


Vad måste vi förstå rent 

biologiskt om plantan och dess 

miljö?
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Det beror på frågan, mål eller vilken förändring 
vi vill åstadkomma

• Kort roteringstid

• Ekologisk kontroll

1. Biotiska och abiotiska faktorer

2. Störning

3. Återhämtning (ekologisk hållbarhet)



1. Tillväxtbegränsade biotiska och abiotiska 
faktorer

Antal träd

Produktivitet

Konkurrens

Herbivori Parasiter/

sjukdomar

Icke-biologiska 

faktorer; ljus, 

vatten, temperatur, 

markkemiBiologiska faktorer

Genetiskt arv

Nedbrytning



.. en kombination av biotiska och abiotiska 
faktorer

Antal träd

Produktivitet

Konkurrens

Herbivori Parasiter/

sjukdomar

Icke-biologiska

faktorer; ljus, 

vatten, temperatur, 

markkemi

Genetiskt arv

Nedbrytning

Samspelseffekter

Klimatförändringar

Markberedningstyp



Kan torkstress påverka plantans resistens mot 
snytbaggar?

Olika grad av vattenstress Olika grad av (artificiellt) 

snytbaggegnag 

Additiv: 1+1=2; Synergistisk: 1+1=3; Antagonistisk 1+1=0
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2. Skogarna är formade av naturliga störningar

• Skogarnas struktur, mångfald 
och funktion (hållbarhet) är 
beroende av störningar

• Förvaltningen av skogarna 
måste baseras på en 
ekologisk förståelse av 
naturliga störningsprocesser

• Stora störningar skapar
intresse hos allmänheten



Katastofala eller rumslig och temporär variation?

• Skapar heterogenitet och komplex mosaik av fläckar

• Dåligt beskrivna på beståndsnivå



Markorganismer lagrar kol
och näring och sköter näringscykling

Störning kan påverka sammansättning av funktionella 

grupper, skogens långsiktiga produktionsförmåga och 

återhämtning (kolsänka)? 

600 kg/ha



3. Återhämtning efter störning

• Föryngringsresultatet

• Fler biotiska och abiotiska

faktorer?

• Tiden för återhämtning?

• Ju högre störningsintensitet

– ju långsammare



3. Återhämtningen är beroende på störningens 
typ, intensitet och frekvens

• En stor osäkerhet kring multipla

störningar

– klimatförändringar

– förstärker/mildrar?

• Samspel ovan-under mark

• Inte nödvändigtvis uppnå

ursprungstillståndet?



Vad måste vi förstå rent biologiskt? 

- Vilken fråga, problem och vilken förändring?

1. Den fysiska störningen av marken är viktig, men vi har 
en begränsad mekanistisk förståelse (varför och hur)

2. Optimera de faktorer som är gynnsamma. 
Skonsammare teknik?

3. Alla konsekvenser är inte kända (ekologisk hållbarhet)

4. Effekterna av klimatförändringar



Tack för uppmärksamheten!
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