


Vad kan poppel och hybridasp 
användas till?

 Bioenergi
 Högkvalitativt timmer

 Faner
 Sågat virke, tändstickor

 Massaved

 Vindskydd i 
jordbrukslandskap

 Rening av jord som 
kontaminerats 
(Fytoremediering)

 ErosionskontrollR. Mc Carthy



Vad kan gråal och klibbal användas 
till?

 Bioenergi

 Sågat virke
 Alrotsfaner & faner

Massaved (röd ved  kräver blekning)

 Träskor

 Finsnickeri - möbler

 Rökning av fisk



Var passar det att plantera arterna?

Norrland

Svealand

Götaland

Poppel

Gråal

Klibbal
Hybridasp



Snabbväxande lövträd
 Ljuskrävande!

Högst tillväxt nås på marker 
med:
 God vattenförsörjning

 God dränering

 Hög närings tillgång
 pH

 Över fem (poppel)
 Klarar relativt lågt pH 

(hybridasp)
 Lågt pH (alar)

R. Mc Carthy



Popplar
 Lätt att rota från 

sticklingar

 Planteras som rotade 
plantor (barrotsplantor)

 Svår att rota från 
sticklingar

 Planteras som plantor 
från rotsticklingar eller 
mikropropagerade

Hybridasp

Mc Carthy L. Rytter



Gråal
 Frökälla  plantor

 Ingen förädling
 Kan ev. gå att beställa 

plantor

 Frökälla  plantor (går att köpa 
i södra Sverige)
 Viss förädling: Kolleberga, 

Trolleholm, Litauen
 Götaland & milda lokaler i 

Svealand
 Hybrid testas

Klibbal

R. Mc Carthy



Popplar & Klibbal
 Naturlig föryngring 

genom stubbskott
 Naturlig föryngring 

genom rotskott

Hybridasp & Gråal

Andra generationen

R. Mc Carthy R. Mc Carthy



Etablering & skötsel
 Lämplig markberedning på skogsmark

 Plöjning, harvning och herbicidbehandling på 
åkermark

 Plantera ca 1100-1600 plantor per ha (<2000 för 
alar)

Hägna mot vilt
 Alarna inte lika utsatta som poppel & hybridasp

Tänk på:

 Snabbväxande löv kräver gott om plats för god 
kronutveckling!
 Bli INTE försenad med röjningen!!!



Alarna kan fixera luftburet kväve 
100 kg N/ha & år

L. Rytter

Kan kvävegödsla skogsbestånd: fäller gröna blad
Skärm träd till mer skuggtåliga trädslag

 Bevattna plantorna med vatten från krossade knölar



Etablering med poppel & hybridasp på 
skogsmark

- Planttyper & markberedning

K. Hjelm

 Högläggning (fuktig mark) 
Ökad överlevnad

 Hybridasp plantor  Högst 
överlevnad & planthöjd

 Poppel planta & lång poppel 
stickling  Högst planthöjd där 
markförhållanden var 
gynnsamma (tex högt pH)



Etablering poppel på åkermark

 Plast  ökad överlevnad 
& planthöjd

 Större planttyper (lång 
stickling och planta) 
ökad överlevnad & 
planthöjd

L. Rytter



Produktionsförmåga hos olika 
snabbväxande löv

Trädslag
Kubikmeter
(m3sk/ha & 

år)

Torrvikt
(ton TS/ha 

& år)

Rotationstid 
(år)

Poppel 20-25 9 15-25

Hybridasp 20-25 7-9 15-25

Gråal 15+ 5-7 20-40

Klibbal 10-15 3-5 40

Vårtbjörk 10+ 5 40

På bördiga marker i södra Sverige



Sammanfattning
1. Hybridasp lämpar sig att plantera på skogsmark

 Poppel presterar bättre där växtförhållanden är 

gynnsamma

2. Marktäckning med plast ökar överlevnaden hos 

poppel på åkermark

3. Poppel, hybridasp, klibbal och gråal kan användas till 

ett flertal vedbaserade produkter

 MEN glöm inte att friställa träden tidigt för god 

diameterutveckling

4. Den andra generationen kommer gratis och lämpar 

sig väl till biomassaproduktion



I slutändan gäller det att välja rätt arter och rätt 
kloner för att lyckas med etableringen av 

snabbväxande löv

Tack för att ni lyssnade!

R. Mc Carthy


