstyp visade att störst granandel 
fanns på provytor med mark utan fältskikt men utan signifikant skillnad (Figur 14). 
På de andra markvegetationstyperna var trädslagsfördelningen mer jämn. 
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Figur 14. Trädslagsfördelningen fördelat på markvegetationstyper i omföringsbeståndet på Lidingö. 
Utan signifikant skillnad fanns den största granandelen på mark utan fältskikt. 
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3.4 Markförhållanden  

3.4.1 Markfuktighet 
Antalet plantor per hektar beroende på markfuktighetsklass (figur 15). Högst 
medelantal plantor fanns på blöt mark med 909 (SD 671) plantor per hektar utan 
signifikant skillnad mot de andra markfuktigheterna.   

 
Figur 15. Antal plantor per hektar beroende på markfuktighetsklass i omföringsbeståndet på Lidingö. 
Högst medelantal plantor per hektar fanns på de provytor med blöt mark utan signifikant skillnad. 
Stjärnorna är utliggare, felstapeln är 95%-konfidensintervall, överkanten på stapeln är 75-percentilen, 
nederkanten på stapeln är 25-percentilen, och mediansträcket ligger på noll för alla 
markfuktighetsklasser utom blöt mark. n = 328 provytor för frisk, n = 21 provytor för fuktig, n = 33 
provytor för torr, n = 27 provytor för frisk/fuktig, n = 11 provytor för blöt mark. 
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3.4.2 Humustjocklek 
Antalet plantor per hektar beroende på humustjocklek. Högst plantantal fanns i de 
provytorna med 5 – 15 cm tjockt humuslager med (P < 0,05) (Figur 16).  
 

  
Figur 16. Plantor antal per hektar fördelat på humustjockleken i omföringsbeståndet på Lidingö. I de 
provytor där humustjockleken var 5 – 15 cm var antalet plantor signifikant (P < 0,05) högre än i de 
provytor där humustjockleken var 0 – 5 cm. Stjärnorna är utliggare, felstapeln är 95 %-
konfidensintervall, överkanten på stapeln är 75-percentilen och medianen ligger på noll. n = 339 för 5 
– 15 cm humustjocklek och n = 81 för mindre än 5 cm humustjocklek.  
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3.4.3 Markvegetation 
Antalet plantor beroende på markvegetation (Figur 17). Högst medelantal plantor 
fanns på smalbladigt gräs med 600 (SD 952) plantor per hektar utan signifikant 
skillnad mot de andra markvegetationerna.  
 

  
Figur 17. Antal plantor per hektar beroende på markfuktigheten i omföringsbeståndet på Lidingö. I de 
provytorna med smalbladigt gräs var medelantalet plantor högst utan signifikant skillnad mot de andra 
markvegetationerna. Stjärnorna är utliggare, felstapeln är 95%-konfidensintervall, överkanten på 
stapeln är 75-percentilen, nederkanten på stapeln är 25-percentilen, och mediansträcket finns med på 
smalbladigt gräs. n = 319 för blåbär, n = 96 för utan fältskikt, n = 1 för Lingon och n = 4 för 
smalbladigt gräs.  
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4. Diskussion 
4.1 Studiens huvudresultat 
Fältstudien visade att markstörning från drivningen ledde till signifikant fler plantor i 
stickvägarna jämfört med längre ut i beståndet där marken inte var påverkad av 
maskiner. Den motormanuella markberedningen hade i detta fall ingen påverkan på 
plantantalet eller planthöjden, vilket gör att våra resultat inte stöder vår hypotes om 
markberedning.   
 
Det fanns flest plantor per hektar i höjdklassen 30 – 39,9 cm. Detta innebär att de 
flesta plantorna etablerades under åren efter det att blädningshuggningen och 
markberedningen hade utförts. Så i detta fall stöder resultatet vår hypotes. 
 
I stickvägarna var tallandelen högre än granandelen och ute i beståndet var 
granandelen större än tallandelen. I kontrollparcellerna fanns det endast gran, men i 
blädnings- och markberedningsparcellerna var trädslagsfördelningen jämn mellan tall 
och gran. Detta talar för att tallen gynnats mer än granen på de ställen där grundytan 
varit låg. Vår slutsats stöds även av Lundqvist et al. (2019) som kunde dra samma 
slutsats i deras studie. Nedan diskuteras huvudresultat och övriga resultat närmare.  

4.1.1 Markpåverkan 
I samband med blädningshuggningen på Yttringe blev marken där skördaren och 
skotaren tog sig fram påverkad, det översta humuslagret skrapades bort och 
mineraljorden exponerades. I körspåren har det skapats en markstörning som liknar 
en markberedning och det är troligtvis en av anledningarna till det signifikant högre 
plantetableringen i stickvägarna jämfört med ute i beståndet (Figur 7). I en 
markberedning etablerar sig plantan bäst där den kan stå i mineraljord som är 
uppblandad humus (Karlsson et al. 2017). Liknande tendenser gick att se i den här 
studien, många plantor som hittades i stickvägarna stod precis i kanten på körspåren.  
 
Både med stickvägar inräknade eller borträknade var plantantalet per hektar större i 
blädningsparcellerna än markberedningsparcellerna, dock utan signifikant skillnad 
(Figur 5; Figur 6). I en studie om naturlig föryngring i flerskiktad skog fick Drössler 
et al. (2017) ett liknande resultat, där markberedning inte ökade plantantalet av gran 
och tall. Skogsstyrelsen som utförde markberedningen på Yttringe tyckte inte att den 
motormanuella markberedningen blev lyckad, detta eftersom det var svårt att komma 
ner till mineraljorden (se Bilaga 3). Att plantantalet i de parcellerna som markberetts 
är lägre än i de parceller som bara blädningshuggits beror troligen på parcellernas 
markegenskaper eftersom den motormanuella markberedningen troligen var för svag 
för att ge någon effekt.  
 
I markberedningsparcellerna fanns en tendens till en större tallandel än granandel i 
jämförelse med blädningsparcellerna (Figur 11). Även i stickvägarna var andelen tall 
högre än granen jämfört med ute i beståndet (Figur 12). Båda resultaten indikerar att 
markstörningen gynnat uppkomsten av tall.  
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4.1.2 Planthöjd 
Blädninghuggning och markstörning från drivning ger en ökad plantetablering åren 
efter åtgärden, det visade sig i fältstudien då det fanns det flest plantor i höjdklassen 
30 – 39,9 (Figur 8). Det resultatet överensstämmer dessutom bra med det resultat 
Lundqvist (1991) fick i sin studie, enligt Lundqvist växer plantor i blädad skog 2 – 4 
cm per år vilket betyder att plantor etablerade 2007 – 2010 nu borde vara i 
höjdklassen 30 – 39,9.  
 
Enligt flera studier (Holt-Hansen 2010; Nilsson et al. 2006) ger markberedningen en 
positiv inverkan på både plantors överlevnad och höjdtillväxt. Det stämmer inte 
överens med resultatet från vår fältstudie där medelhöjden på plantorna var ungefär 
lika hög i alla parceller utan någon signifikant skillnad (Figur 9; Figur 10). 
Medelhöjden på plantorna har där med inte påverkats av den motormanuella 
markberedningen eller den markpåverkan som blivit i stickvägarna. Medelhöjden har 
inte heller påverkats av det ökade ljusinsläppet som blivit av blädningshuggningen. 
Dock vet vi att den motormanuella markberedningen i detta försök troligen var 
bristfällig, mer om det i kapitel 4.3.   

4.1.3 Ljustillgång 
I de parceller där blädningshuggning utförts fanns det signifikant fler plantor per 
hektar än i de orörda kontrollparcellerna (Figur 4). Den blädningshuggning som 
utförts innebar att de största träden togs bort och grundytan minskades med 20 
procent (Bilaga 3). 15 år efter huggningen finns fortfarande en tendens till att 
grundytan är lägre i de blädade parcellerna än i kontrollparcellerna (Tabell 1). Den 
ökade andelen plantor som etablerade sig kring åren efter blädningshuggningen beror 
troligtvis på den minskade grundytan som gav ett ökat näringsutbud (Högberg et al. 
2017) och ljusinsläpp samt den markstörning som drivningen innebar. Det stämmer 
bra överens med Drössler et al. (2017) som beskriver att luckor i bestånd gynnar 
föryngringen.  
 
I blädnings- och markberedningsparcellerna var trädslagsfördelningen jämn mellan 
tall och gran, men i kontrollparcellerna fanns det endast gran (Figur 11). Vårt resultat 
kan styrkas av studierna från Drössler et al. (2017) & Paluch (2005) som kommit 
fram till att pionjärträdslag som tall behöver en lägre grundyta för en god föryngring. 
Resultatet från vår fältstudie visade att tallandelen var högre än granandelen i 
stickvägarna, ute i beståndet var tallandelen mindre än granandelen (Figur 12). Detta 
kan även det härledas till att grundytan är lägre i stickvägarna än ute i beståndet.    

4.2 Övriga resultat 

4.2.1 Markvegetation  
Fältförsöket visade att det fanns fler plantor per hektar på blåbärsmark än på mark 
utan fältskikt (Figur 17). Karlsson et al. (2017) menar att både gran och tall kan 
trivas bra på marker med blåbärstyp. Detta går i linje med våra resultat eftersom 
andelen tall- och granplantor var ungefär lika stor på just mark med blåbärstyp. I vår 
studie hamnade många av ytorna utan fältskikt vid berg i dagen eller där jorddjupet 
var grunt. Provytorna fanns också i områden med mycket tät gran där ljus-, vatten- 
och näringskonkurrensen var stor. Ytor med mark utan fältskikt hade en större 
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granandel än tallandel utan signifikant skillnad (Figur 14). Det stämmer med 
Karlsson et al. (2017) utsago om att mark utan fältskikt är mer gynnsamt för gran än 
för tall.  

4.2.2 Markfuktighetsklasser 
Generellt föryngrar sig tall sig lättast på friska och torra marker medan gran 
föryngrar sig bäst på marker som är fuktigare (Karlsson et al. 2017) och på 
omföringsbeståndet på Lidingö blev resultatet just så. På frisk mark var tall och 
granandelen ungefär lika stor, på torr mark var tallandelen något större än 
granandelen och på fuktig, frisk/fuktig och blöt mark var granandelen större än 
tallandelen (Figur 13).  
 
Frisk mark var den fuktighetsklass som fanns på största delen av Avdelning 3 (Figur 
1) vilket också är ett väntat resultat då frisk mark är den markfuktighetstyp som är 
vanligast i Sverige (Karlsson et al. 2017).  

4.3 Studiens styrkor och svagheter  
Fältförsöket som startades av Skogsstyrelsen ligger i ett bestånd med jämna 
markförhållanden så jämförelsen mellan parcellerna kan göras utan att ta hänsyn till 
olika jordarter eller fuktklasser.  
 
Det fanns inga noteringar om plantor fanns innan försöket startade, så vi kan inte 
vara säkra på att alla plantor har tillkommit efter de utförda behandlingarna. Det 
innebär att vi inte med säkerhet kan dra några slutsatser om höjdtillväxten.  
 
Skogsstyrelsen skrev i sin dokumentation över försöket (Bilaga 3) att den 
motormanuella markberedningen svår att utföra eftersom det var besvärligt att 
komma ner till mineraljorden. Så slutsatser kring vilken påverkan motormanuell 
markberedning har på plantetablering i omföringsförsök kan inte dras. Men det går 
att konstatera att den utförda motormanuella markberedningen på 
omföringsbeståndet på Lidingö inte gav någon ökad plantetablering. 
 
Vid mätning av humustjocklek mättes den i mitten av varje provyta och provytan i 
stickvägen hamnade alltid mellan körspåren. Vid inventeringen fanns de flesta 
plantorna i körspåren från drivningsmaskinerna. Körspåren hade troligtvis exponerad 
mineraljord eller skapat en mindre humustjocklek. Men eftersom vi inte mätte 
humustjockleken körspåren hamnade de flesta av dessa plantor i klassen 
humustjocklek 5 – 15 cm (Figur 16). 

4.4 Förslag på framtida studier  
Enligt författarna förväntas ett ökande intresse i Sverige av att använda hyggesfria 
alternativ i stället för trakthyggesbruk. Med denna omställning behövs mer kunskap 
om hur man omför enskiktade trakthyggesbestånd till flerskiktade bestånd som 
senare sköts med varianter av plockhuggningar eller skärmställningar. Några 
intressanta ämnen för vidare forskning inom omföringsbestånd skulle kunna vara:  
 

• Maskinell markberedning med grävmaskin eller skogsmaskin för att skapa 
bra markförutsättningar för plantetablering i omföringsbestånd. 
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• Markägarnas intresse av att omföra trakthyggesbestånd till flerskiktade 

bestånd. 
 

• Vilka typer av bestånd eller markförhållanden som passar bra till 
omföringsbestånd. 

4.5 Slutsatser 
 

• Markstörning i körspår som blivit efter skördare och skotare gav en ökad 
plantetablering.  
 

• Blädningshuggning och markstörning från drivning gav en ökad 
plantetablering åren efter utförd åtgärd. 
 

• Den stora ljustillgången i stickvägar gav en större andel tall än gran, jämfört 
med ute i beståndet där ljustillgången är lägre. 
 

• Den motormanuella markberedning som den utfördes i Yttringeförsöket hade 
inte någon effekt på plantetablering eller höjdtillväxt.  Dock vet vi inte 
kvaliteten på hur denna markberedning utfördes, varvid det inte är möjligt att 
dra någon generell slutsats om markberedning gynnar föryngring i 
omföringsbestånd eller ej. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Inventeringsblankett för parceller med stickvägar. 
 
Bilaga 2: Inventeringsblankett för parceller utanför stickvägar.  
 
Bilaga 3: Utdrag ur Skogsstyrelsens informationsfil om Yttringeskogen. 
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Bilaga 1. Inventeringsblankett för parceller med stickvägar.  
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Bilaga 2. Inventeringsblankett för parceller utan stickvägar. 
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Bilaga 3. Utdrag ur Skogsstyrelsens informationsfil om 
Yttringeskogen 
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Publicering och arkivering  
Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras 
elektroniskt. Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver 
godkänna publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen) 
och metadata bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer 
endast metadata och sammanfattning bli synliga och sökbara. Fulltexten kommer 
dock i samband med att dokumentet laddas upp arkiveras digitalt.   
 
Om ni är fler än en person som skrivit arbetet så gäller krysset för alla författare, 
ni behöver alltså vara överens. Läs om SLU:s publiceringsavtal här:.  
 

☒ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras 
enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk.  
 

☐ NEJ, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att publicera fulltexten av föreliggande 
arbete. Arbetet laddas dock upp för arkivering och metadata och sammanfattning 
blir synliga och sökbara. 
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