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Summary
Effect of soil treatment and thinning on cone production in Norway spruce seed 
orchards - Results from a trial at the FP-512 Målilla seed orchard

Spacing in seed orchards for Norway spruce seed orchards is normally between 4 x 4 m 
and 7 x 7 m, corresponding to 625-204 trees per hectare. However, knowledge is currently 
lacking about how production is affected by different spacings or where stem density is 
reduced by thinning. There is also a lack of knowledge about how soil treatment in the 
orchard affects production of cones and seeds.

This report presents the results from a combined soil treatment and thinning trial  
conducted in Norway spruce seed orchard FP-512 Målilla. The thinning was carried out  
in winter 2007/08, and the soil treatment measures in 2008-2011. The soil treatment 
measures comprised extensive and intensive mowing and maintaining bare (vegetation- 
free) soil. Each area of soil treatment contained plots that had been thinned (400 and  
333 stems ∙ ha-1) and that had not been thinned (800 and 667 stems ∙ ha-1). Flower  
production and/or cone quantity were recorded in 2011, 2016 and 2017. 

In the 2011 survey, bare soil resulted in significantly higher cone and pollen production 
per orchard tree than mowing. Thinning had no effect on production per tree. Conse-
quently, production on bare soil and unthinned plots was significantly higher per area 
unit than in the mowed and thinned areas. 

By 2016, the effect of the soil treatment (discontinued after 2011) had worn off, and no 
further effects could be observed. Cone production per tree on thinned plots was higher, 
while cone production per area unit was equally high on unthinned and thinned plots. 

In 2017, production in the orchard was considerably higher than in the first two survey 
years. Cone production was significantly higher on the unthinned plots, both per tree  
and per area unit. More than twice the number of cones were produced per area unit in 
the unthinned plots compared with the thinned plots, 100 hl cones ∙ ha-1 compared with 
46 hl cones ∙ ha-1. Total cone production per hectare during the study period was 107% 
higher on the unthinned plots than on the thinned plots.

The trials showed that soil treatment can strongly affect the production level in Norway 
spruce seed orchards. Bare soil leads to significantly higher production of cones than 
mowing, even if the area was mowed several times per season.  The results also showed 
that seed orchards with stem totals towards the top of the usual interval in Norway spruce 
orchards produced more cones than those with a smaller number of stems.
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Förord
Denna rapport sammanfattar hittills erhållna resultat från ett kombinerat markbehand- 
lings- och gallringsförsök anlagt i granplantage FP-512 Målilla. Försöket etablerades med 
medel från Svenska Skogsplantor och Skogforsks ramprogram.  Skogforsks ramprogram 
har bekostat revisioner, bearbetning och resultatredovisning.

Uppsala i september 2018

Curt Almqvist

 

 



4

Innehåll
Summary ................................................................................................................................2

Förord ....................................................................................................................................3

Sammanfattning ....................................................................................................................5

Inledning ................................................................................................................................6

Material och metoder ............................................................................................................7 
 Plantagen ..........................................................................................................................7 
 Försöksupplägg .................................................................................................................8 
  Försöksled ..................................................................................................................9 
  Genomförande ...........................................................................................................9 
  Revisioner ................................................................................................................10 
  Databehandling och statistisk bearbetning .............................................................10

Resultat ................................................................................................................................12 
  Revision 2011 ........................................................................................................... 12 
  Revision 2016 ........................................................................................................... 13 
  Revision 2017 ........................................................................................................... 14

Diskussion ...........................................................................................................................14 
 Slutsatser ......................................................................................................................... 16

Erkännanden .......................................................................................................................16

Referenser ............................................................................................................................16

Personlig kommunikation ................................................................................................... 17



   5

Sammanfattning
I förplantager odlas det förädlade frö som används i svenska plantskolor. För att maxi-
mera fröproduktionen sköts plantagerna med bland annat markbehandling och gallring. 
Fröplantager av gran har vanligtvis anlagts med ett förband mellan 4 x 4 m och 7 x 7 m, 
vilket motsvarar ett stamantal på mellan 625 – 204 träd per hektar. För granplantager 
saknas det dock i dagsläget i stort sett helt kunskap från experiment där produktionen vid 
olika förband eller effekten av gallring till ett glesare förband jämförs. Det saknas även 
information från experiment i vad mån markbehandlingen i plantagen påverkar dess 
produktion av kott och frö.

Här redovisas resultat från ett kombinerat markbehandlings- och gallringsförsök utfört i 
granplantage FP-512 Målilla. Gallringen utfördes vintern 2007/08 och markbehandling- 
arna utfördes under åren 2008 – 2011. De markbehandlingar som testades var extensiv 
och intensiv slåtter samt vegetationsfri mark. På varje markbehandling fanns både gall-
rade (400 resp. 333 stammar ∙ ha-1) och ogallrade (800 resp. 667 stammar ∙ ha-1) ytor. 
Blomning och/eller kottmängd registrerades i försöket åren 2011, 2016 och 2017. Vid 
inventeringen 2011, gav vegetationsfri mark en signifikant högre kott- och pollenproduk-
tion per plantageträd än slåtteralternativen. Gallringen hade ingen effekt på produktionen 
per träd. Per arealenhet gav vegetationsfri mark och ogallrat signifikant högre produktion 
jämfört med slåtteralternativen och gallrat. År 2016 hade effekten av markbehandlingen, 
som pågick till och med 2011, klingat av och ingen effekt kunde längre ses. Plantageträden 
på gallrade ytor hade en högre kottproduktion per träd, medan kottproduktionen per  
areal var lika hög i ogallrade och gallrade ytor. 2017 var produktionen i plantagen betyd-
ligt högre än de två första inventeringsåren. Kottproduktionen var signifikant högre per 
träd på de ogallrade ytorna både per träd och per arealenhet. Per arealenhet producerade 
de ogallrade ytorna mer än dubbelt så mycket kott som de gallrade, 100 hl kott ∙ ha-1  
jämfört med 46 hl kott ∙ ha-1. Under perioden som studien pågick producerade de  
ogallrade ytorna 107 procent mer kott per hektar än de gallrade ytorna.

Försöket visar att valet av markbehandling starkt kan påverka produktionsnivå i en gran-
plantage och att vegetationsfri mark ger signifikant högre produktion av kott än alternativ 
med slåtter av gräsvall, Det gäller även om slåttern görs vid flera tillfällen per säsong. 
Försöket visar också att granfröplantager som har högre antal stammar än vanligt produ- 
cerar mer kott än de med ett lägre stamantal.
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Inledning
Den stora majoriteten av fröplantager av vindpollinerade arter har anlagts med relativt 
likartade förband både mellan arter och över tid. Zobel & Talbert (1984) anger 338  
stammar per hektar som ett lämpligt startförband för Pinus taeda. Detta motsvara ett 
kvadratförband på 5,4 x 5,4 m. Plantagerna i den första svenska plantageomgången av 
 tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) anlades i princip uteslutande som ympade 
klonplantager med förband mellan 4 x 4 och 7 x 5 m, med det vanligaste förbandet  
5 x 5 m (Hannerz m.fl. 2000). Werner (2010) anger att plantagerna i den första planta-
geomgången anlades med förbanden 4 x 4, 5 x 5, och 3,5 x 7 m. TvåO-plantagerna av gran 
anlades oftast med ett avstånd mellan rader om 6 – 7 m och ett avstånd inom rad mellan 
2,5 – 4 m. (Data från Skogforsks databas Fritid). Avståndet mellan raderna var betingat 
av att det behövdes utrymme för att kunna köra med maskiner i plantagen för skötsel  
och kottinsamling. TreO-plantagerna av gran föreslogs i bakgrundsdokumenten anläggas 
med 7 x ca 4 – 5 m (Rosvall m.fl. 2003). I praktiken har de anlags med 6 – 7 m mellan 
raderna och mellan 2,5 – 7 m mellan träd i raderna även om majoriteten av plantagerna 
har anlags med förband inom de ursprungligt tänkta förbanden. I Finland har deras 
1,5-generationsplantager av gran (motsvarande de Svenska TreO-plantagerna) anlagts 
med stamantal på 625, 357, 312 eller 250 stammar per hektar (J. Antola, pers. komm.). 
Rekommenderat förband i plantager av Picea abies i östra Kanada är 5 x 6 m (Smith & 
Adam 2003). I Skogforsks plantagehandbok anges 200 – 400 träd per hektar som ett 
vanligt förband i konventionelle plantager (Almqvist m.fl. 2007). Det motsvarar ungefär 
förband mellan 7 x 7 och 7 x 4,5 m. 

Det finns exempel på fröplantager som anlags med betydligt tätare förband, till exempel 
 har häckplantager av Pinus radiata (Montereytall) provats i Nya Zeeland (Sweet &  
Krugman 1977). För P. radiata har även ännu tätare plantager testats i Nya Zeeland,  
så kallade ”Pine yards” eller ”Meadow orchards”, med förband på 1 x 1 – 1 x 2 m  
(Shelbourne m.fl. 1989, Sweet m.fl. 1990). I en experimentplantage med tall i Drögsnäs, 
Sverige har ett antal kombinationer av förband och beskärningshöjder provats. Slut- 
satserna från detta experiments första 20 år är att täta förband kommer in i produktion 
tidigare än glesare förband, men att över den studerade perioden fanns det flera kombi-
nationer av förband och beskärningshöjd som producerade lika stora totala kottmängder 
(Almqvist & Jansson 2015).

I de flesta fall är planen att under plantagens livstid gallra den en eller flera gånger. Zobel 
och Talbert (1984) anger att en plantage av Pinus taeda (Loblollytall) med ett stamantal 
om 338 stammar per ha från start bör gallras fyra gånger avlägsnande 35 procent av  
kvarvarande stammar var gång. Det ger ett stamantal på 60 stammar per ha efter 4:e  
gallringen, vilket motsvarar ett kvadratförband på 12,9 x 12,9 m. Om och hur ofta en 
plantage behöver gallras beror både på trädslag och skötselregim. Om plantageträdens 
höjdutveckling begränsas via höjdreglerande beskärningar minskar behovet av gall- 
ringar. Werner (1975) konstaterade att litteraturen om effekter av gallring i fröplantager 
är knapphändig, men att det är allmänt känt att i plantager där nödvändiga gallringar har 
ignorerats sker en minskning av fröproduktionen som kan bestå många år även efter att 
gallringen utförs. Han baserar detta bl.a. på information om Douglasgran (Pseudotsuga 
menziesii) där Reukema (1961) fann att gallring inte påverkade frekvensen av grobart 
frö, inte ökade fröproduktionen vid dåliga fröår men vid goda fröår producerade gallrade 
bestånd mer frö än ogallrade. 
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Det saknas i stort sett helt referenser om förbandets och/eller gallringens effekt på kott 
och fröproduktion i granfröplantager. I en litteraturgenomgång kring fröproduktion i 
nordiska fröplantager av Ilstedt (1982), tas gallringens effekt på blomning upp, men refe- 
renser som omnämns är enbart från tallarter. För gran finns det, än idag, inga publicerade 
resultat från försök med gallring i plantager som kan användas som stöd för praktiska 
rekommendationer till plantageskötarna. 

Det finns heller inga publicerade studier på hur markbehandling påverkar produktionen 
av kott och frö i plantager av gran. För tall finns bl.a. studier i modellfröplantagen i Sävar 
som visat att en intensiv markbehandling med harvning och/eller herbicidbehandling 
höjt marktemperaturen och ökat kott-produktionen hos plantageträden (Rosvall m.fl. 
1983, Rosvall 1986).

I föreliggande rapport redovisas resultat från ett kombinerat markbehandlings- och  
gallringsförsök utfört i granplantage FP-512 Målilla. Hypotesen bakom försökets upplägg 
var att både marktemperatur och markfuktighet är viktiga parametrar vid blomnings- 
initieringen hos gran, och att dessa bägge parametrar påverkas både av markbehand- 
lingen och av förbandet i plantagen.

Material och metoder
PLANTAGEN
Fröplantage FP-512 Målilla (Lat 57.34, Long 15.85) anlades som en del av TvåO-pro- 
grammet under åren 1993 – 1999. Plantagen är 22 ha och anlades med dubbelrader med 
4 meter mellan träden i dubbelraden och 6 meters avstånd mellan dubbelraderna. I rad-
erna var förbandet 2,5 m mellan träden i delen norr om vägen och 3,0 m mellan träden 
i större delen av området söder om vägen (några avdelningar i sydvästra hörnet anlades 
med 2,5 mellan träden i raderna) (Figur 1). Plantageträden i plantagen är en mix av stick-
lingar och ympar (både plantskoleympar och fältympar).

Hela plantagen beskars 2006 till en höjd av cirka 3 m. 2013 beskars den del av plantagen 
som ligger norr om vägen genom plantagen (uppskattningsvis 1/3-del av plantagen) till  
en höjd av cirka 4,5 m. Våren 2017 gallrades den del av plantagen som ligger norr om  
vägen genom plantagen och våren 2018 gallrades den del av plantagen som ligger söder 
om vägen genom plantagen. Vid gallringarna så avlägsnades en av de två dubbelraderna, 
vilket ger förbanden 10 x 2,5 m och 10 x 3 m efter gallring, norr respektive söder om  
vägen. Vid gallringen norr om vägen gallrades även försöksytorna. Vid gallringen söder 
om vägen lämnades försöksytorna, varför dessa ytor fortfarande är intakta.

Plantagen har skördats vid två tillfällen. 2007 insamlades 165,5 hl kott som resulterade i 
105,28 kg frö. 2017 samlades 565,6 hl kott som gav 463,28 kg frö. 

Försöksytorna lades ut i plantagen i områden med så jämn utvecklingsgrad på plantage- 
träden som möjligt inom varje block. Plantageträden inom försöksblocken var vid 
försöksstart hösten 2007 i medeltal 5,2 m höga och hade en brösthöjdsdiameter (D1,3)  
på 10 cm.
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FÖRSÖKSUPPLÄGG
Syftet med försöket var att undersöka effekten av markbehandling och gallring på kott- 
och fröproduktion. Försöket anlades därför som ett tvåfaktorförsök med tre olika mark- 
behandlingar (extensiv och intensiv slåtter samt vegetationsfri mark) och två olika gall-
ringsregimer (ogallrad och gallrad varvid 50 procent av träden avlägsnades). Försöket 
hade 6 upprepningar av varje försöksled och av dessa var tre i den norra delen och tre i 
den södra delen (Figur 1). Försökets areal var totalt 6,6 ha varav 3 ha norr om vägen och 
3,6 ha söder om vägen genom plantagen.

De markbehandlingsalternativ som provades var: 

Extensiv slåtter: 1 slåtter per år. Utfördes i slutet av sommaren med huvudsakligt syfte 
att underlätta för kottplockning. Detta var den rådande markbehandlingen i plantagen.

Intensiv slåtter. Slåtter 2 – 3 gånger per år beroende på årsmån och vegetationsutveck-
ling. Utfördes mitten på juni, mitten på juli och i slutet av sommaren.

Vegetationsfri mark. I syfte att hålla marken vegetationsfri kombineras harvning med 
tallriksharv och inledande sprutning med herbicidpreparat (aktiv substans glyfosat).  
Harvningen utförs 2 – 3 gånger per år och sprutningen 1 – 2 gånger per år de första åren. 
För att inte träden skulle skadas och för att sprutvätska och harv skulle komma åt nära 
träden stamkvistades granarna upp till 0,5 m på de parceller som fick denna behandling.

Figur 1. Översikt över plantage FP-512 Målilla med försöksblocken markerade. I varje block testades tre olika 
markbehandlingar: Intensiv slåtter (blå), extensiv slåtter (gul) och vegetationsfri mark (grå). Inom varje  
markbehandling ligger en gallrad och en ogallrad del.



   9

De stamtätheter som provades var:
Ogallrad kontroll, 800 stammar ∙ ha-1 norr om vägen och 667 stammar ∙ ha-1 söder om 
vägen.

Gallrad till halva stamantalet, det vill säga 400 stammar ∙ ha-1 norr om vägen och 
333 stammar ∙ ha-1 söder om vägen. Gallringen utfördes genom att vartannat träd i varje 
dubbelrad avlägsnades så att kvarvarande träd stod i ett zickzack-mönster (Figur 2).

Försöksled
Alla kombinationer av markbehandling och gallring provas, totalt 6 olika behandlingar:

 1. Ogallrad yta med extensiv slåtter

 2. Ogallrad yta med intensiv slåtter

 3. Ogallrad yta med vegetationsfri mark

 4. Gallrad yta med extensiv slåtter

 5. Gallrad yta med intensiv slåtter

 6. Gallrad yta med vegetationsfri mark

Genomförande
Gallringen genomfördes vintern 2007/08 och markbehandlingarna startades under 
växtsäsongen 2008. Markbehandlingarna utfördes under växtsäsongerna 2008 – 2011. 
Från 2012 och framåt har alla försöksytor fått samma markbehandling som resten av 
plantagen, dvs. extensiv slåtter. 

Inventering 2011
AntHon_11, Antal honblommor per träd AntHan_11, Antal hanblommor per träd X X X X X X X X X X X X

Gallrad Ogallrad Gallrad Ogallrad X X X X X X X X X X X X
Extensiv slåtter 12,0 9,8 10,9 Extensiv slåtter 178 63 120 X X X X X X X X X X X X
Intensiv slåtter 9,8 10,7 10,2 Sämst Intensiv slåtter 167 101 134 X X X X X X X X X X X X

Vegetationsfri mark 23,4 29,4 26,4 158,1 Bäst Vegetationsfri mark 192 202 197 63,9 X X X X X X X X X X X X
15,1 16,6 10,4 179 122 -31,7 X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X
AntKott_11, Antal kottar per träd X X X X X X X X X X X X

Gallrad Ogallrad X X X X X X X X X X X X
Extensiv slåtter 8,4 9,4 8,9 Sämst X X X X X X X X X X X X
Intensiv slåtter 8,0 10,1 9,1 X X X X X X X X X

Vegetationsfri mark 19,8 24,4 22,1 148,2 Bäst X X X X X X X X X
12,1 14,6 21,0 X X X X X X X X X

X X X X X X X X X
KottVolHa_11, Vol (hl) kott per ha X X X X X X X X X

Gallrad Ogallrad X X X X X X X X X
Extensiv slåtter 3,1 7,0 5,0 Sämst X X X X X X X X X
Intensiv slåtter 2,8 7,2 5,0 Sämst X X X X X X X X X

Vegetationsfri mark 7,2 17,4 12,3 146,0 Bäst X X X X X X X X X
4,3 10,5 144,2 X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X
Inventering 2016 X X X X X X X X X X X X X X X
AntKott_16, Antal kottar per träd X X X X X X X X X X X X X X X

Gallrad Ogallrad X X X X X X X X X X X X X X X
Extensiv slåtter 21,9 4,9 13,4 X X X X X X X X X X X X X X X
Intensiv slåtter 17,0 6,4 11,7 Sämst X X X X X X X X X X X X X X X

Vegetationsfri mark 12,6 14,4 13,5 15,3 Bäst X X X X X X X X X X X X X X X
17,2 8,6 -50,0 X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X
KottVolHa_16, Vol (hl) kott per ha X X X X X X X X X X X X X X X

Gallrad Ogallrad 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Extensiv slåtter 7,5 3,4 5,4 Intensiv slåtter Vegetationsfri mark Extensiv slåtter
Intensiv slåtter 5,7 4,4 5,0 Sämst

Vegetationsfri mark 4,3 9,7 7,0 40,0 Bäst
5,8 5,8 0,0

Inventering 2017
AntKott_17, Volym (l) kott per träd

Gallrad Ogallrad
Extensiv slåtter 12,1 14,9 13,5 Sämst
Intensiv slåtter 13,9 19,5 16,7 24,0 Bäst

Vegetationsfri mark 15,6 17,2 16,4
13,9 17,2 23,9

KottVolHa_17, Vol (hl) kott per ha Total kottvolym/ha Gallrad Ogallrad
Gallrad Ogallrad 2011 4,3 10,5

Extensiv slåtter 41,1 89,6 65,4 Sämst 2016 5,8 5,8
Intensiv slåtter 46,3 114,0 80,2 22,6 Bäst 2017 46,4 100,5

Vegetationsfri mark 51,9 97,8 74,8 Totalt 56,5 116,8
46,4 100,5 116,4 107 % mer kott
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Figur 2. Exempel på ett försöks- 
block och hur gallringen utför- 
des. X markerar träd som står 
kvar efter gallring.
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Revisioner
2011
Under 2011 inventerades försöket vår och höst. Inventeringen gjordes på den mittersta 
raden av tre rader inom varje markbehandling (en s.k. inre parcell) (Figur 2). Hon- och 
hanblomning klassades per träd på våren i slutet av blomningsperioden och antal kottar 
per träd klassades på hösten. 

2016
Hösten 2016 inventerades kottmängd i försöket. Inventeringen gjordes på träden i inre 
parcell. Antalet kott per träd totalräknades.

2017
Hösten 2017 inventerades kottmängd i den del av försöket som ligger söder om vägen 
(Figur 1). Volymen kott per rad på hela ytan (bruttoparcellen) samlades in och volymen 
mättes. Anledningen till att inte den norra delen av försöket inventerades var att plan-
tageägaren gallrat den delen av plantagen (en av de två dubbelraderna avlägsnades) och 
därigenom var försöksytorna i den delen av plantagen inte längre användbara.

Databehandling och statistisk bearbetning
Klassningen av han- och honblomning samt kottmängd 2011 översattes till antal  
(blommor/kottar) inför statistisk analys. Klassningen och hur den översattes till antal 
framgår av (Tabell 1).

För att räkna om antalet kottar per träd till kottmängd per hektar (hl  ∙ ha-1) användes  
omräkningstalet 10 kottar per liter (kott ∙ l-1) baserat på data från 10 kottprover från  
tre stycken Syd- och Mellansvenska granplantager (Bredinge – 7 prover Söregärde – 2  
prover, Ålbrunna – 1 prov) som analyserats vid Skogforsks fröenhet i Sävar  
(U. Wennström, pers. komm.), tillsammans med förbandet (333, 667, 400 respektive  
800 stammar ∙ ha-1).

Klass Antal honblommor 
och kottar

Antal använt vid  
omräkning

Antal  
hanblommor

Antal använt vid 
 omräkning

0
1
2
3
4
5
6
7

 0
 1 – 10
 11 – 20
 21 – 40
 41 – 80
 82 – 160
 161 – 320
 > 320

 0
 5
 15
 30
 60
 120
 240
 480

 0
 1 – 40
 41 – 80
 81 – 16
 161 – 320
 321 – 640
 641 – 1280
 > 1280

 0
 20
 60
 120
 240
 480
 960
 1920

Tabell 1. Klassning av han- och honblomning samt kottmängd 2011 och översättning till 
antal blommor respektive kott inför den statistiska analysen.
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Till den statistiska analysen användes programmet SAS (version 9.4) procedur GLM  
(Proc GLM). LsMeans per behandling beräknades och Tukey-Kramers justering för  
multipla jämförelser användes vid signifikanstester. Följande modell användes:

yijk = µ + bi + cj + dk + cdjk + eijk

yijk = Beroende variabel, t.ex. antal honblommor

µ = Globalt medelvärde

bi = Fix effekt av block

cj = Fix effekt av markberedning

dk = Fix effekt av gallring

cdjk = Samspel mellan markberedning och gallring 

eijk = Residual, (N(o, �e ))2
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Resultat
Den använda statistiska modellen fångade variationen i variationen i den beroende vari-
abeln relativt bra. För de olika variablerna varierar modellens signifikansvärde (Pr> F) 
mellan 0,1725 och <0,0001 och R2-värdena var mellan 0,42 och 0,93. Samspelet mellan 
markbehandling och gallring var signifikant för kottvolym per hektar 2011. I alla övriga 
presenterade resultat för alla tre åren var samspelstermen inte signifikant.

Revision 2011
Det var stor skillnad i antalet honblommor per plantageträd i de olika behandlingarna 
(Tabell 2). Vegetationsfri mark gav signifikant högre antal blommor än de båda slåtter- 
alternativen. Per träd var det ingen signifikant skillnad i antal honblommor mellan gall-
rade och ogallrade ytor.

Vegetationsfri mark gav även det högsta antalet hanblommor per plantageträd men skill- 
naden mot slåtter var inte statistiskt signifikant (Tabell 3). Det finns en tendens till att 
gallringen gynnat hanblomningen per träd. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant.

Antalet kottar per träd på hösten var som förväntat något lägre än antalet blommor per 
träd var på våren (Tabell 2 och 4). Vegetationsfri mark ger signifikant mer kott per träd 
och träden på ogallrade ytor har signifikant fler kottar per träd.

Omräknat till kottvolym per hektar ger markbehandlingen vegetationsfri mark och gall-
ringsregim ogallrad mer än dubbelt så stor kottvolym per hektar som slåtteralternativen 
och gallrad, respektive (Tabell 5). Den kombination som gav högst kottproduktion per 
hektar (vegetationsfri mark och ogallrad) gav sex gånger så hög arealproduktion av kott 
jämfört med de kombinationer som gav lägst arealproduktion (slåtteralternativen och 
gallrad).

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 12,0

 9,8

 23,4

 9,8

 10,7

 29,4

10,9 a

10,2 a

26,4 b

 15,1 a  16,6 a  15,9

Tabell 2. Antal honblommor per plantageträd vid inventering våren 2011. Signifikanta 
skillnader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med 
olika bokstäver.

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 178

 167

 192

 63

 101

 202

120 a

134 a

197 a

 179 a  122 a  150

Tabell 3. Antal hanblommor per plantageträd vid inventering våren 2011. Signifikanta 
skillnader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med 
olika bokstäver.
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Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 8,4

 8,0

 19,8

 9,4

 10,0

 24,4

8,9 a

9,1 a

22,1 b

 12,1 a  14,6 a  13,4

Tabell 4. Antal kottar per plantageträd vid inventering hösten 2011. Signifikanta skill-
nader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med olika 
bokstäver.

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 3,1

 2,8

 7,2

 7,0

 7,2

 17,4

5,0 a

5,0 a

12,3 b

 4,3 a  10,5 b  7,4

Tabell 5. Volym kottar per hektar (hl · ha-1) vid inventering hösten 2011. Signifikanta skill-
nader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med olika 
bokstäver.

Revision 2016
Markbehandlingarna pågick mellan 2008 och 2011. Någon kvardröjande effekt av  
markbehandlingarna på antalet kott per plantageträd fanns inte fem år senare (Tabell 6). 
Gallringen har gynnat kottproduktionen per träd. Skillnaden är dock inte riktigt statistiskt 
signifikant på 5%-nivån (Pr>|T| = 0,0551).

Även om träden på de gallrade ytorna hade mer kottar per träd kunde detta inte väga upp 
den högre stamtätheten på de ogallrade ytorna. Arealproduktionen av kott var lika stor på 
gallrade och ogallrade ytor (Tabell 7).

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 21,9

 17,0

 12,6

 4,9

 6,4

 14,4

13,4 a

11,7 a

13,5 a

 17,2 a  8,6 a  12,9

Tabell 6. Antal kottar per plantageträd vid inventering hösten 2016. Signifikanta skillnader 
på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med olika bokstäver.

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 7,5

 5,7

 4,3

 3,4

 4,4

 9,7

5,4 a

5,0 a

7,0 a

 5,8 a  5,8 a  5,8

Tabell 7. Volym kottar per hektar (hl · ha-1) vid inventering hösten 2016. Signifikanta skill-
nader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med  
olika bokstäver.
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Revision 2017
Någon kvardröjande effekt av markbehandlingarna visade sig inte heller på kottproduk-
tionen per träd under 2017 (Tabell 8). Plantageträden på de ogallrade ytorna producerade 
däremot signifikant mer kott per träd än träden på de gallrade ytorna detta år.

Omräknat till kottvolym per hektar producerar de ogallrade ytorna mer än dubbelt så 
mycket kott som de gallrade ytorna (Tabell 9). Av markbehandlingarna gav den intensiva 
slåttern den högsta arealproduktionen av kott, signifikant högre än den extensiva slåttern.

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 12,1

 13,9

 15,6

 14,9

 19,5

 17,2

13,5 a

16,7 a

16,4 a

 13,9 a  17,2 b  15,4

Tabell 8. Volym (l) kottar per plantageträd vid inventering hösten 2017. Signifikanta  
skillnader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med  
olika bokstäver.

Gallrad Ogallrad

Extensiv slåtter

Intensiv slåtter

Vegetationsfri mark

 41,1

 46,3

 51,9

 89,6

 114,0

 97,8

65,4 a

80,2 b

 74,8 a b

 46,4 a  100,5 b  73,4

Tabell 9. Volym kottar per hektar (hl · ha-1) vid inventering hösten 201. Signifikanta  
skillnader på 5%-nivå mellan huvudeffekterna markbehandling och gallring anges med  
olika bokstäver.

Diskussion
Markbehandlingen i försöket pågick från försöksstart 2008 och t.o.m. 2011 (4 vegeta- 
tionsperioder). Revisionen 2011 tyder på att markbehandlingen har haft stor effekt på 
framförallt kottproduktionen. Den vegetationsfria behandlingen gav det året 2,5 gånger  
så hög produktion som slåtteralternativen oavsett om man räknar blommor, kott per  
träd eller kottvolym per arealenhet. Vegetationsfri mark kan dock förutsägas medföra 
problem vid kottplockning då marken ofta är blöt på hösten och därigenom blir bärig- 
heten för maskiner låg. Marktrycket hos de maskiner som ska användas i plantage- 
skötseln (beskärningsmaskiner och arbetsplattformar m.m.) blir en faktor att ta ökad 
hänsyn till om plantager ska skötas med vegetationsfri mark. Ett sätt som skulle behöva 
undersökas är om det behöver vara vegetationsfritt på båda sidor om plantageträden.  
Om det räcker med att hålla vegetationsfritt på en sida av träden så skulle man kunna  
ha grässvål i varannan rad och därigenom ha möjlighet att nå alla plantageträd från  
gräsbevuxen mark.
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Den vegetationsfria markbehandling som användes i detta försök var en kombination  
av kemisk bekämpning med glyfosat och mekanisk behandling med tallriksharv. Den 
mekaniska behandlingen bör rimligen ha rivit sönder en del granrötter och därigenom 
fungerat som en form av rotbeskärning. Frågan är om det är denna rotbeskärningseffekt 
som ger den huvudsakliga positiva effekten av denna behandling. Det behövs nya försök 
för att reda ut detta.

Effekten av markbehandlingen är inte beständig över tid vilket framgår av att skillnad- 
erna mellan markbehandlingarna försvunnit vid revisionen 2016. Initieringen av blom- 
anlagen för den kottskörden skedde 2015, dvs. under den fjärde vegetationsperioden efter 
att de olika markbehandlingarna upphörde i försöket.

Effekten av gallring på kottproduktionen per plantageträd är lite oklar. Vid revisionen 
2011 var det ingen skillnad varken i mängden honblom eller kott mellan träden på ogall-
rade och gallrade ytor. Vid revisionen 2016 var kottproduktionen per träd högre på de 
gallrade ytorna (dock inte riktigt statistiskt signifikant), men året efter var situationen  
den omvända. Det förefaller som om gallringen inte påtagligt ökat kottproduktionen per 
träd under de 10 år som gått sedan gallringen.

Kottproduktionen per arealenhet var signifikant lägre på de gallrade ytorna två av tre 
studerade år (2011 & 2017) och lika stor ett år (2016). Summerar man kottproduktionen 
per hektar under den studerade perioden så har de ogallrade ytorna producerat mer än 
dubbelt (107 procent) så mycket kott per hektar som de gallrade ytorna (Figur 3). Om 
denna skillnad i arealproduktion kommer att hålla i sig får framtida revisioner av den 
kvarvarande delen av försöket visa.

Figur 3. Kottproduktion (volym kottar) per arealenhet i försöket (hl kott · ha-1) under 
studietiden. För de tre enskilda åren anges signifikanta skillnader på 5%-nivån med 
bokstäver.

0

20

40

60

80

100

120

2011 2016 2017 Totalt

Vo
ly

m
 ko

tt
 (h

l *
 h

a-1
)

Gallrad Ogallrad

a a a

a

b

b



16

SLUTSATSER
Från försöket kan följande slutsatser dras för granfröplantager med en ålder på upp till  
25 år:

 • Valet av markbehandling kan starkt påverka produktionsnivån i en  
  granfröplantage.

 • Vegetationsfri mark kan ge signifikant högre produktion av kott än  
  alternativ med slåtter av gräsvall, även om slåttern görs vid flera  
  tillfällen per säsong.

 • Det är fortfarande oklart om gallring i granplantager ökar blomning  
  och kottproduktion på de kvarvarande plantageträden.

 • Ett stamantal på upp till 800 stammar per hektar, producerar mer kott  
  än om plantagen gallras ner till ett lägre stamantal.

Erkännanden
Plantageägare är Sveaskog/Svenska skogsplantor vilka också utförde gallringen och har 
deltagit i försökets skötsel under den tid markbehandlingen pågick. Deras kottplocknings- 
entreprenör har utfört den radvisa kottinsamlingen/volymmätningen vid revisionen 2017. 
Mats Eriksson, Skogforsk, har etablerat försöket och hållit i allt praktiskt kring försökets 
skötsel och revisioner.
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