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MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT. 

Om aspens produktionsförmåga. 
Förelöpande meddelande från sju försöksytor. 

Av GUNNAR ScHOTTE. 

Under nuvarande kristider, då någon import av aspvirke från Ryssland 
ej kunnat ske, har behovet av aspvirke måst fyllas inom landet. Här
igenom har verkligt intresse för aspens produktionsmöjligheter åstad
kommits, ett intresse, som förut varit ganska ringa på grund av de 
vanskligheter, som aspen kan förorsaka barrträdsodlingar å hyggena. 

Men även om aspen ej bör tillåtas att innästla sig på hyggena å 
den vanliga medelgoda eller sämre skogsmarken, torde man dock bl. a. 
genom kristiden kommit ifrån den föråldrade ståndpunkten att anse 
aspen endast som ett skogsogräs. 

Att aspen är ett lämpligt hagmarksträd har man däremot länge varit 
ense om, och särskilt C. E. LÖWENHJELM (6) och WILH. FELLENIUS (I) 
ha pläderat härför. 

Efter studium av de för export anlitade aspskogarna i Ryssland har 
HENRIK HESSELMAN (2) påvisat, att om vi också ej ha sådana kalk
haltiga sandmarker, som producera den vackra aspen i Ryssland, så 
finnas dock i vårt land myllrika, sidlänta sluttningar i skogarna, som 
väl lämpa sig för asp. Dessa marker utmärka sig genom en örtrik mark
vegetation och uppfylla två villkor för aspens ·trevnad, nämligen riklig 
och god mullbildning samt ett i marken högt stående och rörligt grund
vatten. WAHLGREN (n) förordar aspen i bördiga hagmarker och löv
ängar samt längs stränderna av våra större insjöar och vattendrag. 
WINGBORG (I2) har särskilt framhållit den ekonomiska vinst, som aspen 
bör kunna lämna. Han förordar liksom LUNDSTRÖM (5) även odling 
av vissa poppelarter för tändsticksvirke. 

skogsavdelningen vid Statens skogsförsöksanstalt, som närmast har 
till uppgift att studera produktionen i svenska skogssamhällen och 
beståndsformer, upptog på arbetsprogrammet för åren rgrs-rgr7 an
läggandet av några ytor i aspbestånd som exempel på aspens produk-
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tion. Ehuru härigenom ännu blott tillkommit 5 aspytor, har förf. ansett 
lämpligt att redan nu lämna ett förberedande meddelande om desamma. 
Detta så mycket mera som även från riksdagens sida visats ett speciellt 
intresse för dessa undersökningar. Sålunda väckte vid r gr6 års riksdag 
herr J. PERSSON i andra kammaren motion (8) om skrivelse till Kungl. 
Maj:t angående åstadkommande av aspodling å statens marker. Motio
nären framhöll, att staten torde hava stora skogsmarker, som lämpa sig 
för aspodling, och som borde kunna förse tändsticksfabrikerna i vårt land 
med råvara. 

Jordbruksutskottet (4) avstyrkte visserligen någon direkt åtgärd från riks
dagens sida, då den föreliggande frågan var föremål för såväl enskildas 
som statsinstitutioners uppmärksamhet och arbete. Utskottet underströk 
dock den av motionären framhållna nationalekonomiska betydelsen av 
ett rationellt bedrivande av aspodling i vårt land. Utskottet meddelade 
också, att, åtminstone å en del enskilda marker, odling av asp bedrives 
i icke obetydlig skala, och att Domänstyrelsen upptagit frågan till 
behandling. Härefter anförde utskottet följande: )) Den institution, 
som emellertid i första hand har att taga befattning med hithörande 
frågor, är Statens skogsförsöksanstalt I den plan, som uppgjorts 
för försöksanstaltens verksamhet under de närmaste tre åren, har 
även - enligt vad som meddelats utskottet - inrymts tillväxtunder
sökningar i aspbestånd, alltså ett led i den kultur, som motionären 
avser.)) 

Redan år I g og undersökte författaren genom en tillfällig försöksyta 
ett barkat aspbestånd å Jönåkers häradsallmänning i Södermanland, innan 
det gick sin undergång till mötes, och samma år anlades vid Försöks
anstalten i samband med björkundersökningar en blandskogsyta med 
björk och asp å Klotens 'kronopark i Dalarna. 

När det gällde att uppsöka områden, lämpade för försöksytor i rena 
aspbestånd, var det naturligt, att försöksanstalten i första hand vände 
sig till vårt lands främste aspvårdare, överjägmästare C. G. BARTHELSON. 

Med största beredvillighet ställde han också sina kända aspbestånd vid 
Sätra bruk i Västergötland till skogsförsöksanstaltens disposition. Här 
anlades sålunda sommaren rgr6 tre fasta försöksytor i yngre aspbestånd, 
varjämte en tillfällig aspyta uppskattades i ett äldre sådant. Slutligen 
uppskattade skogsförsöksanstalten hösten I gr6 på jägmästare TH. GRINN

DALs förslag en tillfällig yta i medelålders aspbestånd å det greye CARL 

BONDE tillhöriga Rörningsnäs i Södermanland. 
Uppskattningsresultaten från de sju försöksytorna återfinnas i tabell r. 

Innan desamma något diskuteras, lämnas först en detaljbeskrivning över 
mark och markvegetation i försöksytorna. 
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lTr skogsförsöksanstaltens saml. Foto av G. SCHOTTE 20fa xgr6. 

Fig. r. 23-årigt aspbestånd (bonitet I) å Sätra bruk i Västergötland. Försöksytan 378. 

Peuplement de tremble de 23 ans. (Productivite I) Place d'essai 378. 
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Försöksytans 
belägenhet 

Orientation 

378 Sätra, I9I6 
Västergötland 

377 Sätra, 1916 
Västergötland 

422 Hörningsnäs, 1916 
Södermanland 
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GUNNAR SCHOTTE. 

Medelhöjd 
Hauteur 
moyenne 

Tab, 1. Försöksytor 
Places d' essai en 

Kvarvarande bestånd 
Aprt~s l'eclaircie 

I 1,160 13,r 12,5 487 14,ro 91,r 14,4 3,96 
II 210 II,s 8,3 504 I,,s 6,6 16,8 0,29 

III IIo 9,5 6,3 523 0.35 I,7 I8,s o,o7 

1 
__ IV~-:----I_o"---8--',-"3--c-:---=-5cc'7+-=5'-03c-6--+·-o-,_o3-+--o-'--''c--I:...9.c__'6 o,or 

S:a l 1,4901 IJ,r II,61489115,631 99,51 14,6-~4,33 
Gran 380 s,o 4.4 5 I 7 o,s8 I ,s 20,o o,o6 

S:a för bestånd.[ I,87o[ I2,8 [ Io,s[ 489 [I6,2r[ Ioi,o[ I4,7[ 0,39 

Asp l I 799 I5,9 l I6,o 469 :I6,os II9,6 
II 89 IJ,s l 10,7 493 [ o,8o 5,3 

I4,o 3 >99 
I 5,4 O,r8 

III ~-
IV , l-

S:a l 8881 I5,8 l I5,si47D II6,8sl I24,91 14,o 14,r6 

l
cc-G_r-:-an---:l--oc---:-c-·4 __ 2-:;87---7_, 8 _ _,___:_5 -' 9+-'5'-"3-=5--:-- I , r8 _4--',g-7----7----o-, r_6 
S:a för bestånd.[ I,3I6[ I5,3 [ I3,2[ 472 [I8,o3[ I29,8[ [ 4,32 

Asp I 
II 

III 
l 4 ~~1 ~~:: l ~:::1 1~~ II~;!I I~::l ~~:~l ~::~ 

S:a l 4251 21,9 122,oi4951I6,r81 175,rl _IS,s-~3,3, 
Gran l 663 I2,3 I5,2 496 II,97 73,o I,38 

S:a för bestånd.[ 1,088[ I7,8 [ I8,2[ 495 [28,rs[ 248,o[ [ 4,68 

_I_3_7...,1J_ö_n-ål-ce-rs_h_ä-ra-d-s--:-I-9D-9-:--8-5+--I-i-I-A_s_p------r~--+~--'-3-58-+I--2..:...;.5,:--~3D,ol - 125,31300,91 13,5 

allm., Björk 66 24,5 28,7 - 4,3 48,5 o,6 
l Södermanland ls:a för bestånd.[ 424[ 25, 4 [ 29,s[ - [29,6 [ 349,4[ 4,r 

-3-76--;---S-ät-ra-, --;-I-91-6-+-3-1-';--II-\--A-sp----;-1--I -\-~-7;_2--i61:---"-I4,;--I I4:-I-:;31I I,9ol 80,51 15,31 2,6o 

Västergötland I~i I991 ~t~ I~:: 1~~ ~::: I~::l ~~:!l ~:~! 

Gran l S:a 1
1 ~::1 I4, 2 l I3,8~4~)5-~I4,rol 95''1 ~·413,o7 

I47 Kloten, I916 
Dalarna 

6I II 

---oc+--I_4_,o_ I2,3 4 I,7o II,3 0,36 
S:aför bestånd.[ 1,082[. I4,2 [ I3,6[ 475 IIS,Bol Io6,4[ [ 3,.43 

Asp I 
n 

III 
l -

I28sl I9,4 l I9,71490 l 3,9,1 37.f~~-~ o,6, 
I6,6 I I ,6 522 l o,o81 ~,7 1 ~·9 o,or 

Björk I~:a l :-~-;~c"-~--;-~-:-~-~~ ;;:~1 ;~~ I;:;JI :::.;11 ;;:; ~:;~ 
: III l I21 I7,7 I5,31 461 0,22 I,8 I7,s o,o3 

l
' IV r6 I I ,2 l 9.91 467 o,r2 0,6 24,4 o,or 

1 -s;: l 324[ I9,5 l 20,9[ 467 [ri~6fro_2_,-+o[_I...:5_,2_[:--I-,7,-" 
[S:a för bestånd.[ 46o[ I9,s [ 2o,s[ 473 [IS,rs[ -I3_9_,-+9[_I..::5-,8--:[c--2"-',35 

_3_7_9-1-~-S-ät-r-a,-V-ä-s t-e-rg-.~~ ~I~9~I~6~=~7~7~",,_ -_I~I~=~ ~A~-s-=1-J_-~-~--_-_-I_ -_,.c.I~~4~2~9~~~~-I....;8;....;, 7-r:-:r:; 3 !2 I , 941 I 94.321 I 6, 4 l 2, 52 
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i aspbestånd. 

for~ts de trembles. 

, ~ IMedelhöjd 
~ ·: 1 enligt 
"' "" l formeln 
~ j; 1 Hauteur 

1 
ci5 8 j moyenne z , _____ ! 

st. l % [ 
l l l 
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Kvarvarande bestånd och utgallrat virke 
Avant l'eclaircie 

1361114,5 I5,6 I2,2 935 I5,S IS,S 4681I8,3711 I36,31 14,ol 4,54 
I50 6z,S IZ,7 58,2 239 I3,o I0,4 479 2,04 I2,7j I6,ol 0,42 

53 IOO IO,r IOO,o 53 IO,r 7 ,S 4601 0,26 I ,•1 I8,o, 0 1o4 
1 24 IOO 6,s IOO,ol _2_4+~6-''-S~f---..'.4c:'9c;-...:4~3_81-o-'-,o..'.4!---o-',,'l,__z_z_.,_':l_o_:._'Ol 

I4,7 463 2,32 I2,6 I6,7 I4,s 
10,2 469 I 124 6o,9 7,4 r6,s 
7,8 460 0,26 IOO,o I ,2 I8,o 
4,9 438 o,o4 IOO,o o,x 22,l 

363129,ol' I4,• I6,QIII,-25II I5,s l I4,sl469120,7'1 I50,31 ~··ls,or 
__ z_ ..:I 5~3:_,3'.'.'-'"4 ~-I:_,3'.''.:..6 ~!..-=..'....:..::!..2~c1__:'.'.::_'CI___:_::~~_:::!_~~-!--.:_8:_7 C::'6!!--6=-4_:_,3~i __ I_2..''C:.5 ~J......I_I:._,• 49 5 6,37 39 14 _I_,_3' 

1 5781 3o,sl I3,s 3I,611I,894I I4,s l I3,sl474l27,oSII89,7I - l 6,3• 
l 

II,6146413,861 I8,6125,41 ~·31 
I7,s 49I S,xg 8 I ,si 34,s 

l I4,rl 479 l 9-osl 33·41 59,gi -l 

l I9,614951 6,o41 27 14163,61 I6,41 
rs,o 495 o,Sg 8I,6 8,6 I8,6 
14,, 495 0,7S IOO,o 714 I9,o 

==-~ .. 1- Il l l l l l l l =Il = l Il_ 11-=-11- 'Il =Il ,' 
l - l - l - l l -- l - l - Il - l -

4 4,5 I2,8 IO,I 49 ,44 ' ,s ,g 4,o 
' 

,o ,o ,54 o, l ,s ,57 

154 SI,g I3,6 Il,• 485 I,so 46,g 9.9 - 46,s 297 I3,8 II,7 480 3,2o 21,2 - 0,6S 
4581 29,71 13,, l IO,si49I l 3,941 2o,ol 25,41 -l I9,311I,54ol I4,o l I2,SI478II9,741 I3I,SI -l 4,•s 

~6!~31 r8,9 l ~,614941 ~S41 32,ol ~··1 l 7 ,si 3 I ,611 2041 19,3 l I8,gi49IIs.7sl 54,31 I 7,61 o,Sg 
- -1 - 8 16,6 I I ,6 522 O,oS o,s 20,g O,o:r 

81 IOO 12,S 9,o 486 O,os IOO,o 0,3 3I,81 !Oo,ol 8 I2,S 9,o _486 O,os 0,3 3I ,s o,or 
' ' 

84138,.1 I8,7 l I6,g 494 I ,Sg 32,•1 I 7 ,s I 8,, 
3I ,611 

220 I9,• 18,4149I 5,s8[ 55,41 r 7 ,s 1 o,gr 

56 17 ,si 18,4 l 7,3 444 l ,31 I I ,4 10,7 I6,4 10,2 320 I9,6 21,41465 II,ssi I05,sl I 5,x I o79 
48

1
6o,ol I 5,3 1S,x 459 o,S6 59,6 6,o 18,o ss,s

11 
8o I6,3 I5,• 459 I!44[ 10,S l 7 ,s O,:rg 

8o 87,o I I ,S I2,I 485 0,92 8o,s 5,3 I9,6 74.3 92 I3,o I2,S 479 I ,14' 7 ,, 19,r o,:r2 
20 55,6 8,, Io,ol 525 l o,:r6 55.7 o,7j 2o,sl 50,7 36 9.5 l IO,ol495l O,•Sj I 13j _22,61 o,o2 

i 2041 38,61 I 5 ,• l I4,•l453 l 3,•sl 22,sl 22,71 I 7,71 I8,•ll 5281 r8,6 l I8,6l 4661 I4,4II I24,71 I5,7l 2,:n 

288l 38,sl I6,s l I S,ol 4741 5,r4l 25,31 40,•1 I 7,91 22,311 7481 I8,7 l I8,6l473lzo,•gl I8o,,l I6,31 3,o2 

1-1-1 l - l - 1--1 -1-! -1 Il l ! _l-!-: -i --l - -,1 -
l 

- -

78. Meddel. frlm State1ts Skogsförsök.r;austalt. 
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Försöksytan 378 är utlagd i cirka 2 s-årigt nästan rent asp bestånd, endast 
en och annan gran är insprängd. Ytan finn~s å Sätra bruks skogar cirka 
3 km österut från Sätra bruk. Dess areal är, förutom I o meters bred kappa, 
I o ar. Markprofilen visar 2 cm förna, 9 cm mull, r I cm mullblandad fint 
grus, I 4 cm finare grus och sedan grövre grus. -

Markvegetationen består av ris enstaka - tunnsådda: blåbär t, lingon e 
och ljung e. 

Örterna och gräsen äro enstaka - möjl. tunnsådda: 
Anemone nemorosa, Aira f!exuosa, Canx sp., Fragarz'a vesca, Galium saxatzie, 

Luzula pziosa, Orobus tuberosus, Oxalis acetosella, Polypodium dryopterzs, Poten
tzila ert'cta, Pvrola rotundifolia och secunda samt Veronica chama:drys och. of!ici
nalz~·. 

Mossorna förekomma strödda: Bryum roseum, Dicranum scopan'um och 
undulatum, Hvlocomzitm parzdinum, proliferztm, squarrosum och triquetrum, Astro
phyllum afjine och undulatum, Polytrichum comzmme och Sphagnum girgemohnzi 
samt P!agritlzesium denticulatum. 

Försöksytan 376 är belägen 2 km öster om Sätra bruk i 3 I-årigt asp
bestånd med enstaka gran, björk, ask, al och tall. Genom ytan flyter en 
mindre rännil och marken är frisk - fuktig. Ovan ett förnalager om 2 cm 
finnes ett cirka 2 o cm mäktigt mullag er. 

I beståndet finnas buskar tunnsådda såsom en, hassel, lind, oxel, rönn 
samt Lonicera Xylosteum och Vilmmum Opulus, den senare fläckvis strödd. 

Risen förekomma i tunnsådda tuvor: lingon, blåbär och odon. 

Gr ä s och örter äro ymniga. Bland de förra ha antecknats Anthoxanthum 
odoratum, Calamagrostz:1 arundinacm, Canx pam'cea, Luzula pilosa, cmnpcstns och 
multiflora samt 1l1elica nutans. 

Den synnerligen artrika örtvegetationen representeras av.: Ac!zzllea mzl!ifokum, 
Ananone hepatica och nemorosa, Angelica silvestrzs, Pob,stichum spinulosum, Athyrium 
filix femz'na, Cerastium arvense, Cirsium palustre, Convallan·a majalzs, Crepzs 
tectorum, F-ragarza vesca, Galzitm boreale och uliginosum, Geum rivale, Hieracium 
sp., Hypericum quadrangulum, I:Iypocha:ns maculata, Majanthenzztm bifolium, Melam
pyrum pratense och silvaticum, Orchzs maculata, Orobus tuberosus, Oxalzs aceto
sella, Pyrola minor, rotzmdifolia och secunda, Pans quadrifolia, Poh,gonum vivz·
parum, Polypodium dryoptens och phegopterzs, Potentilla erecta, Razzunculus acrz's, 
Rubus saxatzizs, Rumex acetosa, Scorzonera humzizs, Solidago virgaurea, Spz'ra:a 
ulmana, Taraxacum ofjiczizale, Trientalzs europa:a, Valeriana ofjicinalzs, Veronica 
chama:dzys, Vz'cia sepium, Viola palustns och riviniana. 

Mossorna äro strödda: Bryum roseum, Dz'cranum scoparium, Hylocomium 
proliferum, squarrosum och triquettum, Po(vtrichum ftmiperinum, Astrophvllum 
undulatum, Sphagnum cymbifolium och girgensohnii. 

Beståndet har dels uppkommit genom stubbskott, dels genom självsådd. 
Växtformen är god, men barken rätt sprickig. Många av stammarna äro 
rötskadade. 

Försöksytan 377 ligger intill ytan 3 7 8 men i något äldre skog än denna 
eller cirka 30 år och en och annan asp går upp till en ålder av omkring 
5o år. Förutom asp finnas strödda granar samt enstaka björk och tall. Dess-
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Ur SkogsWrsöksanstaltens saml. Foto av G. SCHOTTE 20/ 6 rgr6. 

Fig. 2. 30(· 5 7)-årigt aspbestånd (bonitet I) ft Sätra bruk i Västergötland. Försöksytan 3 77. 

Peup1ement de tremble dc 30 (-57) ans. (Productivit{' I). Place d'essai 377· 



1212 GUNK".R SCH01TE. 

utom förekomma enstaka - tunnsådda buskar: en, hassel, rönn och Vilmmztm 
Opulus. 

Markprofilen visar 5 cm förna, 8 cm mull, 2 7 cm humusblandat grus och 
sedan stenblandat grus. 

Markvegetationen består av ris strödda-rikliga: blåbär rikligt i södra delen 
av ytan, lingon e. samt Lycopodium selago e. 

Gräs och örter förekomma strödda: Alehenulla sp., Anemonc hepatica och 
nemorosa, Anthoxantlzum odoratum, Carex sp , Equzsetum szlvaticzmz, Fragaria vesca, 
Festuca ovina, Galium uliginosum, Geum rivale, Hypericum quadrangulum, Luzula 
pilosa, Majanthemum bifolizmz, Orobus tuberosus, Oxalzs acetose!!a, Planlago ma;or, 
Poa amzua, Potenttlla erecta, Polystichum spinulosum, Fobpodium dryoptens och 
phegopterzs, Pterzs aqui!ina, Pyrola rotundifolia och secunda, Ranuncu!us acris, 
Spira:a ulmaria, Trientalzs europa:a, Veronica chama:drys och o.f!icinalzs, Viola 
rzvznzana och palustrzs. 

M o s s o r n a äro strödda till rikliga: Askophyl!um szlvaticum, Bryznn ros w m, 
Dicranum undtt!atum, C!imacium dmdroides, Flylocomium proliferum Po{1'triclmm 
commune och jzmiperimtm. 

Försöksytan 422 är uppskattad i ett 53-årigt aspbestånd vid Rörningsnäs 
Södermanland. Ytans areal är r 6 ar. I aspbeståndet äro insprängda några 

granar och björkar. Marken är en bättre typisk södermanländsk hagmark 
med rik örtrik vegetation. Gr ä s och örter äro strödda: Anemone hepatica 
förekommer s och Oxalis acetosel!a t samt såsom enstaka uppträda: Anemone 
nemorosa, Carex muricata, .Fragaria vesca, Luzula pi/osa, Milium elfuszmz, Orobus 
tuberosus och vemus, Pobpodizmz d7J'opteris, Po(vstichum spinulosttm, Pterzs aquiHna, 
Pyrola seczmda, Sameula europa:a, Veronim chama:drys och ifjicinalzs, Vi'cia sr
pium och Viola z·iviniana. 

Mossorna förekomma rikligt, såsom H_ylocomiztm triquetrum t-s och prolifi'
rum t, samt mera enstaka: Astrophyllum szlvatz'cum och zmdulatzmz, Dz'cranum 
scoparz·um, .Hypnum velutinum, Plagiochila asplenoides, Ptzlidium pulcherrimum, Radula 
complanata, Stcreodon incurvatus och Tlzuidium abietinum. 

Marken kan betecknas som frisk, utan att något fuktigt drag går igenom 
den. Här saknas också den för aspskogarna å fuktig mark ganska karaktäri
stiska Pyrola rotzmdifolia. 

Exempel på en äldre aspskog är försöksytan 379, som blott är en tillfällig 
uppskattning intill ytorna 3 7 7-7 8 av ett cirka 7 7 -årigt aspbestånd å en 
areal av I 8 ar, som dock med hänsyn till luckor reducerats till I 4 ar. Mar
ken och markbetäckningen liknar också dessa ytors. Träden äro redan allt
för gamla och delvis rätt starkt rötskadade. 

Exempel på ännu äldre aspskog utgör den tillfälliga försöksytan n:r 137 
som uppskattades i maj I909 å Jönåkers häradsallmänning Bl. II. Ytan är 
belägen söder om sjön Näsnaren, Soo m väster om Kulltorpsytan. Aspbe
ståndet växte å en hyggestrakt och hade genom statens revirförvaltning kort 
förut barkats för att förhindra uppkomsten av rotskott och för att således 
kunna föryngra området med barrträd. Som efterföljande mark- och stånd
ortsanteckning visar, kan området anses för särdeles god, typisk aspmark, där 
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Ur Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av G. SCHOTTE 21./11 1916. 

Fig. 3- 53-årigt aspbestånd (bonitet I) å Rörningsnäs i Södermanland. Försöksytan 422. 

255 kbm asp per har, medelhöjd 2I.s, medeldiam. 2o.s cm. 

Peuplement de tremble de 53 ans. (Productivite I). Place d'essai 4"'· 255 m cube de tremble par har. 
Hauteur moynne 21.5 m, diametre moyen 20.5 cm. 
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man dock borde varit tacksam att gratis erhålla naturlig återväxt av asp. 
Marken består av ett mullager på ro-r r cm ovan sandblandad lera. 

Trädbeståndet utgjordes av asp och något björk med enstaka granar och 
tallar. Då flertalet aspar voro innanruttna, kunde ej åldern fullt exakt be

. stämmas, men har upptagits till 8 s år. 
Buskskiktet bestod av aspsly s.-r. samt hallon e. Risen förekomma blott 

enstaka: lingon, blåbär och Lycopodium selago. 
Gräsen och örterna voro tunnsådda, och följande arter antecknades så

som enstaka: Anemone nemorosa och hepatzca, Calamagrostzs anmdz"nacea, Carex 
digz"tata och Fragan"a vesca, Hypencum qztadmngztlum, Lathnea squamaria på asp
rötter (!), Viola rz"vz?zz"ana och Luzula pz"losa, Oxabs acetosella, Polystz"chum spz"nu
losum, Py1·ola secunda. 

Bland mossorna förekomma Hylocomz"mn triquetntm s, H panetz7zum e samt 
Polytrz"chum commttne e. Den uppskattade ytans areal var o,zrzs hektar. -
Ytan var jämn med syrlig fuktighetsgrad och öppet läge cirka s o m över 
havet. 

Detta aspmaterial är ännu för ringa, för att man därav skall kunna 
uppställa en beståndsöversikt och ännu mindre en produktionstabell, då 
tidigare gallringar ej äro kända. 

Lägger man emellertid upp de 7 beståndens höjder grafiskt, är det 
tydligt, att de gruppera sig i två skilda boniteter, som vi tillsvidare kunna 
kalla aspbonitet I och aspbonitet II. Till den förra höra ytorna r 3 7, 
377, 378 och 422, till den senare ytorna 147 och 379, medan 376 ligger 
emellan dem båda, dock närmast bonitet II. 

Jämföra vi nu dessa boniteringar med andra svenska bonitetssamman
ställningar efter höjden, finna vi, att samtliga ytorna till aspbonitet I ha 
högre höjder än björken i ScHOTTES (9) björkbonitet I, medan aspboni
teten II ligger mellan björkbonitet I och II. En jämförelse med tallen 
ger ungefår liknande resultat. Samtliga ytorna till aspbonitet I och även 
376 ha högre höjd än tallen i MAASS' (7) växtlighetsgrad l,o, medan ytorna 
I47 och 379 härvidlag motsvara MAASS' o, 9-o,s. Beträffande en jäm
förelse mellan lärken och aspen kan nämnas, att aspen i ytorna 3 7 7 och 
378 å Sätra har samma höjder som lärken i lärkbonitet I, medan ytorna 
376 å Sätra och 422 å Rörningsnäs ha samma höjd som lärkbonitet 
II, ytan 137 å Jönåker lika som lärkbonitet III, ytan 147 å Kloten som 
l~r~bonit~t IV samt ytan 379 å Sätra som lärkbonitet V (Io). Man finner 
härav, att aspens höjdtillväxt avtager mycket hastigare än t. ex. lärkens. 

Efter markförhållandena att döma är det för övrigt tydligt, att de ytor, 
som förts till aspbonitet I, tillhöra vår bästa skogsmarkstyp, d. v. s. mot
svara JONSONs bonitet I (3). När vi vidare betrakta bilderna i denna 
uppsats, finna vi, att ytorna 3 7 8 och 3 77 vid Sätra tillhöra våra bästa 
asptyper, vilket också var fallet med ytan 137 å Jönåker. Ytan 422 är 
däremot ganska dålig asp, men dess höjd och markens beskaffenhet 
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Ur skogsförsöksanstaltens saml. Foto av G. SCHOTTE 19/6 Igt6. 

Fig. 4· 31-årigt aspbestånd (bonitet II) å Sätra bruk i Västergötland. Försöksytan 376. 

132 kbm per har, medelhöjd 14 m, medeldiam. 12.8 cm. 

Peuplement de tremble de 31 ans. (ProductivitC I). Place d'essai 376. 132 m cube de tremble par har. 
Hauteur moyenne 14 m, diametre moyen r2.8 cm. 
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Fabel/ 2. Aspytornas produktion av tändsticksved. 

Le production de bois d'allumettes des place d'essai en forets de tremble-

378: 23 : IO,sl 
377 1!30-(57)1 I4,s 
422 . 53 2o,sl 
137: ss . zs.6: 

376 31 l 3·71 
147 6r rS,4i 
379 77 z s .s l 

Ii l 

lE H;7)1 ~~:: 
l 

3 76 l 3 I 
147 6r 

+björk, 

l ' 

l l 3,71 
l I 8,4 

379 l 77 l 25.5 

Anteckningar 

Bonitet I. 

l 
l 

Remarques 

!07 
!29 
2!4 

7 ·7 
S6.z 

6,o 
40,2 

l I I % virke över 3 tums lopp 
. 3% 

Bonitet II. 

93 L s I ,6 s. I 30,r I3 % virke över 3 tums topp.' 
46 IO,r 22,2 24,o 42,o s % l 

I62 roS.s 67,o r s6.3 69,6 2 % 

Tabell 3· Försöksytornas ungefärliga värde. 

La valeur appröximative des plac~ d'essai. 

Tändsticksvirke Pappersmassaved Kol och ved 
' i' a 14 kr. a 5 kr. 
a 30 kr. per kbm 1 • l 

· l Le bois de Ja pate 1
1 Charbon de bois et bois 

Le bois d 1rtllumettes ' ' l 

Sun11na 

Tntal 

1 
a 14 cour i a 5 cour 

----.,...---~--- ·------i i-------
. l i l 

kbm 

7 ·7 
S6,2 

L s 
IO, I 

roS.s 

Kr. 

23! 
z,s86 

45 
303 

kbm l Kr. l kbm Kr. l kbm 
l l 

7 I ,8 

107 1o 

12 I ·9 

Sr ·7 

33·' 

;o6 

! l 

l 

10,2 

2 ~3 

3·3 

176 
71 
32 

sr 
II 

r6 

I07,r 

r2S,9 
214.s 

93.4 
45-s 

r 6z .. 5 

Kr. 

r, I Sr 1 

r,8oo 1 

4,325 l 

!1240 
777 

+ björk 
3,91>6. 
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Ur skogsförsöksanstaltens saml. Foto av L. MATTSSON 22/a Ig:r6. 

Fig. 5· 77-llrigt aspbestllnd (bonitet II) ll Sätra bruk i Västergötland. Försöksytan 379. 

I94 kbm per har, medelhöjd r8.7 m, medeldi"am. 25.5 cm. 

Peuplement de tremble de 77 ans. (Productivih~ II). Place d'essai 379, 194 mt s. par har. Hauteur moyenne 
18.7 m, diametre moyen 25.5 cm. 
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tyder på lika god markbonitet som vid Sätra. Detta förhållande torde 
ej enbart kunna få sin förklaring av den goda vård, som bestånden å 
Sätra fått åtnjuta, utan förf. ser även häri ett utslag av rasfrågan. Ytan 
422 synes för övrigt vara tämligen tjockbarkig. Även ytorna 376 och 
379 vid Sätra ha en relativt tjockare bark än de utmärkta bestånden 
3 7 7 och 3 7 8 därstädes. 

Talen i tab. r tyda på, att man inom aspbonitet I vid 50 år skulle 
kunna hava bestånd med cirka 200 kbm innanför bark och en medel
diameter av 20, 5 cm. Inom bonitet II skulle motsvarande tal vara resp. 
150 kbm och r8 cm. Av denna massa är minst resp. 40 och 20% tänd
sticksvirke, d. v. s. virke över r8 cm i diameter. 

Med hänsyn härtill har i tabell 3 gjorts försök att ungefärligen vär
dera bestånden efter nuvarande virkespriser. Å bästa bonitet skulle så
lunda ett bestånd vara värt cirka 4,ooo kr. pr har. 

Ä ven om dessa priser gå ned efter kriget, åtminstone för pappers
massaved och kolved, så komma de väl knappast att göra det för tänd
sticksvirket. 

Om före världskriget i stort medeltal betalades So-go öre per kbf 
mittmätning fritt fabriken utan järnvägsfrakten, så är priset nu uppe i omkr. 
I ,z s kr., och billigare torde ej aspvirke kunna fås från Ryssland. 

I den lämnade kalkylen i tab. 3 har ej kunnat göras några beräknin
gar för avdrag på grund av röta och kvist. Egentligen är det endast 
bestånden 378 och 377, som äro fullt friska; i alla de andra finnes mer 
eller mindre röta. 

Emellertid är ju förhållandet det, att röta till en diameter av 2r/2 -

3 tum i stammens mitt godtages utan avdrag å priset, medan för röta 
mellan 3-5 tum, sker ett avdrag av 2 tum. Rötavdragen ha enligt för
fattaren lämnad uppgift i allmänhet i stort medeltal ej gått upp till I -~• 

vid fabrikerna, men alla stockar med röta över 5 tum ha ju i regel 
stannat i skogen såsom ved och dylikt. - Likaså är det tydligt att ett 
betydande avdrag ~omme att ske för kvistigt virke i ett bestånd, sådant 
som ytan 422. 

Av dessa exempel finna vi emellertid, att aspen å god mark är ett 
värdefullt träd och· förtjänt av att omhuldas. Visserligen torde med nu
varande priser gran till massaved å samma mark giva ungefår lika stor 
behållning vid 40-50-årig omloppstid, men kommer säkerligen pappers
virket att efter kriget falla i pris, då däremot aspvirke till prima tänd
stickor är oöverträffat. Snarare torde detta pris komma att stiga. 

I första hand bör man därför taga vara på och vårda den asp, som 
självmant uppkommer å för aspen lämplig mark. Att tidigt gallra aspen 
och uppkvista den samt sedan ytterligare genomgå den med gallringar 
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vart s-6 år, såsom överjägmästare BARTHELSON gjort å Sätra, bör mana 
till efterföljd. 

Vidare torde försök med direkt odling av asp böra utföras å särskilt 
god, något fuktig mark. Aspvirkets fiender, rötsvamparna, borde också 
snarast underkastas närmare undersökning. 

Mera ingående redogörelse för aspens produktion kan skogsförsöks
anstalten ej lämna förr, än de nu omtalade ytorna gallrats och upp
skattats flera gånger, samt materialet dessutom kompletterats med yt
terligare några försöksytor. 
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RAPPORTS DE LA STAT!ON DE RECHERCHES DES FORETS DE LA SUEDE. 

De la Production du Tremble 

Communication prealable de sept places d'essai. 

Par GuNNAR ScHOTTE. 

La Section Forestiere de la Station de recherches des forets de l'Etat, 
don t la til.che est surtout d' etudier la productian des forets et les types de 
peuplements en Suede, avait mis sur son programme de travail pour les an
nees I 9 I 5- I 9 I 7 l' etabJissement des peuplements de tremble dans quelques 
places pour servir d'exemples de la productian du tremble. 

Surtout pendant ce temps de guerre, quand l'importation ordinaire du bois 
du tremble de la RussJe a fait defaut, l'interet pour la culture du tremble en 
Suede a augmente. 

Il a ete necessaire de subvenir aux manques de bois de tremble en Suede 
pour la fabrication d'allumettes par des coupes forcees du tremble dans le 
pays. Par consequent, il est tres important de connaitre la capacite de sa 
productian et le temps de plus couvenable pour sa regeneration. 

Nous en avons des exemples dans sept places d'essai dont le resultat de 
l'estimation est resume dans la table I. 

Les materiaux sont trop insuffisants pour donuer une idee complete de la 
productian du tremble en Suede. 

Cependant, en faisant un tableau graphique des 7 peuplements, on remarque 
qu'ils se groupent en deux productivites distinctes que nous appelons en 

attendant la productivite du tremble I et la productivite du tremble II. 
A la premiere appariiennent les places I 3 7) 3 7 7' 3 7 8 et 4 2 2) a la der

niere les places I 4 7 et 3 7 9, t an dis que 3 7 6 se trouve entre les deux, mais 
s'approche de la productivite II. 

La specification complete du sol et de la vegetation des places qui se tronvent 
pages I 2 I o et I 2 I z fait voir que les places qui m ontrent la produc
tivite du tremble I appartiennent au meilleur type de ter~e a bois en Suede. 

En comparant les images nous observons aussi que les places 378 (fig. r) 
et 3 7 7 (fig. 2) appartiennent a notre meilleur typ e de tremble. La place 
42 2 (fig. 3), au contraire, produit un assez mauvais tremble quoique sa 
hauteur et la nature du sol indiquent une aussi bonne productivite que les 
places 3 7 7, fig. r et 2. Ce fait ne peut pas etre explique seulement par une 
meilleure culture des premieres places, mais l'auteur y voit une preuve de ce 
que le tremble se presente en differentes races. En outre, le tremble, fig. 3, 
a une ecorce assez epaisse (voir ta b. r), tandis que le tremble fig. I .et 2 

se distingue par une ecorce plus mince. 
Les nombres du tableau I indiquent que, dans la productivite I on pour

rait, apres so ans, obtenir un peuplement d'environ 200 m. cube de bois 
parfait et un diametre moyen de 20,5 cm. Dans la productivite II les nom
bres correspondants seraient resp. I 5o m. cube et I 8 cm. Comme il ressort 
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du tab. 2 cette quantite de bois donnerait de 40 a 20 ;t; resp. de bois a 
allumettes, c' est a dire du bois de plus de 18 cm. de diametre. 

Dans le tableau 3 les peuplements ont ete evalues d'apres les prix actuels, 
dont il s'en suit que sur le meilleur sol un peuplement de so ans vaut en
vion 4,ooo courronnes (5,555 francs) le hektar, a moins que le bois ne 
soit tres attaque par la pourriture. 

D'apres les nombres cites il est evident que le tremble, sur de bonnes 
terres en Snede, est un arbre precieux qui merite d'etre bien soigne. 

Avant tout il s'agit de ne pas negliger le tremble qui pousse spontane
ment sur un sol convenable, et le bien soigner. 

Les travaux que I'inspecteur general des forets Barthelson, a Sätra en Ves
trogothie, a executes dans ce sens, en eclaircissant le bois quand il est jeune, 
en l'ebranchant et en le parconrant pour y faire des eclaircies tous les 5 on 
6 ans, doivent nous servir d'exemples. 

D'ailieurs, des experiments de culture directe du tremble sur un bon sol 
special un peu humide sont a recommander. 




