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Rotsnurren
Det är vålbekant att rötterna hos våxter-som
odlas i behzillare med ogenomträngliga väggar,
tenderar aLt ansamlas invid <lessa och "snurra
runt". Frågan är då hur såclan:r från början in-
stängda rörter beter sig uär \,äggen ras bort,
t.ex. vid utplanter-ing ifält. Frår.r bcsiik i tropi-
kerna hadejag stiftat bckantskap med dcn dår
vanliga tekniken att dra upp plantor för skoss-
anlågening i plastpåsar På planrsadiet såg
rötterna hos tissa trädarter, inte minst tallar-,
mlcket tilltrassladc ut. Det hade r.apporLerats
om cn viss instabilitet i planterinqarna. Mer]
resultatel var inte r'ärre än att man fortsatte
med plastpåsetekniken.

Vid våra besök hos Kopparfors AB på
60 talet hadc r,i liksom alla andra noter-ar att
rirttern:r på tall och granplantor som hade
rrrxit i "Koppar-forskrukan" var ihopsnurrade
när man drog ur plantal mcd dess vidhång
ande torvklrunp. Aren på Paperpot-plar.rtor
snur-rzrde Lötterna mnt i pappershllsan.
Denna var dock formad som ett r-ör och
öppen nedtill. Dctrzr kuncle lara ett plus i
salllmanhanget.

"De garnle" crinracle sig då ticligare diskus-
sioner och h)'poteser o:n1 )olstrangulcring (rot-
strypning) hos träcl som planterats med rot
s),sternet i oordning. Red:rn uncler 1So0-talets
scnare del fördes i Tyskiancl hetzr diskussioner
i detta ämne.226 Med hånvisning rill deforrne-
rade ocb lnissbildade rötter utdörndes all bar-
rotsplantering ir\,\,issa q'ska skogsmån, qv plan-
leritrgarn.r lör rrr:padd, . urre, kla sig nror rrr
outtclviklie unclergirne. För'slag om förbud för
skogsplantering skall r.o.m. ha r'äckts i dcn n'ska
r rl',laqerr. Der Rei, ll{tdq. l(ntd.trnlprulr
tionra gick ckrck alclrig i uppf_vllclse.

Edvarcl Wibeck lid Starens skogslörsöks
anstalt hade i shrret ar, 1910-talet observerar atL
unga tallar som grå\:ts lrpp hade onor-malt till
knöladc rötter. Dcssa hi de satts ut med spctt,
och därlör fått rötterna ihopklåmcla i de
Loni.l; lrålcrr. \^ il', i k trrLrdde rl drL röL
terna i sålunda rnisshandlade rotsystem mccl
tiden skulle slå knur på sig själva, lednings-
banorn:r förtvina och traiden dö. Kanskc. 1,rå-

gade sig nrr diirlör somlisa, skulle det gå på
sarnma sält nred viixthusodlade plantor i be-
hållare? Skillnaden mor Wibecks planror r.ar
dock att de rrrr aktuella kanskc bara skulle
r,äxa någr^ir månader i de mycket små km-
L.,t na oclr djrlör h:r err q.rrr.la lir-r |or:rsr.rn
när de hamnade ute på hvgeet.

tr [ !'r,

Det uppstod r\å lägcr av uppfattningar: "de
oroliea" rcspektir.e "de förhoppningsfirllir".
Sjäh'a hör-de vi till de försiktist förhoppnings-
lirlla. Till den andra gluppen hörde bi.a. Fritz
Ber-gman, chcf för N{oDo:s skoslisa försöks-
verksamhet, och Bcirjc Häggströrn, cli byrå-
, hel rirl 5l',g.:rrrrl.err. B,r,l:r ;,,gi, I i (:ÖR
gmppen. Där hadc li rnlcker livliga diskussio-
ner Uppfattlringarna gick ordentligt isär. L)er
slutacle rncd att Be.gman och Håggström lanrr
skål irtt publicelir en Iarningsskrift.22T Här
för'dc de åter-fi-zrnt den samll h\?otelerr att
rötterna till tallplantor nrecl cleformerade rot-
system med tidcn tenderar- att \'aixa ihop. De
kan då stwpa leclnirrgsbanorna 1ö. \,attclt och
när-ing till olanjorclsdelen. Sorr konsckvens
kor-nmcr- säclana triid att tvna bort och clö, kar-r-
ske cfter så diir-8-15 år-. Den onor-rrala rot

:21



Lltveckljrgen strarrgulelar t del. Aktioncn fick
avsedd lclkirn, ty clen Ibkuserzrclc moL möjliga
slagheter inom den n1'a planlskolctekliketl
son-r rnan sedau gjorde mvcket ftlr att rcclttcelir.

Eftcr-som vi ör,crvaigcle att satsa På ett Plant
ocllingssvstem rnccl l(oppar-for-skrttlatr sotr
qrrrrtd, l, rr crrt - o, lr ,l.irrrred 1ut.r rrr .lnt in
vesteling vil. vi gilctvis angelaigu?r om att
nolla länka ig..crtorn elentuella korrsekvt'rrser-

ir dr'll.r \;qlnl. \i.i'lre vi.s|rlitrll elr lrrliL)

nellt och kostnadscffeklilt odlingsslstcm,
rrrerr.rllt.r riLti{.r.r rrt löl.l;. Jll int, ar, rrrrra
klaliteten på bolagets fi-rntida skogar. f)essa

skullc srrar-L odlas fntrn med en takt Pä l5 000

till 20 000 hcktar per år och bor.de producela
sirr,:il tirlmer som rnassaved.

\,'i lar dairfilr aneclägrra att söka fakta 1i'rr att
Lunn:r gå r,iciare. Ått :rll ban-otsPlanteiiDg
lctlcr Lill att dct t4rpr'äxanclc triidet initialt fuir

ctt clefor.rrer-at rotsyslem, det var allom bekant.
Lika bckant var-att stor.a plantor soDl sätts ut
llrrurr clel,r'rrrr'ta,l, rörr.t itt.m.r. Vrtr tn.rtr

visste ocksli ?111 träden Ined {iden utvccklar ell
llorinal rot. Fr-irgan att söka besvarur !ar- där-för
om rötter som \:arit ilstängda i err krrrka upp
lirrclc sig så annorlundt efier utplantcriog alt
cle gav upphov lill lcnonrenel rotstrangule-
r-ius. Ilållbarhcten i denna a\ några frarn
r.reila hr I'utr. lr.rde .itrrtrt :'rqelr 

Pr ;;\:rl
Den andrl Iiågan var ollr tläd trppdragrtir i

kr-ukor-r'ar-så cläligt fåstacie i malkert eflet ut
plantering att detla kunde iiveutt't a kvlliteletr
på der li-amtida bestandct. I tle någr-a iir-garnla
plrrrrt-rirre.rr rrld l.ir lr.t.Pl,rntu .orrr \i \i rl

på l(oppar fbrs mar-ker fanns tcntlenset till att
träden ibland lutadc cllcr hade basirla stam-

biijar'.
Al)a insåg atL rotlllLrrrptubbtn i {ärsri hrr1.l

borclc r,ara relatcrade till tail och contorta.
Dessa triicl har inte förmåga att utlcckla nya

siclltitter. L)c ursprunglig-a rö1lelna r'äxcr till
i rotspetsen, clär dc också lirr-grenal sie. (lran
Ijetet .iq . n n, ,t lr nd:r. lr.ir la r .rdr, rt ir,, ri,rrer

upptr'åcla var- som helsl fian clc Lrlspt ungliga
F,n granpllnLa med tilltlasslat rotsvslern satsar

drir-firr på att skicka ul nla sidortil{er I fallct
tall iir-inte saken lika enkel.

L11 'Leqselrr. lrrt, rrr'rr (.illqrcrr' -'rtrrsir*
rIler,rde. dll ti, r rll cx,tlrret'.rrhr't, i i'rrrr.r
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skogsskötsel.:2s tippgifien lar ittt sltrdera och
dokruncntcra t-otrt n ccklitrgen hos taliar sonr

för-c ellel i:rnslrrlning till plauterinF..eD fiitl
sina rötler-lilltr-usslacle. \'ad händc pil sikt ncd
delbr-mclade rotst stcm? Val t-otstratrgulerillg
ett hot i taick.otsplantcritrgar? Som fötemål
för sllrdicD skLrlle någr-a rqrpåL 50 :ir garnla
sircrtplanteringirr- på bolagcrs nrarker tjäua.
Det firruts ocks:t ctt al)llill intl_essant rnalerial
alt granskir. De nu lzil utvttxna trridcn i r'åra

iikh e Iiöplant:rget- hade phtrtcrats ut föIsl
eftcr-atl de cn längle tid vuxit i stola krukor.
Ile hzrcle som rcsrrltat utvecklat cn ordentlig
fotsnurr. Dcssulom I:rnns dct Z0-årig-a plante-
ring..ar fiå lidigt 50 tal clår plantolna satts

lled rrccl sr)e11.

].:\.n:!el lni .fl(it rln(] t.lsn,|]) lot l[aDLa vtn orlh.l.s alll

för llng i hntlta ntl..liitu i'iiggo)



Gillererr gick till verket mcd stor encrgi.
Han srävdc upp, sågrclc och fbtograferade
tallstubbar- och tallrötter lrndcr somrarna
1971 och 197?. Gilleren konstatcrade atL ror-
clclbrrnalioner air m)'cket vanliga vid nll bar-
r-otsplantering. Alla letancle röfter ökar- med
tiden i srovlek på erund av rill\,äxten. Svårt
tilltrassladc talirörre) bildar dårfiir tiil slut en
klurnp. Uppmrurtr-ancle nog kunde han också
visa att de ihoptrasslade vär,nadcrna efierhand
överlagras irv vävnacl rned mer nol]nala ied-
ningsbanor-. Delbrmationcn ligger sedan in-
kapslad i ör'ergiingszonen nellan staln och
rot. Gillsrelt obscrverade inga tecken på r-ot-
strangulering. Norrmannen Ketil Kohmatrn
rerLrrd, ha r.irr rriir harr kalladr r, or in orrr ror-
stransulerirrg för "lenestolsbiologi'.229 (lill-
grens rrndersökningar visade ocks:i att tallar
rred r-otdelbrmation kunde fii cnsidisa rot-
s)'stem och i vissa fall hade svårt att utbilcia cn
pålrot.

Som resulht av (iillgrcns arbele dros vi
slutsatsen alt rotsnurr hos den typ av plantor.
sorn ri ir,,rl i begr, pp .rrr produr era irrrc rrl
ett problem av cn avgörande dimension. Men
en viss, ciock sannolikt rått ringa andel täck
rotsplirntor av tall kunde för\'iintas få det be-
svärligt i ungdomen genom svas lörankrins i
marken. Dc kunde komma att luta ellef ris
kera att brytas av i markhöjd. M ansåg dock att
dctta var en risk vi tills vidare {lck ta, ty allt
tydde på att den absoluta huvuddelen av trä-
den skullc unecklas normalt.230 Vi var- bara i
början av en unccklingskedja dår uv kunskap
skulle r,isa \'ågen rili förbättrinsar. Der borde
exempelvis finnas goda möjlighetcr am med
tiden modifiera odlingsbehållaren om detta
skrtlle visa sig önskvärt.23l

Vid SI-U:s avdelning för skoesföryngrine i
Garpenberg g-enomfördcs under 70-talet år
skiliiga undersökningar ocir expcriment för att
bättre klarläggl rorbildning och stabilitet hos
plantor^ uppdr:agna undcr olika förhållarlden.232
T)et rar stahilirrrslltqin 5onl rilldroq 'ig .rörsr
intres'e. tr lrit krtrrde mritrringar göra..

Inte oväntat viszrde sig täckrotsplantor, oclt
srnåträcl sorn härsrammat frzin dessa, bjuda
minst nrotstånd liir sidokral'ter. Koppzrrfbn-
plantor från den ursprungliga krukan var i

ungdornsstadiet mer kär'rsliga än exenpelvis
Papcr-pot-plantor

Utvecklingen stod dock iutc sti11a. \,.år
krrrka modifierades snart till HiKo-hnrko.n.. in
värrdigt försedd rncd st,rlistcr 1'ör rörrerna och
vi övergick till upphöjd oclling. Der urspmns-
liga kmktvpen byttes succcssivt ut. I och n-recl
detta elirniDr r:rdei rut\nllr'r'ell i stot I )ett.
Stora utvecklade Phtta Ea. Denna rninskade
kraftiet förekomsten av Lotclclormatione r Vid
sidan av dessir tillkom några audra kruktyper.
sorrr också mon'erkadc rot.nlrrr 233 Dårernot
hånde mycket lilet under 1970- oclr 8O,talen
vad gäller Papcrpot-plantor. Dessa fortsafte att
producerirs i stor skala av stadiga plantskolor
lör lörsäljrrinq rill .nrå.lns.hrul, r. .\verr
Domånverkct hiill sig kvar vid Paperpol rill
mitten av 80-talet.

Redan år 1974 startirde vi en till omfan-
ningcn unik uppföljning i fiilt av våra täckrots-
planteringar'. Varje år lottades ett tnral n)'ss av-
slutade plantcringar ut, över vilka iades ett när
av fasta cirkclpr-or1'tor-. På ylorna markeradcs
och protokolllördes alla planLerade plantor.
lnlentefiogar qcnomfördes eftcr t\'å, tre, fem
och tio år. På så sått följdes individuellt mcr än
l0 000 plantor^per årgång. Det gålldc överler.
naden liksorn olika skador. stamdcfckter o.s.r,:
Det visade sig a(t trådens förankring i marken
klart fiirbåttladcs i rakt lled att de \'äxre sig
större. N,Ien vid sidar.r här-av innehöl] täckr-ots-
planteringarna err varierandc andel träd med
basala stamkrökar. Orsaken \'ar oJta att den i
marken nedstuckna tor-vpt-oppen med inne
håIl av rötter lätt frös upp på firktiga finjordar.
Som en följd försvagades plarrtans roLforank-
ring i marken. Deu tendelade att luta cllcr
t.o.m. falla omkuli.

Plantor som trots detta haudikapp över
lerde fick en staur rncd basal krök når stam-
mer r titzdc rpp siq. ljerr.r g.illdc irrre min\l .öl-
tortatallen sorn hirr "tio liv". Vanligen liig löre-
komstert av krokiga träcl r,id 5 15 procelt.23'1
På svirra uppfn'sningsrnarkcr kunde dock i ex-
tremlallet 30-'10 procent av triidcn ha delek
ter Vi uppskattadc där'fiir au anvåndningen
av dcn ticligaste tvpen av trickrotsplantor kan-
ske hade ökat förekomsten av krokiga tråd
med fern till tio procentenheter jämlöft med
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barr.otsplantering. Som viss mon'ikt hade dcrr
rva plantiirr ökal övcrlevnaden i kulturerna.
Ii-okvuxna träcl skullc i de flesta lall kttltna al'
laillsnas vid cn gailring...

Restcn av skogsbruket som börjat anviinda
faickrotsplanto. r-rppler'de samma verklighct
De fö[sta planttyperna var inle perfckta, men
kulturerna nnccklades lanligen mycket brir.
Den r,iclare rotun'e ckling..en skulle lisa sig

Iigga r'å1 i linjc med Gillgrens obscr-\'irtioner. I
takt med aLt trädcrt växte till i storlek blev clen

tidiga rotdcfo.mationert maskcrad genom
roteDs tilh:åxt och skulle med ticleu Ilrel. e]ler
niindrc försvinna. Det lar scclan Iörst licl itu-
sågning.. tr, .otstubbar^na som lnan skulle
krLnna notcla att det ticligar.e funrrits ett oregcl-

bundet I-rberfirr'1opp.
H,vpotesen orn t otstr-:rngrtlering kuncle ar'

skr-ivas. Nägon såclan cibscrverades alcilig i

r'år'a planter-ingar oclt veterligcrr inte hcllcr
någon annansLans. Mcn i de tidiga plantering
arna kunde något enstaka traid knåckzrs strax

ovan markytatr. f)crr tvP al rotdefbrmation
som förekonr i dessa rnedltrrdc trämligen
ihl;rrld att en brottzoD bildades mellan stirm

och rot. Zoncn bestocl av leclceller sorn koll att
ligga lagrade hor-isoutellt i staillel fär \t'rtiktll

Rotsnrirren och cless förnrenta cffekter

'krrl'- errrell, rrid irr , rrpp,lröra rtt irrtr-", ra

ntan i stället liksorr pzi sin ticl i 'I,r'sklancl
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llakLefotmalilllr n k a n

slwre ilten V(irat stttt
v ldqa rm t ti)nfl i lräd et.

är'en nå den svenska riksdagen -"6 pp1' på åt

gårder Dctta beroclcle pir cle hätrdelscr i norr
sonl utlöstes a\' det osedvarrligt kärva vädrer på
80 talet (sc viclare kapitel 12). Som ticligare
beskrir,its uppstocl katirstrofala svarnpskador i
lr.rmlör rllt höelitcn:'.'.'llPl.rnt"ringa'..a'rr
det firnns mårrga på bl.a. Domänverkcts mar-
kcr. Kulturer-nu hacle vanligcn anlagts mecl

plantor uppdragrrrr i Papelpots. En f.d. krorro-
jägare, l{ubil Holmström i Alf idsjaur, log
fcnourenet tili si11 hjårta och ltatnnade i cent-

rurn {ör upprnärksam}reten. Han hlde nåm
ligen en enkcl för'klar-ing- till att Plantor-riir dött.
l)ci \'ara rotsnur'r'en och av deutra lörorsakad
rotstrirugulering.

Liksour i anclrzr täck.olsst'stem fick plantor
sorn odlats fi-am i pappcr-shvlsor en tvdliE rot
defolm:rtiorr. När kroncrjägar en drog upp
sådirna plantor i en plantcring - r'ilka lirnligJen

clödats rv ( ]re mrneniellasr ampe n eller sriö-

skytte, clier ar, båclaclera - h:rclc de nästatl

urrclantagslöst rötter som piivelkats ar PaPPers-
rrlinderrrr urlu rrrirQ. [ti.ka Pl;rrtnl. riitter
siig givctvis likadant ut men dclla {iamgick
vanligen intc. Eller också skulle de, enligt
Holrström, cickså snart dö. Sammanlianget
r,:rr_klart. L)ct var den olormal:r rolutveck
lirrg.r.nln or..rkaile plrr rr tr lö' lcn.

Dessbåttre bvggcie HolD]strörrrs h,vpoLes på

elt lelslut. \'isserligerr var Papcrpots intc idea-



liska att:rnr':incl:r pä kalla.jor-dar Det tog garska
1ång Licl fii planlor-na irll rolil sig och rärlr
ifnirr clct kärisliga urrgdorrrsstaclict. Ilcn dct
\r,l .\.,trprtrgtel,pet, o, h itrtc tÄlerrr,r .,,rrr
lar den primä.a olsaken till att s:i månea plan-
tor (l kade Llnder. Samma soals plalloa s()Dr

\'åxre i grnnsanrmale klirnrlliigen, rLtle(klldc
sig liru)igen tillfi eclssLrillarr cle.

\le n Holmstr-öms iirr-knnnelse om en annal-
lunrle k:rtastrof anammaales tacksanrt sor'n err
ill:narslancle nrhel i lrlssrneclia. Tv sotr kou
sekrers - rille rnar göra sarrroljkt r-iskcr':rde
rrrccl ticlcrr landcts hunchatuscntals hekt:11 a1

täckrolsplantering?1r att fört\ ini! och (lö i fijr ti(I.

Det nedslåencle buclskapct lccklc rivcrr till
1,',liri.l ' irririrrrrr. Frr p.rr rciljÄl'rrti.rer irreI
pelleraclc i r-iksclagen se(li1n de ir 19!)tl) fritt
'skogsclöclen ' clenrorstrcracl fiir- sig l Hohn
str'örr. I)rn absolld \tötsla shogsshanrltthn i titodtrn
1111, ncktc riksclagslcchmotcn Ragnhilcl Pohanka
i , tr .rtttl., I i l'ir, .r idrrirrqerr.

.Jag^ r'ar- omdiimcsliis nog rltt a\ erl lepo|ler
låta ltig lockas lill ctt nliitc urcd Hohlstr-irrl
rilet cliilpri. Nlari lillc girla ett T\'-proer-arn cl:ir

.jag skullc fii tillfiille lörklala or srkssirrrrnan-
hanget till clen omfaltalcle plrntdii(lcn, d.\.s.
,111 i fti-sta haDd rrich-ct lilrit .len utlösande
falitor-n till clc iiir-h:ir-jancle s\ arlpska(lorlt.

v
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\itl uh ,tkl,ttl t,'r lt,itt , tr l,tt ll+t ht rhn

Jag visade lVtcamct att planttypen inte
had, .1,-l.rr r,rqorr .tötre rrrll i .rrnrnar-
hanget, ry när:r vrrralldra belägna täckrots- och
barrolssplanteringar hadc cxakt sarrrrua sjuk-
domsbild. llen med ett skickligt hopklipp av
utv:rlda sekvenser. fiån en låns inspclnirrg
lvckadcs progJrirmrnakarna aLt få 1l-am ett bud
skap till tittarna solri vtr sanningens r:rk:r nrot
sitts. Detta blev ing-en irr,crrasknin!1, t! jag flck
ganska snart klart för-mig att avsiktcn rned
programmct \:a. att visa alt Ilohnslr'ånr h,rd.
rätt. Så iiirvancllas rnt't till sanuing att spr-idas

till eu aningslös allmänhetl235
A'slutnirrgsvis kan konstateras att fokusc

ringen på kvalitct i plantcr-ingar-nzr hacle clet
godr rrred sig att hela planteling-skonccptet
gradvis förfinatles. Ingen kecljir air'5tar-kare än
sin svagaste 1ånk. Avgörandc för slutr esultatet
är inte bara br-a plantor ].lfan å\,en \,a1 av traid
slag och proveniens sarnl ståndortsanpassad
marll,, r, 11rrin. u, lr r.il rrtf,",r,lplarrrerirre.

Uncler 9O-talet sirg nla och vtterligare 1ör-

båttrade tåckrotsphntor dagcns ljus, såsonr
Starpot och SOA:s.fackPot. Rotunecklingcn i
sårskilt den sishåmncla är sådan att det är
svårt att skilja dc utplantcraclc lllarrtornas 1-ot-

sl!Lern frän själrsädda plantors.
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