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Barrträd- är det framtidens 

trädslag…



Varför flera trädslag?

• Bättre tillväxt

• Högre motståndskraft

• Klimatförändringar

• Diversifiera



Scenario exempel: 

Veg. periodens längd (antal dagar >+5º C)

1961 - 1990 2071 - 2100

källa: Rossby Centre, SMHI.



Ökad användning av alternativa trädslag

• Sitkagran

• Douglas 
gran

• Kustgran

• Lärk

• Contorta

• Björk

• Hybrid asp

• Poppel

• Al



Nya arter

Douglasgran
(Pseudotsuga menziesii)
”Barrträdens Ek”

Södra Sverige

Begränsad erfarenhet

20 % högre tillväxt än gran

Omloppstid sannolikt över 80 år

På lite torrare marker

Behöver skydd mot vilt



Nya arter

Sitkagran
(Picea sitchensis)

Begränsad användning hittills

Maritimt klimat

10–40 % högre tillväxt än gran

Veden är likartad granens

Något kortare omloppstid än gran

Svenska fröpltg under uppbyggnad. 

Danska fröpltg finns



Nya arter

Kustgran
(Abies grandis)

Hög tillväxt

68 % högre produktion än gran i

Södra Sverige

Besvärlig etablering – frostkänslig 

Attraktiv för vilt



Nya arter

Hybridlärk
(Larix x eurolepis)

En korsning mellan japansk lärk 

(L. kaempferi) och europeisk lärk 

(L. decidua)

5 fröplantager, 1,4 milj m3 stående volym

Upp till 59ᵒ N

Tillväxt som gran men kortare omloppstid

och högre veddensitet – 450 kg m3

Medelgoda marker



Förädling av hybridlärk

Förädlingsstrategi
• Slimmad modell av programmet för gran/tall

• Ny strategi under utredning

Förädlingsmål, ekonomisk vikt

Egenskap Prioritering Vikt i förädling (%)

Volymtillväxt 1 60

Krok/gren 2 20

Adaption/frost 3 20

Sjukdomar 4 under uppsikt

Totalt 100



Nya arter

Sibirisk lärk
(Larix sibirica, ibland L. 
sukaczewii )

Norrland 

3 fröplantager

Bördiga marker

Hög veddensitet – 600 kg m3

Inhemsk art



Förädling sibirisk lärk

Nytt förädlingsprogram i Norra Sverige
Baserat på:

• Urval från SLU försöksserie + Skogforsk

• Utvärdering av avkommeförsök klart 2016

Plantager

• Ny svensk plantage av sibirisk lärk bör anläggas med anledning av urval i försök. 

• Ingen ny hybrid mellan Europé och Sibirisk planerad

Projekt ”Klimatsmart lärk” – mål att förstå vilka provenienser som passar 

vart i framtidens klimat, tillgängligt under 2017



Contortatall
(Pinus contorta)

Introducerad på 1920-talet

Kommersiella planteringar från 1970

I norra Sverige, 6 fröplantager

30 milj m3 stående volym, 600 000 ha

36% högre produktion än tall

Känslig för vind  och Gremmeniella



Nytag i contortaförädlingen

• Contortatall producerar 30-40 % 

mer än tall

• Befintliga fröplantager ger +10 %

• Nya fröplantager kan ge +25 %

• Fortsatt vinstökning förutsätter 

förädling



Contorta mer 

”allround”



Lärken högst efter 20 år…



Produktionsjämförelse 

mellan olika trädslag
Syd 

(m3 ha-1 år-1)

Mellan

(m
3

ha
-1

år
-1

)
Norr

(m3 ha-1 år-1)

Omloppstid

(År)

Tall 6 5,5 3,7 70-100

Gran 11,2 8,6 3,8 55-90

Sitkagran 14 50

Kustgran 23,5 60

Douglasgran 16,8 80

Sibirisk lärk 6,6 4,4 70-80

Hybrid lärk 13,4 40

Contorta tall 7,7 5,2 60-80



…eller är det lövet?



Förädlad björk

• Fröplantage ”Ekebo 5” ger ca 
15% högre tillväxt och bättre 
kvalitet än björk från naturlig 
föryngring

• Norra Sverige, inget 
inhemskt frö.
Finska plantager, 
undersökning vilka som 
passar var i Sverige på gång

• I norr har en nystart gjorts, 
nyutval till populationerna


