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BARRSKOGSMIX
ska klara stormarna

FOKUS / ÅTERVÄXT
När man ska bygga upp en ny skog
har det blivit fler saker att tänka på
– till exempel ett varmare klimat
och återkommande stormar. Att
skapa en trevlig miljö blir allt
viktigare för många skogsägare.

Efter krisen:

FÖRNYELSEN
GAV
MÅNGFALD
Plötsligt låg fyrtio hektar reslig granskog
som ett plockepinn efter novemberstormen.
Men Ryfors Bruk Nedre tänkte nytt och
satsade på MÅNGA OLIKA trädslag.
Högre värdeproduktion och större
riskspridning var några av de nya målen.

Text och foto: MATTIAS WESTERBERG

 Sitkagranen trivs
med det rörliga markvattnet och den stora
nederbördsmängden
runt Mullsjö.
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TEMA / ÅTERVÄXT

U

NDER EN NOVEMBERSTORM 1995 föll stora mängder
virke på Ryfors Bruk Nedre utanför Mullsjö.
Markerna ligger bitvis på drygt 300 meters höjd,
vilket gör dem utsatta när västanvinden tar fart.
De senaste tio åren har man haft tre stormar och två
vintrar med snöbrott. På Ryfors har man konstaterat
att det är nya tider, vilket är något man måste anpassa
sig till.
– Med många trädslag är vårt mål högre värdeproduktion, högre tillväxt, stormstabilitet samt en högre
diversitet och riskspridning, säger Esben Möller
Madsen, styrelseledamot.
Förvaltaren Joakim Ås berättar att al sattes på fuktigare marker långt ner i sluttningen. Högre upp planterades björk och sitka i trädslagsrena bestånd medan
lärken och douglasgranen planterades radvis om
varandra.
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 Huvudstammarna
av douglas utses
redan vid låg ålder.

– Ibland när vi har danska exkursioner på besök
säger de att vi har gjort fel. I Danmark är det vanligt
att låta gran växa tillsammans med douglas. Den anses
hjälpa till med kvistrensningen, säger Joakim och
poängterar att det är viktigt att komma ihåg att anmäla
till Skogsstyrelsen om man ska plantera hybridlärk, sitka
och douglas på mer än 0,5 hektar. De räknas som främmande trädslag.
DOUGLASGRANEN HAR EN STOR livskraft, anser Joakim, även

om den som planta är känslig för frost och frosttorka. Den
är också lite viltkänslig, men viltstammarna på Ryfors är
relativt balanserade och plantorna har klarat sig bra.
– Några gånger har skyttesvamp angripit träden och
de har tappat mycket barr och därmed tillväxt, men de
har trotsat alla faror, säger Joakim med ett leende. Sitkan
är också känslig mot viltskador de första åren, sedan är

”NÅGRA GÅNGER HAR SKYTTESVAMP ANGRIPIT TRÄDEN OCH DE
HAR TAPPAT MYCKET BARR OCH
DÄRMED TILLVÄXT, MEN DE HAR
TROTSAT ALLA FAROR”

det inget levande som vill stoppa de vassa barren
i munnen.
Även om man på Ryfors lever av gran och tall, så
skapas en viss riskspridning genom plantering av olika
trädslag och genom användning av olika skötselmetoder.
Björk, lärk och douglas planteras regelbundet. Det har
även planterats lind, skogslönn, ek, bok och balsampoppel på markerna. Vid all plantering är det mycket
viktigt med rätt proveniens. Röjningar och gallringar
sköts noga. I grangallringarna lämnas en fem–tio meter
bred kantzon ogallrad för att öka stabiliteten i beståndet.
– VI HAR ÄVEN PROVAT ATT plantera trettio meter av björk

som vindfång i utsatta lägen. De blev tyvärr mest älgföda, konstaterar Joakim. Men sedan vi satte elband
runt björkplanteringarna i älgens huvudhöjd har vi
inte haft problem.
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 Björken planteras
även för sin skönhet.

SKÖTSELN
SEDAN STORMEN
NOVEMBER 1995

 Med sina vassa
blågröna barr försvarar sig sitkan
mot viltet.

Björken anses inte som lönsammare än gran på
Ryfors, men trots det planteras den på prima granmark,
bland annat för att motverka rotröta. Björken släpper
också igenom mer ljus och ger en annan sorts viltfoder
i mark- och buskskikt.
– Vi kostar även på oss ”Herlighetsvärden”. Det är vår
danska ägare Greve Adam Moltke-Huitfeldt som sätter
ett estetiskt värde på skogen. Det kan vara en bokskog
längs vägen eller en björkskog att vandra i.

Löv 8 %

Olika granarter 40 %

Tall 52 %

Douglas
1997: Plantering.
Därefter två röjningar.
2008: Stickvägar höggs
upp, första stamkvistningen, virket såldes
som massaved.
2009: Gallring med
fokus på att friställa
huvudstammar.
2012: Gallring, drygt
30 m3 fub i uttag, andra
stamkvistningen.
2013: Askåterföring.
Totalt har drygt
50 m3 fub/ha avverkats
och sista stamkvistningen är på gång.
Sitka
1997: Plantering.
2007: Röjning.
2012: Gallring, uttag
45 m3 fub/ha.
2013: Askåterföring.

FLER TRÄDSLAG GER ÄVEN fördelen att man sprider avverk-

ningstidpunkterna. Sitka har tio–femton år kortare
omloppstid än gran, medan douglas ofta har en längre
omloppstid där man strävar efter grova dimensioner.
Idag kan man räkna med bra timmerpriser på douglas
i Danmark och Tyskland.
För att nå dit krävs det ofta en lite större insats,
bland annat stamkvistas huvudstammarna helst i tre
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Trädslagsblandning på Ryfors Bruk Nedre, knappt 3 400 ha.

omgångar upp till en höjd av sju–åtta meter.
Till priset är sitkan tämligen lik gran. Den har något
högre tillväxt och Joakim Ås ser inga problem med att
hitta köpare. n

På rätt mark växer lärken
bra. Den här 20-åringen
mäter 22 cm i omkrets.

Blanda
och börja i
liten skala
FORSKNING Skogforsk bedriver förädling av sitka,
douglas och lärk. Bo Karlsson, stationschef i Ekebo,
rekommenderar sitka- och douglasgran som komplement
till vanlig gran i södra Sverige. När klimatet blir varmare
växer de allt bättre.

– I Norden producerar sitkagranen tjugo till trettio
procent mer än vanlig gran, säger Bo. Den kan skötas
på samma sätt, eventuellt med lite tätare planteringsförband för att minska årsringsbredden.
Alternativt kan man göra som i vissa stormutsatta
områden i Storbritannien, man har gallringsfritt skogsbruk med kortare omloppstider. Det kan även minska
risken för röta.
Sitkagranen föredrar ett maritimt klimat med god
tillgång på rörligt markvatten, vilket gör att den passar
bäst i de sydvästra delarna av Sverige. På torrare marker
i sydöstra Sverige bör den inte användas. I norr är det
ännu för kallt.
– Vår- och höstfrost samt olika insekter hotar sitkan
i olika stadier. Stormkänsligheten är ungefär som hos
vanlig gran, möjligen klarar den sig något bättre, säger
Bo Karlsson.
DOUGLASGRANEN DÄREMOT växer bäst på djup, frisk och bra

dränerad mark, trots det producerar den relativt bra på

torrare marker. Produktionen är uthålligare och
högre än hos vanlig gran, visar erfarenheter från södra
Sverige, Danmark och Tyskland. I ungdomen kan träden
vara något stormkänsliga men blir stabilare med ökad
ålder. Bo rekommenderar plantering under skärm för att
minska risken för frostskador som annars kan vara ett
problem. Rotrötan kan ställa till det i unga år men äldre
träd anses vara resistenta.
– Prova gärna de här arterna men börja i liten skala
och gärna tillsammans med andra trädslag som försäkring, avslutar Bo.
LARS-GÖRAN STENER, forskare på Skogforsk, säger att

hybridlärk kan användas på granmarker upp till Mälardalen. Men man ska undvika frostutsatta marker, eftersom den är känslig för höstfrost, liksom de bördigaste
markerna, särskilt finjordsrika marker, där det finns
risk för att den blir krokig.
Rotröta kan drabba lärken hårt. Plantera därför inte
på marker med mycket röta. Även vilt kan ställa till
bekymmer, men lärken växer snabbt upp till viltsäker
höjd. Markbered och behandla mot snytbagge är två tips.
– Hybridlärken är kanske inte stormfast i unga år, men
i välgallrade bestånd ökar stormfastheten med åldern,
säger Lars-Göran Stener.
Hybridlärken kräver mycket ljus och därför flera
gallringar. Gallra första gången när beståndet har en
medelhöjd på cirka tretton meter, alltså runt femton års
ålder. På goda marker i södra Sverige har lärken en hög
tillväxt. Vid 35 år kan den ha en medelproduktion av
tretton m3sk/ha och år. Lärken kan slutavverkas tidigt
eller produceras med lång omloppstid. n

”PROVA GÄRNA DE HÄR ARTERNA MEN BÖRJA
I LITEN SKALA OCH GÄRNA TILLSAMMANS MED
ANDRA TRÄDSLAG SOM FÖRSÄKRING”
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