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Bonitetslvftet
J

Skogsmarken i Norrland bar i början urskog,

scnirre olikir forruer av restskog och till sist kul-
rur:kug. Dr'r .kttlle rrcd ti,letr risa {iP all t n

och samma mark - som i olikr ske<len burit
dessa olika t,vper av skog - kuncle försörja tr-äd-

bestårcl mcd varierande förmåga att Produ-
cera r,irke. l detta kaPitel skall ofta nårnnas

otclet bouitct. Def-tnitionen på bonitet i skog-

liga samrnarrhanpJ l:der: Bonil.eten är skogsmttr-

kens raturgitrna fiirnåg(l \lt p1'otlu er.L rirhe mäll

soln tish prr llktar orD rir' Trädens avkastnings-

förrråga på en viss mat-k bör därför cleflni

tionsmässigt lala given förutsatt konstanla

ståndortsförhållanden i övrigt.
I ver kligheten visade sig borriteten uttryckt

i rn3sk per hcktar vara ett utPrälllat dYrlamiskt

bellrepp, uu när-de n,va skogarna började visa

r,ircl dc förmridde producera. Trots idoga tiir-
sök Jrar ingJen ännu l,vckats atl enqdiSt fixera
boniteten för olika tvper av skogsrnark. Ty

trppfattningen onr den naturgivna avk:rst-

ningsförmåea att procluccra virke kom rnecl

tiden att förskiutas uPPåt.

\ri kom därför i såväl pr-aktiska son.r tcore-

tiska sammanhaDEi att tvingas labot-era mcd
bonitcten som ett begrePp knuter dll sår'äl bc

stårrdshistorikcn som tili valet av produktions-
irlternitir'. Det urspmngliga bor.literingssystcmet

från år 1914, trfi'ecklat av Tor Jonson, sedcr

mcra professol och rektot vid Skogshög

skolan, arsirg att grovt klassificera skogsnlarkens

procluktionslörmåga sa Den utIördes mecl hjälp

irv tabeller necl itrgång cfter beståndets

grund,vtevå€lcla nedclhiijcl och ålder' När fbrs

karn:r pir 4f)-ulet börjadc r-ltarbeta Procluk
tionstabeller för likåldriga skogsbestånd med

hjälp av matcntatisk-statisriska analyscr införde

man bonitering med höjdut\e cklingslnrvor'
i)Lm:h.öitlsbonitering. Bonitetsvisarcu år dårvid i
praktiskzi samnanhang lnedclhöjden ar' (clet

likåldriga och oskaclaclc) bestånclets griilsta
tråcl (ötr-tr'äden). Höjdbonitelen, cller Står'id-

or-tsindcx (SI) för tall och grrttr :ir i;b-trädcns
medelhöjcl i meter vid 100 iLrs totalåldcr'
(Hi00). För contor-tatall och björk anviincls

på grund zrv dessa trädslags strabba r'äxt - SI

r.icl:10 år's ålder i brösthöjd (H50) sorn mr'ttt på

boniteten.
I mittcn av 7o-talet inlfoduceraclcs bonite-

ring med slzizdorfsegrzsÄapei, v:rrvid llan lil helt
oberoende a\ nätningar pir träcl. Från och

med början a\' 80-ta1ct kunde hojdbolitetelt
(SI) också rnåtas på trnga öh-trätl genorn it?l.'/'
(:r:|)l.nctaden. L)en Drot ett visst stån(lortsindex
svrrandc boniteten ar,läses i tabeller. Näl- de1

tidigare virnarr.et i Nor-rlandsskogcn ör'ergick i

mcr ordoiltg, och intc lninst rIäl kulturskogen
hade nått en viss utreckling, llin-tnadc lllan på

1970 och 80-talcrr irlltmerJonson-svstemel till
förmån 1ör bonitcrir-rg genom uppskattring ar'

övre höjden, intercePtet eller stäntlortscgJen-

skaperna (Skogshögskolans bor-ritet-irtgs-

s,vstem).35

Ir, ta tr

Nästan omcdelbart ef ter mitt tjair)sletillrr ädc i
SCA konfionteradcs jae nred en fi-åga som

skulle bli en sPännandc och ar.rgel:igen föl.je-

tong uncler flera decennier l)ct var r'ål-a ar'
verkningsberäknin5iar som tiirorsakade frrn-

cleringarna. \'ad kundc Ii förllinta lirl virkes-

avkastning lråtr dc nya skogar vi anlade?

Vid arlerkningsberåkniugJar sonl avser ett

1l!)



utlr:illigt skogs1r rrl sökel man lanlig-cn cftcr'
dcn hiigsta tilllitua trtLagsnirån fi.o-m. nrtticl
ocb fiarlat. Tillr':ixt och utvccklirg i cler rr-rit

skog sorn rralts in i ber_iiknirrgssvstcmct oclr
sorn sklrll cls,itta dcrNlll a\'\ erkas - har slor'
bctrclc]sc för n ivulliggr rilrgel. T\ .len nr'a sko-

ecns ni\tli;mriigl algiil rrår' rniu kln bii ja

skatt.i .len p:i lillic. lnte s:illun liir elöll clet

Lrppenbl t arr rlln i ck: nntionclla bcr-likuirrg
arrla lijort vlil korstlrlliva antag-atrden. Riks
sliogstaxcr-irrgcn ur-bctac'le rretl begleppet
hlill)tJtlillitn. Nliin antog att fiaurticlsskog lr
ri'. rrf i -rr rirr l.'rr,l*lcl i i, trolr,trrrr inti
bor-clc llrrrua trppnli biiLtle egenskapet :in clrr
rnan rqrprllitt pii clcn bzittr-c liälftcrr al c'lc

pro\\'Lor. soDl korrllrit all hamna i denDa lissa
np al skog. I var-a bcllikrirgrr utrvttjades
sarrrma Pfincili.

SLogsfolskningsinstitutet disponer-aclc
ocksli derr lidigille nånrralii mitsel_ien "Stora

ploclrr ltior srn r clclsöLr rin1.:er " (St ora P) , spricld
ör'cr- lanclct. Hrir- hacle tillfailligil lir o\\ lor' lagts
nt i cn rnring-cl bcstlirrd sorri frjr cföll rala r'ål-
sliiLLa och ar' ;:..ocl klalitet. \'lzrn insarlladc
tr licLcLatir o\'er l)1.r. till\;ixleD. Dessa rLln|ttjades
ar Ilcra liilsliar-c. slisorrr Hcrrrik PeltcLlol ocll
Bengt.Jorssorr. 1ör' )rl.a. ploduktionstrbcllcr-.

De lr-iicl sorn in...ick i clcn ntir-r-llinclskir
blittr-c hliiftcrr skogcu ocli Stoll P hacle ett
genrelrsanlt. Praktiskt tagct alle tillhijr-de tr-ots

allt liatcgor-irr rncr cllel rnindle oskölt, ratrn.
firllngr-acl sliog. \lcn nu liixtc pii blccl fiorrt
en ll\ generalion skog l'r-em Pzi brlincla cllcr-
nrar-kbe'r eclcll lrvggen. Det lanrrs många in-
dikarioncl lli ttt dcn fi iir början skötta Lrng-

skogen, kultur-skogen, haclc anclra tjlliärteBerr-
slaper'än dcn rcclan uppluxlla brittr-r'Nou'
llurclssLog sonr Rilsskogstarer-ing-en anviindc
som lilurc.

\'lon sanma sali glilldc, uli \llr2r i lllilldre
grad, iivcrr <lcr skog- sonr den dåticla pr-ocluli
tionslbrsknirrgcrr stLr(lerade. I-rtgångs1äget i

krllur-skogc'rr lar- sannolilit baittlc, t.e\. \'ad
glillcr- nrirrcrulisclirtgen i hrtttnrståcket och
dir-nrecl nir-ingstillg-ringcrr. Och err bla start i

clctte :irscclr(lc ]ror cle lecla lill etr me. aktilt
maIktillstrincl och dairDred bå11r-e rill\'ä\t.
l)elta hade leclan mer_klbrslilller r . ur.ofessor'
Heur ik IIesselrnan risar.E6
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Dcrr l0 jLuri 196.i clernonstrelacle ri 1'ör'

SCr\:s konccrnstvr-clsc ctt -juimlör-clscolrjeLt i

Lraklen al l{oring ctt par-rnil sirclel orn Lirpp
lnrrclsgninse'r. Denn:r plats slrrlle senirre bli ett
olta atcr-konrnral(le cr ku r-sionsrnlil. Hiir i:irte
på likar-tacl rrurk i"l cllil siclau ctt glanbcstirrcl
med en firr- tr-aktcn lzrnlig uppkomsthistor-ik
och å clen anclra cn intilliggancb tallbcståncl.
sonr (lii val '12 lil qurrrrall. De 1rå best:inclen
h:rclc uppstiitt efiel szuruna anclkrrirg. Pi en
de1 al hvg-get haclc man pli scch anligt lis liirrr
nat kvar resll)eslinclel a\ rreslaalels kleD gr_:rD,

ll?i (lclr irr('h a h r epJesbr':ir cle nilrr och pl:lnle-
rad('.

Dlvgt .10 lil sen:ue rislde g-ranbestandel
bonitct.fonsorr lI \' (iclcalploclulitiou cit tre
rn:lsk,r ha) . NIen boniteracle rnan krlllnrbcstilr
ciet fick nran en.Jonsor II (ca 8 rr:lsk). Soni
s:innolik ol-sak tiil clcn:uscr'iir-t blittrc lrk:rst-
rring-sklasscrr i tallbcst:indct, bonitctslör'iirrcl
ri[ge[. llämndc vi lör- str'r_elsen:

- änclrat ljrrs- och lrilnrefliide tili rr:rlkcn,
- iinch:rcle snir- och t jiilför'hi1l:rnclen.

fiir-baittnrd orrrsaithriDi.: (rriir-ingsrnoblli
ser-ing), dcllis g-cnom bl-ainninq, samt
filrrtlit t r';rcl nzilinsstillftilsel genorn l:1ll-

l'ör-r r a.

Iil bonitelirrg i dae ar clen nrr snrlr'l iJ(larig-a
tallkulttrrer Ber ett SI = T2(i.s7 rrotsllr':rnde
en bonitct pli scx nillsk pt'r-hektal och irr'.ss

Etl annat erenrpel fiilerislcles pi hristen
silrurnl iir rjcl \orrlirncls skogsr lirtlsliii brrlrls
e\kursion pii \loDo:s rnallicr i \':istcrbottcrr.
Det lar-en li5 ar-ig krltulskog al tall, clcn s.li.
IlerorriLrssäcldel. Detta bestäncl ingick i cn
scric :ildle t:rllLtltrLlel i r rppseerr der iickancle
god liixt, sonr \[oDo leclar titligiue iirerisat
på en exkur-sir.'n år- 1i)5-1. Bcstlinclct \'?ixtc forl
flr':rrde enli;:.'t en.f onson-bonilel III, iDrponc
r-:rnclc bla cnligt g:illarcle Lrpplattrirg orn rlcl
skogar-na lanligcn plcstcraclc i dct aktuclla orrr
liiclet. N{in ridigare lbrskarkollega Slen Olof
,'\nclelsson p:i Skoushiigskolulr risste ()cks:i

meclclela :rrt lngdolrslu\t.klingr:n i haus liij
ningsfirrsöli, slllidda a)\cr \olllarrtl. krrncle
\., ,r lll'l'.,, trd, r', l'rr ,., .r .rl,l, \t, rr ,rrr,l r
iaktt:rgelsel pekaclc isllnmll r-iktnirig. I)cn nru
skogcrs 1i1h iixt nr trl)pnrulrrlnde god.



I{är var^n'clligen n:rgot m,Yckel viktigl Pä

uång. Vi bcsJöt att gå vidarc och uncicr-söka ut-

r,ecklingen irrågra upp till 60'år-iga tallkultu
rer scitl låg på bolagets rlar-ker i \[ellarrnort--
larrd. Dct rörclc sig om tr-elandc försök till
skogsotlling fiån seklets birrian Några av

dcssa bestirnd hzrclc redan tidigt upprnårkszrm-

mats. NIan hlrcle lagt ut pt-ontr-rr urcd olika bc-

handling och t.o.r'n. sPruat engångsri)jda Par-
ccller Drecl höga sL:1mantal. Dct I'isade sig att

höjclLrnccklingen oflast tnoLsr.ar-ade bonitcL

.fonson Ill l\', d.r'.s. III00 = 22 25 meter
Ibland var höjdboniteten t.o r]l hittl'e Re

stiinden låg i skogsområclen där clen vcdcr-
tagnzr rDeclelbonitetcn, rnätt pit den rllerstådes

niirlararrcie gamla gt anskogeu, lig vid.lonson
\' (H100 = 18 rneter). Dessa till vtan sntå kultrtr-

bcstriud verkzrde lixa trlrgelär som i BcrgslageDl

-{ven i Norrbotten kuncle vi Pårisa klar-a "borli-

tetslvli" |år \.i ntälle höjdut1'ecklingen i ullg-
skogarna.

\,Ien ar, deu ctableradc pl oduktionslirr-sk-

nirrgen l-rck vi föga stiicl föt- olltitrisrrren. Nlan

kLndc helt cnkell intc bekrziftrr clen. Tv det

Iör-elag ct1 glapprum mcllan dcu fbrskuirrs-

sorn s,vsslzrcle nrccl skogens procluktion och
clen som svrt-ade 1ör- för'irlgt-ingsfr'ågorua. Filr
produktiorsfor-skning-ctr hadc det till dess

huluclsakligen ii.rnrriLs tillgårrg till Norrlands
skog rned sina riilter i cleu garnla ut-skogetl.

För-yrg..ringsfbrskningen svssladc rnesl nrcd
li-åg^ol r-örande bcståndsetableriug Dår{ör-

',rktr.'de. i \l,,ll \Fll urrder.i,l lri re rr \L,nr ilrn
fiirde clel gamla och nvur skogel L)ct sak-

rracLes studier sorri skullc ha krttlnat bekrliftir
hvpotesen atl kultuiskollcu vårte brittte vi
mair-kle att folskarlliEel ansåg oss ö\'cr:dr-ivct

ul'rinristi,l:r. 11. ; 1"1 .i,l.r. n, Lli ,rll ln:rrr |ir
forskningssidan inte följdc mecl i sr'ätrgat-trit.

N{crr rj kanske intc rikligt liirstocl deras di

lemnu. Så disklcpauscu i uppfaLlniug nrellatr
folskning och prrktik orn den nla skogels

pr-ocluktionsförmåga blel ctr irppcl fråga

under niinga åt-.

För'oss riickte docl cle starka indicierna pir

cn påtaglig bonitetslörärrdring vicl övcr-girng

tili kulturskog för-irll !i måste ta l)åns,Yn till
den. Detrzr sku)le utnvttjas i r'åra an'elktlings
beråknirtgat- och skoglslardsitrstrrrkliouer-

N,Ien vi irsåg också att styr kirn i föriindringelr
var-icrade beloencic p:i vilken skoe vi hade i ut
gångsläget och vilken nv vi anlacle. År 1968

hacle vi LrLiliån epJna iakttagelscr och tttä1-

nirrlla1- utarl)etat ctL cliag-rnttl li!r- bcdömning
ar"'Sarr-rbandet mellan bouitetsklass i rtr

spruugsbestånclct (traturiestlincl) och cl:o lilr
nvanlagda r'årdacle beståncl (kultut-ct och

sj åh'fiir-vngringar^) ". Så hrir beskr-ivs diaglarlt-
nc1 r,icl Skogsr'årclsförbuudets exkttlsiou .ir'

1969 (jfi ligur' 9:I).8!)
Uppfattningen i\tt (len n)(1 slrolzl l'äxtc be-

tldliH,..t sDabbarc ån detr gamla pår'er-kacle

natiu lignis upplzigguingen :rv r'år skogsllruks

st.atcgi. Ntr blel det :ilrttu rrer aDlieläf]ct il1t

bvta [t clc srill]rc dclar-lla av clen gaurla skogcrl

Bon lel nyanlagda beslåndei

vl I vlr v v lv ll I

Bon lel urspr!ngsbesländel {Jonson)

Itigut 9:1. Enligl tliagtrttnt tl zct dot!.hit rn )rnÄ
ltr:d ursltrtt nrhrclrind att gtut, honitet Jonson \', ottt.

len lltL)1tt (Lt )|t'l l.lli;l.iillt'l l)aniltl lll l\'. På,\(ktl
gul ]nark, llitba ih.l?)) i llranskognT rulun ib höe, w'l

Jir tn ih?ts.ing till !(ll ingt.[ndelur, utnn. ut. ht)nitcts'

siittknia! kutt t.o.n. irtlrtiJJi. Atw ritcrpiingfån t:ll

]jttl cllo t)titllt-( rr,hilll h,.nå:tl Lill tu nr nlrLd atlL iniv
(l.Ll [)r\t.ind ncd nt utrtt biil]ns kan i alltnlin h cl .t'ii'
'aaitltLs ]11dJi;ru ot pt'd llirlsökjt)n!. Llt lnlLbtslånd,

b(rtittl \'1, sont.li;t)ngas gerL.rtt sjdh.\id(L i;!.ryåt lill
nt rårlatl ttttgskag tntl..n hd! honilllskhs.\ högft

a1hu.\t in{tni,ii.
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llrot n\'. \rid en exkursion som !i iulor'(lnade för
Nordiska Skogskorgt-csscrt ijLrui 1974 sadejag
bl.a. följrntle. Dct iilerspeglur jnle minst tids-
skecle$ slalkl procluktionsinriktaclc Läukaucic:

Inlor hotet onr ct tilltagande knappher pii
r illc. her- irtr esset här i Sler igc liktitts rltot

olikr rröjligheter alt öka rirkesplodrrkrionen

i skogar nr. \Ian har Ll.:r. :rtlsett att den

stalkt rnirrsL:rndc gall rrgsaltilitct, sorrr

LrLnnat iakttages rrnclcl de serrastc 10-lir
iircn:il bcklalllig etrcrsoln Inal gcr'torll

mer grllrirrg sk lle lirtnna arlocka skog,:n

mcr rirke. hrorn SLl\ har ri fiir-ctr'ätt clert

isikrcn. xtt I1]ecl clageis skogstillstiillcl ga1]

lingar knrqpast kan arrses r':rr'a s:irskill be

lbgadc sorn pr odrrktionshiljande ilgär'cl.

T\lir'l()in air clet \;isenlligt nler arrgcliect ell
inrikta sig pi clcn t\? x\'\'irkcsuttes, sonr

samtidigl cdlör' itrl santnlai. s\'est riixltndcl

skog onrfirrs till nvn. r'ii\l oclL rcct ettde be_

st:in11 gerrorrr sl ul:r\r'cl klrirr!1...

I clegelrs N()r r'larlclsskog iir Lillsritr.l.r\;
ocrlrört r'äscusskilt fiårr r'ecl rral i prrxluli
tionssarnarxllhnng k:ln ense oPlimxlt, all
drasriske rniitt och stcg måste till fi'lr rrr.lri\r
lrt|e.l(lingctl riitt. Dct är dlir_lör sorrr lrllir

kllLtar Dll miste slitlas till lör:rtt gör'r ltrrrk
er' dcn nor r liinclskr skr>gsrner kcn i folrn ar'

nva skoe_sbeståncl soln är kolossalt rrrrckct

bittle pro(hrkr ionsmaissj!{1 :ii dcln ri har i
(l:rg. SxrDijdigt sl(:rll ri naturljgt\is sc till, irtt
ri siL ling-c som rnirjligt rrtnlttiar ]lrodLtk
rionsknflcn i rLcn blittre clclcu al clert rrrr

..rr.'r ,l-.",.:, rl',r.rr ,l.ir Ä \'rr.'..'
l, i'rrcr.r.1,rr...\, rkrrrrrqrrr. l,i iirr'irr

l!)73 ius skogsr-rtr-cdliug satte cr] \jss f;rrt P:r
rrtlecklingcn (se liclar-c kapitel 2i)). C)t-cifor':ur-

dcn, l:rnclshixcliuc Bengt Lrter g.., ticligar-c \1)
Iiir-IloDo. etablcracle e11 11äla stulllllbele rrccl

lrlaktikcrr. NIan bestä1lcle or:kså r'irkcsbalanset'
fiårr Skogshiig-skolir n. \'i cftcrllste fr'ån skogs-

blukshzill att man i bcriikningaruzt sktrlle ge

dcrr nr'a skog, soln meai ticlel etsattc clel
gamla, rcnlisliska egcnsklpet. t.cx. racl gåller
t.ädslagssarnr)rilnsätrnirtg och Pl-odukt 

jorlsför-

nuiga. Detta lcclcle till clivcrsc för'skniugsprrr
jekt. hrför' anelkningsberäknirtgarna geuom-

122

fcirdes cn slriibbinvenlering av r'ål etal-rletacl

ungskog, som bedörrcies kiruna stå llodell liir
en linrlig arnbition nlir det g:iller bcståncls-

aulågsnin!1. hrom ramen 1ör Httgin-prcijcktet
pr!,1 :rterr lq)6-ilt err 'r,'t itrrrrrretitre rr

pro\1toa. sorr kurtcle:itet_liunas och som h:ir
rirr-clc fr:in en Llndsorilält ande årctriixttaxe
ring- r'ilken Skog-ssnrclsen geuomlört leclatt
på 5(!talcte0. Nrt börjacle marr fii t1ärn på lrtu-

clcrr r)ya skogcD vilr' sarnmansatt. -\tet slod Prc)
cluktioren.

Forskartr;r söktc också nla \'ågirr atl be-

slårnlra skogsr'nal kens bonite t. Itrotn Lar ctt
fcrr riksskogstaxcrirrgcr slartade ett storl Pro-
jekt. Nu rrotcrades olika mar-kegenskapcr på
pro\11orna samt förekomstcD aI illdikatol'
\,år.ter i fiillsliktct. Dcsst sliindo.tsttrr-ll'rllan-
clen skullc scclau kopplus till höiclbonite-
r-irgen i bittr-c lriilfien-skogcn. I'ri si vis skullc
ntar - dår sii rar ar'behovet påkallat - krtnun
bcsti rrna stinclor-Lsindcx lrtan alt bchör'l nrlita
nag..ra trid. Skogstcr-r-lingen hade t.cx. be-

ltrl\'ats llled rnånga hvgucrr och Plantskosi?1r.
Och Dran ins:ig helt riktigt att dcn cxjsleranclc
skoscn ofie i[tc llu- aigl]a(l al I ge ett l-ätt\ is:1nde

mått pli borileten. llesultatet bler' elt slst.irll
för bonitcring rred stånclortsfirk Lole r.9 l Nu
skulle problcnrcrr rar:r liista en g-lirre för'al1al

NIcn cleltl val enclast ctt steg i liitt r-iktriing.
FIirLen r':u- for'lf nrirnde att trii(l(Lutil fiån rilis
.lnq.t.rr- i'r1rr. pr, rrt,'r rr..'le tj,irr.r .',rrr

rnrnd lirr- jiirrtiör'elsen. Niir- r'i pr1)\ ade clct lr\ ir
s\stemet h:rnrnil(le !i åtcrigcn alltför' lågt i
skattningeu al lacl clen rtva skogeu kurtcLe pr_t-'

duccr-a. Och skilln:rclcrua var slora. I oktobet-
:\r' I976 irrbjod li clir-liir- clc rrrgre a\'Ibl-skalna
Iiån r-iksskogstaxer-ingcn oclr fiån skogspto-
d rlr ,,rr.,,rrrr,r,l-l till err r.r ,l :.rr ti..r r

Nleilar rrolr'lancl.!)!
Vi clcnronstr-e r-adc föråltlringen i arkasl-

rriuglsklass licl iurläggnirg al nv skog. \:ilisatlc
I1cr-a exerrpcl pi cler snabba tillråxten i
meclelålclcls krrlturskog. Del giilldc sår'ril rirtr-

lig tall som corlor ti1. \ri diskutct-ade beståucls

skötsclrr lrt och i fiarrrticLen, prodrtkLion :rr'

sor'tirnent och krililet. kultur-jzirrrtör't mcd ltc
stlirrclsfö t ln gr-irrg.

\lcrr \ i lr.ktc fortfiil iu\.le att lbrskarna intc
verkadc helt rileln'gadc. \ri beslöt cl:i all göra



cn gcnclalioven 1e ring al iilla rilche krrltrrr-
besl2in.l sorr fanns pi SO-\:s och intilliggalcle
mzrrkc'r i Nlellannon-llirrtl. En enkät gick ut tiil
hcriir-da firn,irltningar. \'i fick crr llel del nalrp.
SorlrlaLen 1977 engager-adc li ctt pilr skogs-
eleleq Thonias Agr ell och L,r-ik Eclcr-lof. rnecl

docenten Bjiim Hiigglrurd och min urcclntbc-
Lar.e Pel Pelsson sorrr lr:urdledate. Lppgiftcrr
\'ar att i foam a\ ett examcrrsru bete pr:lktiskt
pr'öva och stridela "Skattningcrr lrr hirjd-
lrtrrriteL,:n llred \LJD(1,,r Lrl.rkl, 'rel .

Slrrclien, som för-[rttllrrra [ia\, der uppmunt
nrnclc rrarnne1 l-r1tet, r-cclolisades p:,itöljancle
ar.!3 Dcn ornfattirde 20 tallkulturcr. 35 65 iir'
garnlu. Resultaten blcr, i korthet att skillna
delna i sc'rolrsnillligl upplnlitt s1åndorls-
irclex r':u hcla 32 clrri rnellan å ena sid:in upp
skatlrlingeI mecl stiirrcloILsfnklo.e. (H]0(l =
llt.i rrr- ' r r. , ,lr ., ,l, tr .rrrd .r t, rir"r ..,'\rc
hirjclsboniter in.e, (Iil00 = 22,9 rrctcr'). (Xer'
sart till icleu lpro(luktion i u:lsk pct hcktar'
r'årte dlir-mccl clc trrdelsi'rltzr krtlturbcstlluclcrr
ar' t;rll - mätt pii dcru sji'ih a - i genomsnitt 30

Pl-occ t biillr-e iil] v:rcl cn plogros llrecl hjälp
:rv stiin(lor-tsfakto.eI skrtlle ha ltir-rttsett. För'-

fattalna pr'ör'adc olika ftilklaringar- till skill
niLclcu. Jngen anllan lcrkade pl:lrsibel än att:

KttlturcrL i \ig htn t)n).t tn bcstå]ldslirtort\k fahlrr-
vn. hliilper titl utt Ji)rkktnt rtittihcl.strna.

NLr liarntrliddc tlcktc vi dcn bittills star
kastc irrcUk:rtionen på att clcn n1l skogen r,et-k-

lig..en \'?rr ctt D\11 och bel\'dlig1 \':ixtiigarc ittsl:rg
i Norrlancl. L)ct val fel all använda clcn biitn e

clelen al dcn cl:irarartle äJche skogcu sorl
norrr pii Non-lariclsrriarkelras prodrtktions
potcutial. Aven ,:lenna skog lccl klrske ar'

sr,itern:r lrån cr oliiircielaltig uppkt)msthistoliil.
Eller ocks:r haclc tleri bli!it ulsall 1ör hugg
rrilgsingr-epp som drabbzrt dc borrjtetslisandc
triiclcn. Sarrnolikt bidloe biida lirrhiillrr r r den a.

Vala antaganclcrr orrr clcrt nvit skogens pro
cluktior och cless r-oll i r'åra l:ingsiktiga pr-og-
noser- r'cr-kadc un(ler. alla omslånclighctcr- tncr
r iittvisande iin dcm nran gjorclc pii liksplanet.
C)ch rrel skrLlle korlrna.

Unclcr-70 talets senale del [tle.klaclc f()r-s

kama r,id Skogslrögskolan oclt SLL':s ttr,u.

Skogsiakultet (sonr Skogshirgskolan ombiltl:its
lill fi.o.rr. clcn l juli 1!)77) rirrtligcrt en melod
rrrccl lilken boniter-irrg.. är'crr kuncle ske genonr
mitning pir unga 1r åcl- l)et lisrtle sig- fintru
sllr.ka salrbal(l rrellarr ltiltlrrtvecklingen i
urrgdonrssl:rcliet och tr'äclhirjclcn li('l rnogel
iilclcr'. Dettu \a. ett å\'gör:lndc li-anrstcg på
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\,äg-cn uror att Iå cn r,itt\is irilarc på clcll rlvil
skogens plo(hrklionspotclltial. IIät clemotr
sLrer':rcle clc nla triicler .själva lacl clc firrrnåclcLe.

C)clr clcl bor-de r':ir-a cLerr rnan litaclc pi. T Iö.jd-

borritcr-irg enligt clcn s.k. in t er-ce pturctoder r

inliirclcs.ll+ På prontot- ured tio metct-s t-adit:

skullc clc tri griilst:r tr-ritlcrt viiljas. På clcssa

m:irtcs luirrgdcrr ;l de uäturaste len år'sskottcrr

orrcclelbar-t ör'cr- 2,ir rreters hiijcl. Lltcl ( eplel
var- nredeltale{ al clcss rniilninea1. Ut- diagr irrrr

kunclc scclar slånclot-tsinclcx SI lrlåsas.
I bör'jar ar S(ltalct liirbclcdcle "i tl'a ar'-

r elkn ingsbcr-likrrirrgal baset-ac1c pi'r trJtpgifier'
frårr iin sjått.e skogstirxc'r irtlt 1983-8'1. \'icl
clessa lillc vi rLtnvttja sktig-sfukultclcns nla
Hugir-slstc:m. Nlcrr för rL tsät tuingcn val a1t

clcn rla skogens nn'ecliling rlrillilales in rrcd
r-ittlis:urcle sllindortsinrlc\. Hlir sLrtlle clerr

<xnlattanclc Llngskogsin\ e n tering som irrgicL i

I ILrginlr-ojekte t konrna alt ec intrcssalrt och
vlir-clefirll inlbrmatiou

Sl m

't 0 200
200 400

400+ m ö.h.

Vi bcsrrillcle.liilfi;r iir 1982 cri jiirnlir|else
rrr, ll:'r ,1, .,.rtr,l" t.:rr,l.r \nrrl r.,trqirlr rg-

skog^sirrr ent e|i[gcns pro\1 tor rned tilJämpnirrg
av srziDdortsegenskapc:r-na och lnols\'arallde
rlnder an\'?urdrlinir a\ intercel)tnt(ito(len.
RcsrLlLaten gick i ri'irl:rd liktnittg. f)c retlo-
visacles ar' pr-ofcssor Björrr Elliing.. iid cxkru-
sioucl år l{)i33 på bolagcts rrru ker uccl atrlccl

ning al Skogsr'år-dsfirr-brrnclcts 100-år'sjrrbi-
l_rrrrr I rrr,,l,.lr.rl \i\.r,lr lr;,j,1 ,,, ir, |lter
rncd in l erceptmctode n t\li nleler- hirgr-c H100
lin stlincLrrtsbollitcr-ingcn (figur -9:2). Dcss

uk)rr visa(le sig planter-iug:u-rta rir (j-!) cLr
högle hirjdbonitet iir sjä1r'fiinrrgling-al nicd
salrnrir s Laii dortslir IhiillaD c1crr.

Bonitctshirjrrirgcn i kultulskoccn låg i

tlcssa.jiirriiilelser- cl:ilrrccl i r rir ii rrred r acL Llftct
unclcrsokringen lisat. I'li br-lincl ttluk iudike
laclc tallktrltur el hiirg.'r'e och q-rankullrLler-

lågle stiinclor-tsincler än på obrlind tnatk ricl

I.irrr.,'rl,.rr.r . rrrr,I''rt.Ii'rIr.rLrr,lel i ;\r:Lr.
,\'cn s jäh lör'rugr-inuar-r rir pli obr:in(l mark
h:rcle clock \rr\it srill)l)iirc iirr racl boniter-ing
nrccl stirrclor'1sfirktorer gal anlcclnirg fijr--
r,iinla. Dcssa utsl?!g \lr logiska oclt gick i vlirr

tlcl r iktnirg.
Llf|iug koostate|acle elicr att ha diskrrlelilt

näql-a iluclla rniijliea sklil till cliskrcpatrscn 111

.funhl it,.ttn a fii hon ittri try netl tl titulorl sf dtlorcr
., tt;ttt ,,t,,,-..1,t.,,1 t\,tj.t.t, t, l"j titt ,;itt. t,.,
alth ltltr på att tle arutr.för Llig n)rri or lt htliittr
hotigurtn.\)t'\'i lcrliaclc lintligcrr ha nälI elliö..

irct ollr ll11 den n\'a, Senom miilnlechelna at-

gårder- anlagcll skogen med gocl Irratginal
ör'ertr:il1aclc clcrr !ir kesProchrktion tran ticlj-

liar c 1r!ll \'ara möjlig i Norrl rd.
NIed den n\a skolicns iullig på ateuen

skullc allLså nred tiden eu allnritt iiirtcljning
a\ ståDclor-tsir(le\ inlr':ifiä. \rid .jubilctLrrrs-
exktrrsiorrcrr cxcrrrplificlacle -jirg iacl firr-iirrcl

ring-crr skrrlle konrrna att inncb:ir-a.!11 Fiit ctt
rrrigolluncla enlretligt alsnitt av ccnlrala
l\{ellannor-rlancl, cliil bolaget iigcle ca 600 000
hektar- skog, r'e.lovisade vi föt-clclrringen al
sd[]dorlsindcx i I I100-Llirsser- enligt vril serlasle

skogstzrxer ing. För'ck'hringcn arsåg alltsa S1

enligt pro\\1c\isa uppskattniugar i cletr beliut
ligu skogen. \'iiL r'år't bestiinclst-cgistcr 1i'!r-

sarnDril ollrriidc krurclc ri fii fr'alrr lllotsllLrlttlale

Breddgrad

Ftgn 9:2. BoniLrtn4 tnctl lul ring ar.ståntlarLvgot

'k lH i tnllutllskagD gtLi' (a t1).i )|(tt) Iiign'/IJ00 iin
nlit ) a i \.1)irn l)(\tA l ll)tkdltdt l)aniltlt,)t l)å tl(
tl)tert I)iilat jId i]itnt4l ulod.ti. Jii li;n'l\trt.ntrial:
Hugin\ u )tg\lng\tn ir.tlo i)tg l.o. tr. (it lq32.
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H100 Etablerad skog X-188m
H100 Ny skoq X 223m

F100 m

ligr 9:). Merl hrlen hlarna(Je bihlen (ro en Ji'amlidt
skog med. berydligt bättre till äxt än den som den exisle-

ranfu shogen Prest"rad.e. figuren usar fördzlningen
Hl00 banitzter mligt ul4)skattningar i dm existerand.e

1 gT\Iakslrogen få SCA:s marh?l i Mellannonland.
(tax IV), samt prognasen ftv moLsuararulc ltirdelning
i Iramtida skag.

fördelning i e tt framtida skede då all gammal
skog bytts ut mot kulturskog. Ståndortsindex
för ny skog hade simulerats beståndsvis till att
avse H100-boniteter i stället förJonson genom
ingång i en till SI modifierad upplaga av den
sedan länge använda mallen, figur 9:1. Dess

approximativa riktighet kunde anses verfierad.
Resultatet av jämförelsen visas i figur 9:3.

Index försköts kraftigt uppåt. Från ett medel
tal i den etablerade skogen på 18,8 meter blev
medelindex i framtidsskogen i stållet ?2,3
meter. För samma område visade Elfi.ings ung
skogsmaterial FI100 = ?2 meter i medeltal.
Teori och praktik verkade stämma. Avkast-
ningsmåssigt skulle idealboniteten i den nya

skogen därmed komma att ligga på knappt
30 procent högre nivål Detta ståmde återigen
väl med Ly4tet-undersökningen. Av figuren
framgår vidare att så höga ståndortsindex som
24 meter eller- mer var mycket ovanliga vid
bonitetsuppskattningar i 1970-talets skog.
Endast sju procent av arealen borde utgöras
av så goda marker Men enligt prognosen för
framtidsskogen skulle med tiden skog med
denna våxtkraft komma att breda ut sig över
mer ån 40 procent av arealen! Och H100-
klassen 18 meter, inom vilken medeltalet låg
för den gamla skogen, skulle komma att vara
obetydlig när den nya skogen hade tagit över.

Som framgått hade forskning och praktik
i den mån den senare intresserade sig för
dessa viktiga frågor - under de gångna årtion-
dena med tiden utvecklat ett visst mått av kon-
sensus i bonitesfrågorna. Skogsmarkens n(ltur-
gtuna praduktionsliirmriga var inte sårskilt en-
tydig. Under alla omständigheter kunde man
avlocka ståndorten högst olika virkesproduk-
tion beroende på hur den hanteras samt på
valet av trädgröda.Jag avslutar det här kapidet
med att citera professor Nils-Erik Nilsson, en
av de främsta auktoriteterna under det aktuella
skedet vad avser bl.a. r'irkesbalanser och av-

verkningsberäkningar Han skriver:

Älnu högre på min egen lista står att man
satsar- tillfickliga resu^er lill den uppdate-
ring av boniteringssystemet som oundgäng-
ligen är nödvändig. Närjag allrsomoftast
plockar in data i min dator för planterad
skog i 30-40 årsåldern finnerjag en total-
produktion och en dimensionsutveckling
som år väsentligt båttre än bättr-e-hälften-

skog av äldre tappning, även om klaliteten
lämnar mycket i övrigt att öDska.!t

Ännu i dag finns mer att göra. Den skogliga
bonitetsfrågan är sannolikt en "never ending
story".

g
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