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Sammanfattning 
På allt fler av våra jordbruksfastigheter hålls idag hästar. I det läget kan betesmark vara ett 
mer prioriterat önskemål än skogsmark. För att markägaren skulle tillfredställa ett antal sam-
tidiga önskemål anlades på nedlagd åkermark en jämförande provyta med   
− ett radförsök med tre meter mellan raderna och en meter mellan plantorna i raden för 

framtida skogsproduktion 
− ett radförsök med tre meter mellan raderna och en meter mellan plantorna i raden inriktat 

mot framtida betesdrift i kombination med skogsproduktion. 
 
Det senare alternativet tillfredställer en rad samtidiga önskemål: 
∗ Alternativt utnyttjande av lågproduktiv åkermark. Den tidigare åkermarken har överförts 

till en beskogad betesmark. 
∗ Möjliga betesmarker för hästar. Fem år efter plantering kunde hästar släppas på marken.  
∗ Gårdsnära bränsle. Såväl röjningsvirke som klenare gallringsvirke har flisats och utnyttjats 

i gårdens bränsleanläggning. 
∗ Estetiska önskemål. Skapandet av pittoreska inslag i landskapsbilden är en av markäga-

rens skyldigheter.     
∗ Virkesproduktion. 15 år efter plantering har markägaren på en betesmark ett väletablerat 

bestånd om 360 stammar/ha med en stående volym om 32 m3sk/ha. Under denna period 
har även ca 30 m3/ha brännved producerats. Med en omloppstid om 50 år beräknas be-
ståndet att producera 400 m3sk/ha, huvudsakligen som sågtimmer.   

 
I arbetet redovisas utnyttjad metodik vid anläggning, markbehandling, ogräsbekämpning, 
stängsling och djurhållning, röjning och gallring, nuvarande och beräknad total produktion, 
grenrensning/stamkvistning samt effekter av rödkärna och björkbastfluga. 
 
Tre viktiga faktorer för att framgångsrikt anlägga björkbeskogad betesmark är noggrann och 
kontinuerlig ogräsbekämpning, tidiga och hårda röjningar och gallringar samt att inhägnad re-
kommenderas om beståndet inte finns inom synhåll från fast bostad.  

 v



Summary 
Today, increased areas of abandoned agricultural land are utilized as grace land for horses. 
For the individual land owner, to achieve grace land can be better than establishment of 
forestry. In order to obtain several simultaneous objectives an experimental plantation was 
established with 
− A one by three meter row plantation of birch aiming at timber production 
− A one by three meter row plantation of birch aiming at future gracing combined with 

timber (i.e. silvipasturial) production. 
 
The silvipasturial production site fulfils a number of simultaneous objectives: 
∗ Alternative utilisation of low productivity agricultural land. The former agricultural land 

has been transformed to reforested grace land. 
∗ Grace land for horses. Five years after plantation horses could be gracing at the site. 
∗ Adjacent fuel. Trees felled at precommercial thinning have been chipped and utilised as 

fuel wood by land owner. 
∗ Aesthetical objectives. The creation of picturesque views is one of many demands on 

today’s farmer.  
∗ Timber production. 15 years after plantation the land owner has, on his grace land, a well 

established birch stand of 360 stems/ha with a standing volume of 32 m3/ha. During this 
period 30 m3 has also been used as fuel wood. With an expected rotation period of 50 
years the stand should produce 400 m3, mainly as timber.  

 
In this paper we describe the establishment method used, soil treatment, weed protection, 
fencing and animal treatment, thinning, productivity and yield, furthermore pruning and 
occurrence of damages. 
 
Three important rules for establishment of silvipastures are continuous weed elimination, 
early, forceful thinning and good fencing.   
 

 vi



Bakgrund och idé 
På allt fler av våra jordbruksfastigheter hålls idag hästar. Kan det vara ekonomiskt intressant 
och estetiskt önskvärt att kombinera betesmark med hästar och aktivt skogsbruk på samma 
areal? Är det överhuvudtaget möjligt att samtidigt odla björk och ägna sig åt djurhållning på 
samma mark? Det var dessa idéer som försteförfattaren ville prova när han 1990 anlade sin 
björkodling! Frågorna har en generell giltighet och även om försöket ligger utanför EU-
projektets målområde tror vi det kan vara av intresse för andra privata markägare. 
  
Under senare delen av 1980-talet fanns ett stort intresse för en kombination av jordbruk och 
skogsproduktion på samma mark, s.k. agroforestry. En specialinriktning, som utnyttjats och 
provats mindre i Norden är ”silvipastorala” system, kombinationen av betesmarker och 
skogsproduktion. Goda erfarenheter fanns från andra länder, bland annat i Nord- och Syd-
amerika samt Syd- och Mellaneuropa. Ämnet beskrivs i ett antal internationella ”websidor”, 
t.ex. Agroforestry Overview (http://attra.ncat.org/attra-pub/agroforestry.html) eller USDA 
National Agroforestry Center som har en websida om ”silvopasture” 
(http://www.unl.edu/nac/silvopasture.html).  
 
I Sverige har agroforestry inte betraktats som en politiskt korrekt lösning. Huvudinriktning 
har istället varit att beskoga nedlagd åkermark och att i möjligaste mån hålla betesmarkerna 
öppna. I detta syfte anlades under förra seklet en hel del granskog, men också lövskog på 
åkermark. Huvuddelen av åkermarkerna, och framförallt många betesmarker, har dock läm-
nats och helt enkelt beskogats med naturlig föryngring. De försöksplanteringar med lövträd 
som utförts kombinerades sällan eller aldrig med någon jordbruksproduktion, utan visade 
främst vilken potential som fanns med att odla lövträd på jordbruksmark. Planteringsrekom-
mendationer finns redovisade (Johansson 1992) liksom skötselrekommendationer för olika 
lövträd (Rytter 1998). Men den här provade moderniseringen av hagmarker och skogsbete 
med ett effektivt virkesodlingsystem parallellt med betesdrift utan att tappa bort naturvårds- 
och kulturvårdsaspekterna kan vara ett bra alternativ intill bebyggelse (Gustavsson 1990). 
 
Det har visat sig i många försök att björken har speciella markkrav för att nå hög produktion 
(Bertilsson 1999a och1999b). För björk planterad på åkermark skall marken vara frisk till 
fuktig och helst bestå av mjäla. Torra likväl som våta marker, mossodlingar och styva ler-
jordar är direkt olämpliga för odling av vårtbjörk (jfr. Johansson 1990) 
 
Björk är ett ströporigt trädslag och dess torr-rådensitet är i stort sett oberoende av tillväxthas-
tigheten, vilket bandporiga lövträd och barrträd inte är. Björk är därför ett lämpligt trädslag på 
jordbruksmark. Glasbjörken producerar bara 70-80 % av vad vårtbjörken gör på medelgoda, 
friska marker (Anon 2000), men virket är ljusare och mer rätfibrigt (Karlmats & Olsson 
Tegelmark 2004), vilket många sågverk betalar mera för. 
 
1989 fick huvudförfattaren, Ulf Karlmats, ett intressant parti förädlat frö av vårtbjörk att odla 
upp, och tanken att plantera björk på 1 hektar lämplig åkermark växte fram. Åkermarken lig-
ger intill en bördig granskog och torkar väldigt sent upp på våren, vilket gör den olämplig för 
spannmålsodling. Stora delar av marken får en alltför begränsad mängd direkt solljus för att 
torka hö och den bedömdes därför bäst lämpad för betesmark. En kombination av bete och 
björkodling föreföll intressant att pröva.  
 
Målet för försöket var att skapa en betesmark som skulle vara möjlig att bruka med traktor 
och redskap i kombination med att odla björk i rader. Efter besök på ett antal försöksmarker 
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med glas- och vårtbjörk på åkermark i Götaland fanns kunskap om att risken för total för-
ödelse p.g.a. sorkskador var mycket stor om inte gräsvegetationen hölls tillbaka. På knappt 
halva arealen var det dock för blött under vår och höst för att bruka med traktor och den area-
len fick istället bli björkskog.  
 
 
Material och metoder 
Försökslokalen är belägen söder om Säter i Dalarna, på lat. 60°20’, long. 15°50’ och alt. 170 
m.ö.h. Marken är en frisk mineraljord med mjäla som dominerande fraktion. Fastigheten har 
varit bebyggd sedan 1500-talet och skiftet var jordbruksmark på en karta daterad tidigt 1800-
tal.  
 
 
Plantmaterial 
En aspekt med stor betydelse för produktion hos vårtbjörk är valet av föryngringsmaterial. 
Här står valet mellan proveniensmaterial och förädlat frö från fröplantage. Det erkänt goda 
fröet från den sydfinska fröplantagen Loppi har visat sig växa mycket bra på denna lokal. 
Plantskolor i Sverige har tillgång till vidareförädlad björk och har idag olika lämpliga material 
för åkerplanteringar.   
 
Fröet såddes på vårvintern 1990 vid en plantförsöksstation i Garpenberg och enkelställningen 
gjordes i början av juni, vilket var alltför sent. De klena och gängliga plantorna som ställdes 
ut på friland hamnade i ett kraftfullt hagelväder, precis innan midsommar. Planteringen sköts 
fram ända till början av september 1990 eftersom plantorna tog lång tid på sig att repa sig. 
Trots sen utplantering var plantorna onormalt små, 0,5 dm till 2 dm höga.  
 
 
Markbehandling 
Den 1 hektar stora arealen plöjdes upp 1989 och harvades under sommaren 1990 för att be-
kämpa ogräs. I början av september 1990 planterades åkermarken med björkplantor. Vid 
planteringen utnyttjades en harv med uppfällbara sektioner, se figur 1a, vars bredd användes 
för att bestämma avståndet mellan planteringsraderna. Då avståndet mellan raderna blev ca 
3 meter blev valet att plantera med 1 meter mellan plantorna i raderna. Totalt användes 2 500 
plantor.  
 
Efter planteringen bekämpades gräsvegetationen mellan rader, med harvning. De följande 
åren bekämpades gräsvegetationen 4 till 5 gånger per växtsäsong med varierande resultat. En 
mycket våt vår 1992 gjorde att traktor och harv ofta gick snett och plantor förstördes. Där-
emot var överlevnaden överraskande bra, uppskattningsvis runt 95 %, om man bortser från de 
plantor som harvats bort. Sensommaren 1992 gjordes en hjälpplantering, främst för att fylla 
rader där plantor harvats bort. Figur 1b visar beståndet vid 3 års ålder. Man kan se resultatet 
av harvningen och skillnaden mellan vegetation i rader och mellan raderna. Efter fyra år och 
en planthöjd på ca 2,5 meter upphörde harvningen då björkarnas grenar fastnade i harven. Vid 
denna tidpunkt delades även försöket på mitten så att cirka hälften brukades som en björkskog 
och den andra halvan som beskogad betesmark.  
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Stängsel och djurhållning 
Efter det att vegetationsbekämpningen med harv avslutats sattes stängsel med el upp runt 
planteringen. Hästar släpptes efter fem vegetationsperioder på de planterade markerna för att 
beta ned gräset. Planteringen har sedan använts som betesmark till hästar varje år.  
 
Även unga tjurar har släppts för att beta gräset mellan raderna. De stångade på björkarna och 
bröt av många stammar. Därför avråder vi från betesdrift med ungdjur, åtminstone tills de 
unga björkarna växt upp till större träd. Även hästarna förstörde ett fåtal stammar, men då 
främst de små björkarna. Det verkar som om djuren gränslade mindre träd för att göra sig fria 
från mygg och knott. 
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igur 1. a) Traktor och harv som använts vid
b) Resultatet efter harvning, 1993, då

igure 1. a) Tractor and harrow have been used 
b) Results from harrowing, in 1993, thr
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Tabell 1 är en finsk gallringsmall för vårtbjörk, avsedd för att snabbt skapa virke av faner di-
mension. Angiven produktion stämmer bra med den produktion som är att förvänta på denna 
bördiga jordbruksmark. I tabellen har också den andra och tredje gallringen märkts ut. Den 
typ av björketablering som presenteras här kan vara lämplig för den som tar egen brännved, 
eftersom gallringar kan göras ofta och den höga tillväxten snabbt ger mycket ved.  
 
Önskar man använda en metod med kombinerat betes- och skogsbruk, som beskrivs här, kan 
man inte använda sig av rekommendationer i gallringsmallar. Metoden måste anpassas så att 
man istället gallrar bort hela rader av träd för att ge plats för att bruka jorden med traktor och 
redskap. Man måste även hålla beståndet så tätt att inte blötsnö böjer ned eller bryter av långa 
smala stammar. Samtidigt måste stammarna tidigt friställas för att bli grova och stormfasta. 
Tanken har här varit att gallra bort varannan rad till sex meters mellanrum mellan rader.  
Praktisk erfarenhet från denna försöksyta är att den sista radgallringen måste var gjord innan 
rotsystemen blir för stora, eftersom stubbarna måste bort innan marken kan sås med frö. Detta 
inträffar naturligtvis vid olika tidpunkter beroende på markens bördighet, men på denna yta 
var 12 års ålder en lämplig tid.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1.  Gallringsmall för vårtbjörk,  
Finland. De två senaste  
gallringarna i  beståndet är  
inritade i tabellen. 
× = grundyta  före gallring. 
o = grundyta efter gallring 

Table 1. Thinning schedule for Betula 
pendula, Finland. The two last 
thinnings in the stand are marked 
in the table. 
× = basal area before thinning 
o = basal area after thinning 
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Betesmarken har först röjts och gallrats för att utveckla stora stormfasta huvudstammar. År 
2000 och 2004 har sedan hela rader tagits bort. Vid 14 års ålder blev stubbarna för stora för 
att plöja upp med traktor, se figur 2. Viktigt är även att ta hänsyn till att många rötter kan ska-
das vid plöjningen om man väntar för länge med denna markbehandling. Rekommendationen 
från detta försök blir att den sista gallringen av hela rader görs på vintern vid 13 års ålder och 
att marken sedan plöjs på våren vid 15 års ålder, då rotsystemet dött och bitvis nedbrutits. 
Figur 3 visar beståndet efter sista gallring och innan det första gången såddes med betesfrö i 
maj 2005. Därefter kan vidare gallringar göras i de rader som lämnats att stå kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 2. Rotsystemet hos en förväxande  Figur 3. Betesmark med björk i rader efter 
 björk, ca 1,5 ×2 m, efter 14 växt-  14 växtsäsonger. 
 säsonger. Figure 3. Grace land with birch in rows, 
Figure 2. Root system of dominant birch,  14 years from establishment.  
 approx. 1.5 x 2 m, 14 years from    
 establishment.  

 5



De gallringar som utförts på mark med slutmålet björkskog har avvikit lite från betesmark 
med björk. Här har ingen gallring av hela rader skett. På blivande skogsmark röjdes hela be-
ståndet vintern 1998 och ca en tredjedel av stamantalet togs bort. Figur 4  visar björkskogsbe-
ståndets utveckling 1999. En lätt första gallring, inom rader, dvs i 1-metersförband, gjordes år 
2000 och uttaget nyttjades som flisved. Björkskogen har sedan gallrats ytterligare två gånger, 
2001 och 2003, och inriktningen har varit att gynna huvudstammar samt att minst 60 % av 
stammen skall vara grönkrona, vilket bidrar till både hög produktion och mindre mängd röd-
kärna (Olsson Tegelmark & Petterson 2000), se figurerna 4 och 5. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.  Björkskog på frisk mark efter 9    Figur 5. Björkskog på frisk mark efter 14  
             växtsäsonger.   växtsäsonger. 
Figure 4. Birch stand on mesic soil 9 years Figure 5. Birch stand on mesic soil 14 years 
 after establishment.  after establishment.  
 
 
Produktion och produktionsprognoser 
I en artikel om björkens produktion på nedlagd jordbruksmark påpekar Karlsson (1997) att 
vårt boniteringssystem är uppbyggt på material från skogsmark och passar dåligt in på plante-
ringar på jordbruksmark. Övre höjden i denna plantering indikerar ett SI runt 30-32 m och ta-
bell 1 är den enda gallringsmall som något sånär stämmer med den faktiska tillväxten. 
Karlsson (1997) beräknar att björkens medeltillväxt på bördiga marker, med SI 32 m, är ca 
11 m3sk/ha och år. Vidare har fuktiga marker lägre SI än friska marker. I jämförelse med 
finska björkplanteringar gallras de svenska björkplanteringarna senare. 
 
I maj 2005 har en uppmätning av beståndet gjorts och en beräkning av totalproduktionen skett 
(tabell 2). Underlaget för beräkningarna är en blandning av dokumenterade anteckningar om 
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röjningen (Bertilsson 2000), samt mätningar på medelstam och räkning av gallringstubbar 
(författarna). Röjning och första gallring är beräknad som ett uttag med 33 % av stamantalet.  
År 1999, då mätningar av träd gjordes, var de högsta träden 10,5 m medan de högsta träden 
innan 2005 års tillväxt är 15,5 meter och 16,3 cm i diameter vid brösthöjd. Denna s.k. övre 
höjd används i gallringsmallarna, se tabell 1.  
 
I björkskogen finns ett mindre parti, ca 20 % av arealen, där marken tar emot mycket vatten 
från skogen intill. Under vår och höst är detta parti att betrakta som blöt mark och man ser en 
tydlig minskning av produktionen (figur 6). Hänsyn till produktionen på den delen har tagits i 
tabell 2. 
       
Den beskogade betesmarken håller nu 364 stammar/ha och kommer i fortsättningen att till-
godogöra sig den gödning som grödan på betesmarken kommer att få. Endast en gallring 
kvarstår, där stammar av bäst kvalitet sparas. På björkskogsdelen står 611 stammar/ha och två 
gallringar kvarstår. Nästa gallring görs då övre höjden är 18 meter.  
 
Vilken framtida produktion kan vi förvänta oss på de två försöksytorna och vilken kvalitet får 
vi? En produktionsprognos har gjorts baserad på en modell utarbetad av Ekö (1985).  
Den redovisas i bilaga 1a och 1b.  
 
Om vi förutsätter att den beskogade betesmarken skall gallras ytterligare en gång och har 
målet att medelstammen skall ha en diameter i brösthöjd på runt 40 cm bör, vi nå målet med 
230 huvudstammar med en omloppstid runt 50 år. Prognosen pekar mot en total produktion 
av 430 m3sk, varav 400m3sk i slutavverkningen. En betydande del av huvudstammarna bör ha 
en fanerstock eller motsvarande kvalitet i roten. En del av stammarna kommer att ha rödkärna 
och flertalet kommer att ha varierande grad av angrepp från björkbastfluga. Stamkrökar i rot-
stocken är relativt frekvent. En eventuell stamkvistning av torra kvistar upp till 5 meters höjd 
på huvudstammarna bör ge ytterligare produktion av kvistfritt virke.  
 
Produktionsprognosen för björkbeståndet baseras på två ytterligare gallringar. Med ett slutbe-
stånd om 239 stammar/ha och en omloppstid på 55 år bör vi få en total produktion av 
400 m3sk, varav 300 m3sk i slutavverkningen. Även här kommer en betydande andel att falla 
som timmer eller fanerstockar. Andelen raka rotstockar kommer att vara högre i björkbestån-
det än på den beskogade betesmarken. 
 
Det kan förefalla underligt att vi får en högre produktion på betesmarken, trots ett högre stam-
antal och en jämnare areell fördelning i lövskogen. Här spelar sannolikt fyra faktorer en av-
görande roll: 
1. På betesmarken har vi en 50 % högre stående volym i prognosens startpunkt. 
2. Det, redan i prognosens startögonblick, låga stamantalet och den höga medeldimensionen 

ger en väldigt kraftig effekt i prognosinstrumentet. 
3. En extra gallring på skogsmarken minskar produktionen något. 
4. Den, på en mindre del av lövskogsarealen befintliga, våtare marken medför en reduktion i 

medelstammens höjd och diameter. Detta avspeglas sedan i de befintliga produktions-
prognoserna i form av en lägre medelproduktion över omloppstiden. 
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Slutsatsen bör bli att vi genom tidig röjning och hård tidig gallring kan åstadkomma mycket 
snabbutvecklade bestånd av björk på nedlagd åkermark och att vi inte ser några negativa ef-
fekter av radgallring i dessa försök. Att däremot dra slutsatsen att den radgallring som skett på 
betesmark ger upphov till en ökad produktion över en omloppstid är att övertolka materialet.  
 
 

 
Betesmark 
Grace land      

År Areal 0,55 ha 

 
Stamantal 
Stems/ha 

Volym/stam 
Volume/stem

       Totalt 
      Total   
       m3sk 

Medel diam.
Mean diam.

 cm 

Medel höjd 
Mean height 

 m 
1990 plantering 1375     
1993 avgångar 65  0   
1998 röjning 440  1   
2000 gallring 1 400 0,0102 4,080 6 7 
2002 gallring 2 200 0,0306 6,120 9 10 
2004 gallring 3 70 0,0689 4,826 12 13 
2005 bestånd 200 0,0867 17,331 13 14 
   Summa 33,357   
       
       

 
Björkskog 
Birch forest      

År Areal 0,45 ha 

 
 

Stamantal 
Stems/ha 

Volym/stam 
Volume/stem

       Totalt
      Total   
       m3sk 

Medel diam.
Mean diam.

cm 

Medel höjd 
Mean height 

 m 
1990 plantering 1125     
1993 avgångar 25  0   
1998 röjning 360  1   
2000 gallring 1 157 0,0069 1,077 5 7 
2001 gallring 2 155 0,0167 2,589 7 9 
2003 gallring 3 153 0,0445 6,813 10 12 
2005 bestånd 80% 220 0,0689 15,169 12 13 
2005 bestånd 20% 55 0,0332 1,827 9 11 
   Summa 26,647   
 
Tabell 2. Total produktion för olika skötselinriktningar. I beståndet med björkskog har hänsyn 
 tagits till den lägre produktionen på ca 20 % av arealen, se figur 6. Beräkningar enligt  
 Brandels volymsfunktioner. 
Table 2. Total forest production at age 15 years for the two alternatives. In the birch wood 
 production stand adjustment has been made for a lower site quality on 20 % of the acreage 
 (c.f Figure 6). 
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Ogräsbekämpning 
Det speciella med en åkermarksplantering är att man gör en åtgärd (markbehandling och 
plantering), som sedan skall ge skörd om 30-50 år. Misstag kan bli mycket dyra att reparera 
eller ge bestånd med lågt stamantal och till följd av detta en svag produktion. En jordbruks-
mark har stor potential att producera växtlighet och bekämpas inte ogräset före och under 
etableringsfasen så är det utsiktslöst med en lyckosam föryngring, ogräset tar över. Rikliga 
och högvuxna ogrässorter tar också mycket vatten, vilket kan leda till att plantorna faktiskt 
torkar ihjäl under varma somrar (Bärring 1967). En viktig slutsats om åkermarksplantering är 
att; vegetationens direkta och indirekta verkan på förekomsten av sork utgör ett av de stora 
hindren för framgångsrik åkerplantering (Bärring 1967). Man ser tydligt om sorken varit i en 
åkerplantering. Rötterna äts ofta av helt eller på ena sidan och träden lutar mot den sida som 
har mest rötter kvar. Följden blir en ungskog där träden lutar åt olika håll. 
 
Den här planteringen har etablerats utan kemiska preparat men mycket arbete har lagts på den. 
Året före plantering och under de följande fyra åren har harvning gjorts 4 till 5 gånger per sä-
song. Vid en trädhöjd på ca 2,5 m fick harvningen avslutas eftersom stammarna fastnade i de 
uppfällda harvsektionerna (se figur 1). De följande två åren dog 80-100 träd till följd av att 
sorken åt upp deras rötter. Beståndet hägnades efter fem år för att sedan betas av hästar samt, 
under en kort period, unga tjurar. Därefter har sorkangreppen avtagit och idag märks inte ef-
fekten av dem. 
 
Det finns långliggande etableringsförsök i Siilinjärvi, Finland, som visar på en ökad tillväxt 
med upp till 50 % under de första 15 åren med en lyckosam etablering. Med kemiska ogräs-
bekämpningar, gödsling, bevattning och kalkning ökade tillväxten med hela 300 % (Anon. 
1992).  
 
Vill man ogräsbekämpa utan kemikalier bör man istället för harv använda en traktormonterad 
jordfräs som är effektivare mot ogräset under regniga perioder. Vidare krävs en jordfräs innan 
markpreparering för sådd görs. Beståndet, figur 3, har nu såtts och den stora mängden rötter 
från stubbarna skulle ha blivit ett hinder utan bearbetning med jordfräs. För att undvika ris på 
den blivande betesmarken bör vid gallringar träden tas bort som hela eller halva stammar, vil-
ket inte är något större hinder med raka rader med träd. 
 
Stamkvistning 
Av figurerna 3, 4 och 5 kan man föreställa sig att detta bestånd har stamkvistats. Vid första 
och andra gallringen har de kvarvarande stammarna försiktigt kvistats med motorsåg upp till 
2-2,5 m höjd, men i övrigt har ännu ingen stamkvistning utförts. Däremot har detta hela tiden 
varit en tilltalande tanke då trädens kvistar är relativt små, figurerna 3 och 5. En stamkvist-
ning av torra kvistar upp till 5 meters höjd på huvudstammar skulle säkerställa stora kvistfria 
zoner vid en tänkt framtida slutavverkning. Därutöver kan det bli tvunget att släppa in så 
mycket ljus som möjligt i betesmarken för att inta kväva grödan. I delen med björkskog finns 
en tydlig minskning av arter i markskiktet efter 15 vegetationsperioder.  
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Rödkärna 
Rödkärna i björk är ett problem som påstås uppstå då björken står för tätt och inte tillåts växa 
snabbt och fritt (Nylinder, Pape & Fryk 2002). Den finns alltid i centrum av rotskäret och man 
tillåter upp till en snusdosas storlek i timmerstockar. Den har inte andra egenskaper än det öv-
riga virket, men har inte önskvärd färg (Ståhl, Karlmats & Olsson Tegelmark 2004). Röd-
kärna har redan observerats på enstaka gallringsstammar i detta bestånd trots täta gallringar 
för att hålla björken växtkraftig, figur 7.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Björk på blöt mark, 14 växt-  Figur 7. Märken efter bastflugans larver, 
 säsonger. Att jämföra med figur 5.  axiellt och radiellt. Notera  
Figure 6. Petula pendula at wet site  rödkärnan i centrum. 
 (compate Fig. 5). Figure 7. Marks left by larvae of birch 
   cambium fly (Phytobia betulae). 
 
 
Bastfluga 
Användarna av björkvirke eftersträvar en så ljus råvara som möjligt, varför breda årsringar till 
följd av hög produktion, som den på åkermark, kan tyckas vara optimal. I detta bestånd, lik-
som på bördiga marker i Finland, finns tyvärr problemet med bastflugans larver, figur 7. I en 
studie om skador från bastfluga på 50-årig björk (Olsson Tegelmark 2000) fanns störst antal 
larvgångar i ett område 3-9 cm ut från märg, dvs då trädets tillväxt är som störst. Larven äter 
sig från kronan och ned, innanför barken. Den växer och blir större, varför gångarna är breda-
re närmast roten. Angreppen är också fler närmast roten beroende på att larven fortsätter att 
äta där, i zick-zackmönster, tills den växt klart och sedan förpuppas den vid roten. Huruvida 
detta mörka inslag ger liv i ett ljust virke eller inte är en smaksak, men det uppskattas inte, 
varken av industrin som vidareförädlar eller av deras köpare.  
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Slutsatser och rekommendationer 
Det här påbörjade försöket anlades för att markägaren skulle tillfredsställa ett antal samtidiga 
önskemål: 
1. Alternativt utnyttjande av lågproduktiv åkermark. Den tidigare åkermarken har överförts 

till en beskogad betesmark. 
2. Möjliga betesmarker för hästar. Fem år efter plantering kunde hästar släppas på marken. 

Vi rekommenderar att vänta till efter en första röjning och att träden sedan växt till sig, då 
djuren kan bryta stammar samt äta bark.  

3. Gårdsnära bränsle. Såväl röjningsvirke som klenare gallringsvirke har flisats och utnyttjats 
i gårdens bränsleanläggning. 

4. Estetiska önskemål. Gården ligger väl synlig från såväl riksväg 70 som järnvägslinjen 
Stockholm-Borlänge, i utkanten av en äldre by vid södra infarten till Säter. Med ett sådant 
läge kan skapandet av pittoreska inslag i landskapsbilden med fog hävdas vara en av 
markägarens oskrivna skyldigheter.     

5. Virkesproduktion. 15 år efter plantering har markägaren på en betesmark ett väletablerat 
bestånd om 360 stammar/ha med en stående volym om 32 m3sk/ha. Under denna period 
har även ca 30 m3/ha brännved producerats. Vid slutavverkning om ytterligare 35 år be-
räknas beståndet ha en stående volym om 350 m3sk. 

 
Även om ovanstående önskemål kan förefalla vara unika, kan vi tänka oss att de passar väl in 
på ett stort antal hästgårdar i mellersta Norrland. Det kan då vara lugnande att veta att det går 
att kombinera dessa önskemål och att det kan fungera. 
 
Vid en okulär besiktning i juni 2005 kan vi konstatera att de två försöken ger helt olika in-
tryck. Den beskogade betesmarken, nu nysådd och med grov björk i rader med sex meters 
mellanrum, ger ett luftigt och ljust intryck. Betes- och djurhållningsmöjligheterna förefaller 
rimliga, men försöket upplevs inte som en skogsmark. Försökets höga skogsproduktion döljs 
av det stora avståndet mellan raderna (jfr figur 3). I björkbeståndet erhålls däremot känslan av 
växtlig björk. Det högre stamantalet och den bortgallrade radstrukturen ger känslan av ett full-
slutet björkbestånd i hög tillväxt. Markfloran med gräs och örter minskar p.g.a. ljuskonkur-
rens. Här finns däremot inte utrymme eller vegetation för betande djur i framtiden (jfr figu-
rerna 4 och 5). 
 
Hur generaliserbara är då resultaten? Vågar vi överhuvudtaget dra några slutsatser från ett en-
staka lyckat försök, utan upprepningar? När det gäller markval är försökslokalen på intet sätt 
unik. Vi ser också att vårtbjörk alltid bör undvikas på fuktiga och försumpade marker (jfr 
Bertilsson (1999 b) och figur 6). Valet av plantmaterial och planteringsmetod avviker något 
från det normala. Frömaterialet är ett erkänt högproducerande plantagefrö från Loppi i Fin-
land (Skogen, nr 3 1991), men plantmaterialet var istället avvikande svagt. Markbehandling 
före plantering och ogräsbekämpning under plantornas etableringsfas har sannolikt varit be-
tydligt noggrannare än för normalmarken (jfr Bertilsson 1999 b). Stängsling skedde först fem 
år efter plantering och då ej som skydd för björkskogen. Försöksytans närhet till boningshus 
och husdjur utgör i sig ett skydd mot älg, rådjur och hare. Såväl röjning som gallring har skett 
enligt rekommendationer och befintliga gallringsmallar. Det är värt att notera att intervallet 
mellan röjning och gallring i detta bestånd endast är två år, med andra ord ett intensivt skogs-
bruk. För den som är van med barrskogsskötsel bör även gallringsmallens grundytor noteras. 
Grundytan i björkbestånd bör hållas betydligt lägre än i ett granbestånd. 
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Konceptet med beskogade betesmarker kräver en intresserad markägare. Skötselmodellen är 
intensiv under beståndets etableringsfas. Vi anser att mark som skall komma ifråga för denna 
brukningsform bör ligga ”inom synhåll” för brukaren. Med dessa begränsningar i minnet fin-
ner vi dock att det bör gå att erhålla liknande resultat på andra håll i landet. Frågan om det är 
den optimala lösningen att lösa samtliga önskemål på en och samma areal överlåter vi åt den 
enskilde markägaren att svara på.  
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B
ilaga 1:1 
A. Produktionsprognos för betesmark - Tillstånd 
 
 
           

                
Tillstånd efter gallring  Uttag/självgallring  Årlig tillväxt  

Total- Brh Övre- Stamantal Grundyta Dg Volym Stamantal Grundyta Dg Volym Löpande Medel Medel
Period                 ålder ålder höjd(m) st/ha m2/ha cm m3sk/ha st/ha m2/ha cm m3sk m3sk/ha m3sk/ha +gallr 

0 Björk 15 11 13,7 364 6,9 15,5 32   0 0,0 0,0 0   0,0 2,2 4,1 
                  
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

1 Björk 20 16 18,3 355 13,1 21,7 85 9 0,2 15,5 2 11,0 4,4 5,8
 

2 Björk 20 16 18,3 266 10,5 22,4 67 89 2,6 19,4 17 11,0 4,4 5,8
 

3 Björk 25 21 21,9 260 15,7 27,8 125 7 0,3 22,4 3 12,3 6,0 7,1
 

4 Björk 30 26 24,8 253 19,9 31,6 182 6 0,4 27,8 5 12,3 7,0 8,0
 

5 Björk 35 31 27,3 247 23,0 34,5 232 6 0,5 31,6 6 11,2 7,6 8,5
 

6 Björk 40 36 29,4 241 25,4 36,7 276 6 0,6 34,5 7 10,1 7,9 8,7
 

7 Björk 45 41 31,3 235 27,3 38,5 314 6 0,6 36,7 8 9,2 8,1 8,7
 

8 Björk 50 46 32,9 229 28,8 40,0 346 6 0,7 38,5 9 8,3 8,1 8,7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



B. Produktionsprognos för betesmark - Biomassa 
 
 
     a sa         

         

Biom s

Total- Brh Övre- Stam Bark Barr
Lev. 
gren Död gren

Ovan 
stu. Totalt Totalt-5 Rot5 stu.

Period
 

              
 

ålder ålder höjd(m) Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha
0 Björk 15 11 13,7 16,2 2,2   9,0 0,4 27,8       
              

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           

1 Björk
  

20 16 18,3 38,3 5,2 17,7 0,6 63,9

2 Björk
  

20 16 18,3 31,0 4,2 14,6 0,5 51,9

3 Björk
  

25 21 21,9 54,4 7,5 22,5 0,7 88,9

4 Björk
  

30 26 24,8 76,5 10,7 27,7 0,9 122,3

5 Björk
  

35 31 27,3 95,8 13,5 30,8 1,0 150,1

6 Björk
  

40 36 29,4 112,6 16,1 32,9 1,0 173,5

7 Björk
  

45 41 31,3 127,6 18,4 34,3 1,1 193,4

8 Björk 50 46 32,9 140,8 20,5 35,3 1,1 210,4
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ilaga 1:2 

  
 



B
ilaga 1:3 

C. Produktionsprognos för betesmark - Översikt 
 
          

        
  

Sluttillstånd 
   Total-  Brh- Övre-  Stamantal Grundyta Dg Volym 
       

          
ålder ålder höjd(m) st/ha m2/ha cm m3sk/ha

Björk 50 46 32,9 229 28,8 41 346
          
          

         
     

Uttag 
  Total- Stamantal Grundyta Volym 
       ålder st/ha m2/ha m3sk/ha
Gallring 
1              
Björk          20 89 2,6 17,5
               
          

     Totalproduktion, fyll i ev. produktion (m3sk/ha) före 
prognosstart i den angränsande rutan 29,0  Naturlig avgång under prognostiden 
  Totalp. Medeltillv.       Stamantal Volym  
 m3sk/ha      

          
m3sk/ha   st/ha m3sk/ha  

Björk 404 8,1 Björk 47 40
  433 8,7        
 
 
 
 
 

  
 



A. Produktionsprognos för björkskog - Tillstånd 
 
 
          

        
Tillstånd efter gallring

 
 Uttag/självgallring  Årlig tillväxt

 
 

 Total- Brh Övre- Stamantal Grundyta Dg Volym  Stamantal Grundyta Dg Volym Löpande Medel Medel
Period

 
                

                
ålder ålder höjd(m) st/ha m2/ha cm m3sk/ha

 
st/ha m2/ha cm m3sk m3sk/ha m3sk/ha +gallr 

0 Björk 15 11 13,7 488 5,0 11,4 20  0 0,0 0,0 0 0,0 1,4 2,1
                  
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                
                 

                

1 Björk
 

20 16 18,3 476 10,1 16,4 58 12 0,1 11,4 1 7,8 3,0 3,5
 
2 Björk

 
25 21 21,9 464 16,0 20,9 115 12 0,3 16,4 3 12,1 4,8 5,3

 
3 Björk

 
25 21 21,9 348 12,8 21,6 92 116 3,2 18,7 24 12,1 4,8 5,3

 
4 Björk

 
30 26 24,8 339 17,3 25,5 145 9 0,3 21,6 4 11,5 5,9 6,3

 
5 Björk

 
35 31 27,3 331 20,7 28,2 193 8 0,4 25,5 5 10,6 6,6 6,9

 
6 Björk

 
35 31 27,3 265 17,6 29,1 164 66 3,1 24,5 30 10,6 6,6 6,9

 
7 Björk

 
40 36 29,4 258 20,2 31,6 204 7 0,4 29,1 5 9,1 6,9 7,2

 
8 Björk

 
45 41 31,3 252 22,2 33,6 239 6 0,5 31,6 6 8,3 7,1 7,3

 
9 Björk

 
50 46 32,9 245 23,9 35,2 270 6 0,6 33,6 7 7,6 7,1 7,3

 
10 Björk

 
55 51 34,3 239 25,2 36,7 297 6 0,6 35,2 8 6,9 7,1 7,3
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ilaga 2:2 
B. Produktionsprognos för björkskog - Biomassa 
 
 
     a sa         

         

Biom s

Total- Brh Övre- Stam Bark Barr
Lev. 
gren Död gren

Ovan 
stu. Totalt Totalt-5 Rot5 stu.

Period
 

              
 

ålder ålder höjd(m) Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha
0 Björk 15 11 13,7 10,5 1,5   5,7 0,3 17,7       
              

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

           
            

1 Björk
  

20 16 18,3 26,5 3,7 12,0 0,5 43,3

2 Björk
  

25 21 21,9 49,2 6,9 20,2 0,8 78,6

3 Björk
  

25 21 21,9 39,9 5,6 16,4 0,6 63,8

4 Björk
  

30 26 24,8 60,8 8,6 22,6 0,8 95,5

5 Björk
  

35 31 27,3 79,3 11,3 26,0 0,9 122,2

6 Björk
  

35 31 27,3 68,2 9,7 22,1 0,8 105,5

7 Björk
  

40 36 29,4 84,0 12,1 25,6 0,9 127,7

8 Björk
  

45 41 31,3 98,0 14,2 27,4 0,9 146,8

9 Björk
  

50 46 32,9 110,6 16,1 28,7 1,0 163,4

10 Björk
  

55 51 34,3 121,8 17,9 29,7 1,0 177,9

 

  
 



B
ilaga 2:3 

C. Produktionsprognos för björkskog - Översikt 
 
 
Ståndortsvariabler           

       Ståndortsindex (m) Breddgrad Altitud Vegetationstyp Markfuktighet
340 Björk   60 100 Ört/gräs         
            
            
            

          
    

Sluttillstånd 
   Total-  Brh- Övre-  Stamantal Grundyta Dg Volym 
        

            
ålder ålder höjd(m) st/ha m2/ha cm m3sk/ha

Björk 55 51 34,3 239 25,2 37 297
            
            

           
       

Uttag 
  Total- Stamantal Grundyta Volym 
         ålder st/ha m2/ha m3sk/ha
Gallring 1                
Björk
 

 25           
           
           
           

116 3,2 23,8

Gallring 2 
 Björk 35 66 3,1 29,6

                 
            

       Totalproduktion, fyll i ev. produktion (m3sk/ha) före 
prognosstart i den angränsande rutan 11,0  Naturligavgång under prognostiden   
  Totalp. Medeltillv.      Stamantal Volym    
 m3sk/ha        

            
m3sk/ha   st/ha m3sk/ha

Björk 390 7,1 Björk 67 39
             401 7,3
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