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Dagens tillväxtagenda

Etablerad skog
– Kända tillväxteffekter av DR

– Skogforsk-studie: Tillväxteffekter av DR

Föryngringsavverkning
– Nytt Skogforsk-försök DR



Kända tillväxteffekter av DR

Finland

➢0,5 –1,8 m3 ha-1 yr-1 under 15 – 20 år
(e.g. Hökkä 1997; Hökkä & Kojola 2003; Ahti et al. 2008)

➢Expriment (n = 12); Survey data; Modellering

➢Främst tall; “torvmark”

➢Virkesförråd 20 – 150 m3 ha-1
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Kända tillväxteffekter av DR
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Lettland

➢ “Data from Latvia suggest a stable growth 

increase after DNM both in Scots pine and 

Norway spruce stands of different age classes”

➢10–13 % increase in middle-aged and

pre-mature spruce stands

(Lazdins, unpublished data)



Review

• Några slutsatser (finska studier, främst torvmark)

➢ DR kan sänka grundvattennivån
(Ahti and Päivänen 1997)

➢ 0,5 – 1,8 m3sk ha-1 år-1 under 15 – 20 år
(främst tallbestånd; 20 – 150 m3 ha-1)

• Hypotetiska förutsättningar för ökad tillväxt

➢ GVM närmare markytan än 35 – 40 cm
(Sarkola et al. 2012)

➢ Virkesförråd < ca 150 m3 ha-1

(Sarkola et al. 2010)

”Interactions between soil water conditions and

forest stands in boreal forests with implications

for ditch network maintenance – a review”
(Sikström and Hökkä, 2016, Silva Fennica)



Review (forts.)

• Några fler slutsatser

➢ Inget enkelt ”verktyg” att fastställa behovet

➢ Inte enbart dikenas funktion –

även exv. ståndort och bestånd

➢ Ingen tydlig “optimal” tidpunkt för DR

➢ Troligen störst behov av DR och största 

tillväxtökningen tidigt under omloppstiden

• Kunskapsbehov

➢ Behov av mer tillväxtstudier –

både skog och ”hygge”

➢ Mer och representativa data till generella modeller –

exv. torvmark/fastmark, tall/gran etc.



Skogforsk-studie:

DR och tillväxt

• Brattåsstiftelsen finansiär

• Projekt 2015–2017

• Syfte:

➢ Skatta tillväxeffekt av DR i tall- och granbestånd

➢ Testa hypotesen: 150 m3sk ha-1 ”tröskelvärde”



Surveystudie –

kravspec. bestånd

• Tall- och grandominerade bestånd

• Känt årtal för DR

• Plan mark, > ca 60 m från dike

• Ingen utförd gödsling

• Tillfälliga provytor – Tillväxtborrning + Simulering



 

Surveystudie –

14 lokaler

• Marktyp

➢ 4 mineraljord (1 morän; 3 sediment)

➢ 10 torvmark

• Bestånd

➢ 4 tall; 9 gran; 1 tall/gran

➢ 28 – 100 år vid DR

➢ 65 – 390 m3sk ha-1

➢ T16 – T29 m; G16 – G38 m 

• Effektperiod

➢ 7 – 34 år efter DR



Surveystudie – Metodik

• 3 (2) transeker / lokal

• 4–7 provytor per 

transekt (totalt 200 st)

• ca 10 träd per provyta

(Ø 6–8 m)

• Registrering provyta 

➢ Trädvariabler/-tillväxt

➢ Ståndortsfaktorer

➢ GVN
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Provytor längs

en transekt



Resultat – OBS!

• Survey ≠ Experiment

• Simulerade skattningar ”Ej DR”

• Åtgärder och åtgärdsår

• Korrigera för gallringseffekt



Föryngringsavverkning

Inga tillväxtdata



Nytt fältförsök – Tobo Uppland

DR och/eller högläggning?



Nytt fältförsök – Tobo Uppland

DR och/eller högläggning?

Försöksled:

DIK- HÖG-

DIK+ HÖG-

DIK- HÖG+

DIK+ HÖG+
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Inga data!
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En del 

data…

SLUT


