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Referat: 
En ny, liten försökspark, speciellt avsedd för tester av pil- och poppelodlingar, har etablerats i södra 
Sverige, strax öster om Vombsjön i Skåne. Den har döpts till VOMBSJÖSÄNKANS PIL- OCH 
POPPELPARK (VPP). Syftet är att testa nyframkorsade pil- och poppelkloners fenologi och 
produktionspotential med avseende på vedbiomassa för energiändamål, pappersmassa- och 
textiltillverkning samt som råvara för korslimmade byggnadsprodukter. Nya planteringsmetoder för pil- 
och poppelplanteringar har utarbetats. De äldsta planteringarna är i dag (2018) 29 år gamla och vid en 
jämförelse med tidigare resultat antyder genomförda mätningar kraftigt förbättrade produktionsresultat, 
speciellt för de yngsta planteringarna. Parken är delvis förlagd till ett mycket sandigt område och delvis 
till ett bördigt, organogent men mycket sommarfrostlänt område med en stark population av kronhjort. 
Vissa år är även populationer av både åker- och vattensork synnerligen besvärande. Både biotiska och 
abiotiska skaderisker är således förekommande på parken och stora ansträngningar görs för att undvika 
dess effekter. Parken är öppen för exkursioner. Guidade visningar kan arrangeras, tel. 0760 16 80 28. 

Summary: 
A new, small demonstration park that is specially designed for tests of willow and poplar plantations has 
been established just east of Vombsjön in Skåne, southern Sweden. The aim of the demonstration park is 
two-fold; to study phenology and to test the production capacity of new willow and poplar clones in terms 
of biomass for energy, pulp and textile fiber, as well as for raw material for building construction purposes. 
New planting techniques and a new design of willow and poplar plantations have been developed. The 
oldest plantations are now 29 year old (as of 2018) and a comparison of results between these and older 
plantations indicates a robust increase in woody biomass production of both willow and poplar, 
particularly in the most recent plantations. The demonstration park is established partly on an area with 
very sandy soil and partly on an area with fertile organic soil that is periodically subjected to summer 
frosts. A strong population of red deer is always present. In some years large populations of both water 
and field voles are extremely troublesome. Great efforts are implemented towards avoiding both biotic 
and abiotic injuries that occur frequently in the park. The park is open for excursions and guided tours 
can be arranged. Tel. +46 (0)760 16 80 28. 
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1 Inledning 

1.1 Avsikter 
Försöksparkens huvudinriktning är att i liten skala och med relativt enkla medel tillämpa 
och testa teoretiskt framtagna hypoteser angående produktion av vedbiomassa i praktiska 
tillämpningar. Dessutom föreligger möjligheter att förevisa demonstrationsodlingar för in-
tressenter och i undervisningssammanhang. Parken grundades år 1990 främst för att kart-
lägga produktionspotentialer och odlingsbetingelser för snabbväxande, inhemska och ut-
ländska lövträdsarter samt för att utarbeta metoder för att odla och ta tillvara dessa trädslags 
höga tillväxtförmåga (Figur 1). Forskningsverksamheten koncentreras kring trädformade ar-
ter och kloner av släktena Populus och Salix (poppel, pil och vide). Producerad vedbiomassa 
är avsedd för energiändamål, men också som råvara för industriell vidareutveckling, då 
främst av drivmedel till fordon av olika slag samt till pappersmassa, fiberplattor och nu 
senast också till textilier. 

1.2 Intentioner och inriktningar  
I parkens produktionsundersökningar fastläggs trädslagens tillväxtpotentialer under varierande 
vatten- och näringsförhållanden, åstadkomna på marker med skiftande tillgång på näring och 
vatten, vid olika pH samt hög respektive låg mullhalt och därmed varierande tätheter dvs, va-
rierande syretillgång för rötterna. Odlingsmässigt finns möjligheter att testa varierande vatten- 
och näringsregimer samt olika förband och omloppstider. Detta tack vare befintliga bevatt-
ningsanläggningar och manuella gödslingsmöjligheter. 

Snabbväxande lövträdsarter är frekvent utsatta för skador av allehanda slag på grund av dessas 
höga innehåll av närings- och upplagsämnen (främst olika sockerarter). Alla slag av skador, 
både biotiska och abiotiska, inventeras och följs upp varje år och de olika klonernas härdighet 
respektive resistens bedöms. Ett av parkens huvudmål är att kartlägga de olika pil- och poppel-
klonernas fenologi och deras lämplighet att odlas inom varierande geografiska- och klimatom-
råden.  

Idéerna om att plantera poppel med långa sticklingar (käppar) har resulterat i parkens mest 
påtagliga metodutvecklingen. Speciellt pålitligheten hos olika skyddscylindrar för långa stick-
lingar mot betande hjortdjur testas och bedöms i ett område med mycket hög population av 
framförallt kronhjort. 

Parken startades 1990, vilket innebär, att de äldre poppelträden blommar och sätter frö varje 
år. De trädformade Salixarterna har blommat i många år. Detta innebär, att frö kan insamlas 
och att grenar från en rad olika kloner av pil och poppel kan klippas och användas i korsnings-
arbeten i växthus. I parken bildas miljontals frö varje år, och observera (!), varje frö ger upphov 
till en ny klon, om det samlas in och får gro ut. 
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Figur 1. Att vandra i en högstammig poppelskog är som att vandra i en skog av flaggstänger. 

1.3 Ansvarsförhållanden, åtaganden och arbetsfördelning 
Vombsjösänkans pil- och poppelparks (VPP) tillkomst och fortsatta verksamhet bygger på 
en överenskommelse mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Malmö kommuns fas-
tighetsbyrå (MKF). MKF upplåter nedan angivna områden åt SLU:s forskningsverksamhet 
angående odling av pil- och poppel. Områdena är belägna i södra Skåne, dels strax intill 
Bruksgården, dels i omedelbar närhet av anlagd fiskdamm, strax utanför Björka by (Figur 
4). De två helt olika markområdena indelas på följande sätt: 
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Bruksgårdsområdet på ren sandmark bestående av två försöksfält: 

• KARINSLUND, 40 x 70 m
• MALINS HED, 60 x 80 m

Björkaområdet på organogen mark bestående av fyra försöksfält: 

• KARLS MOSSE 50 x 100 m
• JOHANNAS ÄNG 50 x 80 m
• OSKARS HAGE 60 x 200 m
• OTTOS ALLÉ 20 x 80 m

Ytterligare markområden kan tillkomma. 

MKF sköter området enligt konventionella skogsbruksmetoder och bestrider kostnader för 
normala skötselåtgärder. All producerad biomassa tillfaller MKF. SLU:s personal anger 
vilket plantmaterial som skall planteras och bidrager med detta samt avgör vilka bruk-
nings- och skötselåtgärder som skall vidtagas. SLU äger rätt att i mindre utsträckning bort-
forsla undersökningsmaterial (såsom virkes-, vegetations- och jordprover) och växt-
material för anläggning av kompletterande försöksverksamhet. SLU ansvarar för alla in-
venteringar, uppföljningar, utvärderingar av tillämpade skötselmetoder, exkursioner och 
publiceringar. Ansvaret för skogsskydd enligt skogsvårdslagen åvilar MKF. Inga ekono-
miska ersättningar utgår i någondera riktning. 

2 Områdens beskrivning och historik 

2.1 Vägbeskrivning 
Vägbeskrivning och karta över hela området presenteras i figur 2. Skisser över försök på Bruks-
gårds- och Björkaområdet är presenterade i figur 3 och 4.  

Tabell 1. Geografisk lokalisering av Vombsjösänkas pil- och poppelpark. 

Bruksgårdsområdet Björkaområdet 
Latitud 55°39’12.49”N 55°39’43.29”N 
Longitud 13°35’59.92”E 13°37’20.97”E 
Altitud 39 m 25 m 
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Vombsjösänkas  
pil- och poppelpark 

Bruksgårdsområdet 

Björkaområdet 

Här kan
 

Figur 2. Vägbeskrivning 
till Vombsjösänkans pil- 
och poppelpark.  

Bruksgårdsområdet 
Kör till väg 11 mellan Veberöd 
och Sjöbo. Tag av ungefär mitt 
mellan byarna mot Övedsklos-
ter i norr. Kör förbi en stor gård 
på vänster hand, Bruksgården. 
Efter ytterligare hundra meter 
kör förbi en liten grusväg in till 
vänster. Fortsätt ytterligare 300 
m till en mycket liten stig in till 
vänster. Parkera bilen i kors-
ningen och följ den lilla stigen 
in till vänster 200 m. Där finns 
först Karinslund och sedan Mal-
ins Hed. Båda försöken är in-
hägnade.  

Björkaområdet 
Fortsätt vägen mot Övedsklos-
ter. Tag till höger efter 1100 m 
på den asfalterade vägen, mot 
Björka. Efter ytterligare 800 m, 
tag liten väg in till vänster till 
Fiskedammens parkeringsplats, 
skylten nästan osynlig. Vandra 
längs dammens västra sida till 
flaggstången och en mycket li-
ten öppning i bergstallbeståndet 
till vänster blir synligt. Vik in 
på den stigen och fortsätt åt väs-
ter 300 m och hela härligheten 
uppenbarar sig för Dig. Väl-
kommen! 

Skala 
1 20 000
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2.1.1 Bruksgårdområdet 
Kör till väg 11 mellan Veberöd och Sjöbo. Tag av ungefär mitt mellan byarna mot Övedskloster 
i norr. Kör förbi en stor gård på vänster hand, Bruksgården, och efter ytterligare hundra meter 
går en liten grusväg in till vänster, kör förbi den och fortsätt ytterligare 300 m till en mycket 
liten stig in till vänster. Parkera bilen i korsningen och följ den lilla stigen in till vänster 200 m. 
Där finns först Karinslund och sedan Malins Hed. Båda försöken är inhägnade. Dammen som 
används vid bevattning ligger omedelbart norr om Karinslundsplanteringen. 

Figur 3. Skiss på IR-flygfoto över försöksområden Karinslund och Malins Hed (Bruksgårdsområdet), 
1 km söder om Vombsjöns östra strand, 400 m norr om Bruksgården. 

Malins
 

Karin-
 

Vobsjö-
sänkas 
pil- och 
poppel-

 

Map 
S l
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2.1.2 Björkaområdet 
Fortsätt vägen från Bruksgårdsområdet mot Övedskloster (Fig. 2). Tag till höger efter 1100 m 
på den asfalterade vägen, mot Björka. Efter ytterligare 800 m, tag liten väg in till vänster till 
Fiskedammens parkeringsplats, skylten nästan osynlig. Vandra längs dammens västra sida till 
flaggstången och en mycket liten öppning i bergstallbeståndet till vänster blir synligt. Vik in 
på den stigen och fortsätt åt väster 300 m och hela härligheten uppenbarar sig för Dig. Välkom-
men! 

Figur 4. Skiss på IR-flygfoto över Björkaområdet med sina försöksled: Karls Mosse, Johannas Äng, 
Oskars Hage och Ottos Allé, 1 km öster om Vombsjön och 1 km väster om Björka kyrka, strax intill 
grävd fiskdamm (blått (mörkt) område till höger på IR-flygfotot). 

Vombsjösänkas pil- och poppelpark 
Björkaområdet 

Ottos Allé 

Karls 
Mosse 

Oscars 
 

Dikning 
med salix 

Parkering 

Map scale: 
 

Mot 
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2.2 Allmän data 

2.2.1 Markförhållanden, klimatdata och planteringsmetoder 
Beskrivningen nedan gäller för både Bruksgårds- och Björkaområdet. Data för Björkaom-
rådet anges inom parentes, då skillnader föreligger. 

Markförhållanden: Bruksgårdsområdet, berggrund: krita, jordart: sand (kvarts, kalifältspat, 
möra mineral, ev. pyroxen, kornstorlek 0,2 – 2 mm) med upp till 8 % CaCO3 (Holmberg & 
Johansson, 1986), pH 5,7 – 5,9, tidigare odlad (råg, potatis). 
(Björkaområdet, berggrund krita, jordart: längst ner sand (se ovan) därefter varierande lager 
av postglacial lera och organogena skikt, pH 5,7 – 5,9, tidigare betesmark, sommarfrostlänt). 
Nederbörd: 709 mm  
Nederbörd under vegetationsperioden: 426 mm.  
Årlig solinstrålning: 1132 kWh/m2  
Solinstrålning under vegetationsperioden: 808 kWh/m2  
Lägsta temperaturen under vintern: -26,3°C  
Medeltemperaturen: maj - augusti 14,2°C  
Årsmedeltemperaturen: 8,5°C  
Temperatursumman under vegetationsperioden: 1534 daggrader 
Vegetationsperiodens början: (>5°C), dag nummer 103 (13/4) 
Vegetationsperiodens avslutning: (<5°C ) dag nummer 317 (13/11) 
Vegetationsperiodens längd: (>5°C - <5°C): 216 dagar 
Grundvattennivån: 4 m (0,5—1,5 m)  
Markberedning: plöjning, harvning (ingen)  
Ogräsbekämpning: ingen  
Planteringsmetod: sticklingar och spade (samt maskinborr)  

2.3 Områdenas odlingshistoria 

2.3.1 Bruksgårdsområdet 
Marken har tillhört Bruksgården som i gamla tider ägdes av Övedskloster, en stor herrgård 
strax norr om Vombsjön i södra Skåne. Gården har en gång varit ett tegelbruk, därav namnet. 
Bruksgården ingick i det stora markförvärv som Malmö kommun gjorde år 1939, då stora delar 
av Vombs socken med halva Vombsjön inköptes av Malmö stad för dess vattenförsörjnings 
skull. Marken på Bruksgården arrenderades ut och jordbruk bedrevs på gården till fram på 
1970-talet, då all jordbruksmark, utom 40 ha runt själva gården, planterades med björk och tall 
i flera omgångar.  

De grödor som tidigare såddes och sattes på gården var främst råg och potatis på grund av 
markens mycket sandiga karaktär. ”Man sådde en säck och fick i bästa fall 2-3 tillbaka”, sades 
det. Strax intill försöksodlingarna ligger en anlagd damm. Den grävdes på 1950-talet för att få 
vatten till olika bevattningsanläggningar. Vattennivån i dammen är relativt konstant och sjun-
ker förhållandevis lite även under mycket torra somrar. Vatten från denna damm används i dag 
till bevattning av poppelytorna. 
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2.3.2 Björkaområdet 
Hela området är en organogen mosse med högt pH. Även denna mosse ingick i Malmö kom-
muns köp av mark av Övedskloster år 1939. Halva mossen utgöres av en i början på 1900-talet 
delvis utgrävd torvmosse. Denna del är i dag beskogad med självföryngrad, nästan oframkom-
lig alskog med öppna vattenspeglar även under torrperioder. Denna del av mossen har lämnats 
helt orörd som en del av ett ”särskilt miljöhänseende”. Den andra delen utgöres av en mycket 
bördig, organogen ängsmark med grundvattennivå på 50 cm. Området är mycket sommarfrost-
länt.  

Natten till den 4 maj (2011) sjönk temperaturen nere vid markytan till -7,9°C på Oskars Hage, 
nästan lika mycket som i ett poppelförsök i Kassjö, utanför Umeå (-9,9°C). Temperaturer ett 
par grader under noll strax över mark uppmättes vid flera tillfällen under hela juni månad på 
båda ställena. Iskristallbildning i växande delar av en Salix- eller poppelplanta sker alltid vid 
temperaturer mellan -1,5 och -2°C. Sker iskristallbildning dödas de växande delarna av plantan. 
Lägg märke till de små skillnaderna i minimitemperaturer under växtsäsongen mellan södra 
Skåne och områden i Västerbotten, inte alltför långt från kusten. Något att tänka på för odlare 
och förädlare. 

2.4 Försöksparkens historik 
Samarbetet mellan SLU och MKF angående tester och karakterisering av nya pil- och poppel-
hybrider för svenska förhållanden började vid den tiden, då Karl-Erik Olsson var Platschef vid 
Malmö stads skogar i Vomb och Torup och då Sven Nilsson var fastighetsförvaltare vid Malmö 
kommun. Lars Christersson var vid denna tid, i början av 1980-talet, nyutnämnd Fältchef vid 
Professor Siréns omfattande Energiskogsprojekt (ESO) på Ultuna.  

Vid denna tid genomgick skogsforskningen i Sverige en markant förnyelse med storprojekt i 
Jädraås i Gävleborgs län (Andersson 1980) och senare i Flakaliden tio mil nordväst om Umeå 
(Ryan 2013). Dessa storprojekt behandlade och undersökte ekosystemutvecklingen under va-
rierande klimat- och näringsförhållanden. De undersökta skogstyperna bestod främst av tall- 
och granskogar även om en del gödslingsbevattnade planteringar av lövträd på mossmark också 
ingick i undersökningarna. Arbetena inom dessa storprojekt och den fortsatta utvecklingen 
inom svensk skogsforskning byggde och bygger på tidigare praktiska erfarenheter (Kardell 
2004). Forskningen var också väl förankrad i teoretiska hypoteser och vetenskapliga fakta 
(Rosvall et al., 2011; Nilsson, 2013; Nyström et al., 2015), även om en del politiska övertoner 
gjorde sig gällande (Ingelög, 1981; Perlin, 1991; Worster, 1997; McNeill, 2003). 

Samarbetet mellan SLU och MKF fortsatte och fördjupades under Staffan Pettersons tid som 
fastighetsförvaltare i Malmö och med Mikael Lang som ansvarig för skogarna i Vomb. Efter 
pensioneringen 1999 fick Lars Christersson möjligheter att mer aktivt testa sina senaste idéer 
just på VPP angående produktionsförmågan av vedbiomassa för energiändamål på olika mark-
typer med mycket olika näringsförhållande och pH och dessutom på sommarfrostlänta områ-
den. 

Man startade med etablering av ett sk. 40-försök (ett klonförsöksserie som upprepades på 
många lokaliteter över hela Sverige) med salix på Johannas Äng redan år 1982. Det följdes 
sedan upp år 1990 respektive 1998 med gödslings- och bevattningsförsök på ren sand på Ka-
rinslund (Figur 5) och Malins Hed med nyhemtagna poppelkloner från Belgien och Britisk 



10 
 

Columbia, Kanada. Åren 1993 till 1996 planterades för första gången i vårt land sk. långa 
sticklingar på Karls Mosse, som är en mycket näringsrik men sommarfrostlänt organogen 
mosse. År 1999 tillkom ytterligare planteringarna på Johannas Äng på samma mosse.  

Resultaten på anlagda försök bedömdes som så framgångsrika, att Malmö kommun ville fort-
sätta bidraga med att stödja svensk bioenergiforskning genom att inhägna även den återstående 
delen av mossen 2010. Den börjades omedelbart planteras först med poppel och senare även 
med trädformade pilarter.  

 

Figur 5. Det är så lätt att komma fel i klontester om man går för snabbt fram. Karinslund planterades 
med 108 nya poppelkloner 1990. Dessa poppelkloner var speciellt utvalda för svenska förhållanden 
och hämtades hem från Tändsticksbolagets gamla forskningsstation i Geerardsbergen, Belgien. Efter 
10 år utvaldes de 20 bästa klonerna och planterades bl.a. på Malins Hed och Karls Mosse. Efter 25 år 
visade det sig i den ursprungliga testen på Karinslund, att klon SRF209 (bilden) var den helt över-
lägsna klonen efter 25 års odling och denna klon hade inte varit med över huvud taget i första urvalet 
efter 10 år. Stammarna har i dag, 26 år efter plantering, en diameter av 40 cm och en höjd av 33 m. 

Trädformade salixkloner är ett nytt inslag i energiskogsarsenalen. Men med vilka förband skall 
de odlas och när skall de avverkas och med vad? Detta är frågor man ställer sig i dag. Några 
av dessa kloner har dessutom så fast och vacker ved att de kanske kan användas till fanér. Det 
allra senaste inom denna odlingsform är möjligheterna att utnyttja dessa trädformade, enstam-
miga salixkloner som vegetationsfilter och som ”dikningsalternativ” (se speciella kapitel an-
gående dessa möjligheter).  
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År 2016 inhägnades småparceller i uppkomna luckor i planteringarna på Karls Mosse och Jo-
hannas Äng. Samma år planterades även Ottos Allé på en angränsande åkermark, ett område 
med grus överst men med ett lerlager bara någon meter ner i marken.  

År 2017 utökades planteringarna på Oskars Hage och Ottos Allé med ytterligare 400 långa 
poppelsticklingar. Samma år anlades en inhägnad demonstrationsyta med de mest intressanta 
salixklonerna från de båda företagen Salixenergi Europa AB och European Willow Breeding 
AB. 

Intressanta resultat lät inte vänta på sig. Redan efter ett tiotal år började stamrötan härja så svårt 
bland hybridpopplarna på Karinslund att nästan samtliga dog. Däremot överlevde samtliga klo-
ner av den rena arten Populus trichocarpa. Senare framgick det av resultaten på Malins Hed, 
att stamrötans attacker kan motverkas med ordentligt tilltagna gödselgivor.  

Bevattnings- och gödslingsresultaten på Malins Hed visade också att man med utvalda poppel-
kloner och med mycket syre kring rötterna, som t.ex. på en sandmark, kan uppnå mycket höga 
produktionsnivåer. Produktionsresultaten för poppel var helt jämförbara med dem som gäller 
för de mest produktiva salixodlingarna. Resultaten visar också att, trots att alla testade kloner 
är speciellt utvalda för höga tillväxtpotentialer, är skillnader i produktionshänseende mellan de 
olika klonerna i de olika parcellerna förvånansvärt stora. Detta visar på den mycket stora nog-
grannhet som måste läggas ner av poppelodlaren då vederbörande väljer poppelkloner för sina 
marker. Dessutom visar tillväxtresultaten från Karls Mosse att olika poppelarter mycket väl 
kan växa på täta och organogena marker och inte bara på lättgenomsläppliga mineraljordar och 
sedimentmarker, som det står i läroböckerna. 

Stora skillnader föreligger också i de olika poppelklonernas vattenberoende. Det visar resulta-
ten av ett missförstånd mellan forskare och praktiker på Malins Hed. På grund av detta miss-
förstånd bevattnades den relativt nyplanterade poppelförsöket på Malins Hed inte i 5 veckor 
under den mycket varma och torra sommaren 2003. Under denna sommar fanns det kloner i 
odlingen som helt dog bort, och det fanns de som inte alls skadades av den torra och varma 
väderleken. Sedan fanns det en rad kloner däremellan. Så, åter igen, skillnaderna mellan redan 
utvalda kloner är mycket betydande även i detta fall.  

Plantering med långa sticklingar på Karls Mosse, Johannas Äng och Oskars Hage har varit så 
framgångsrik, att detta kommer att bli en vanlig planteringsmetod för poppel i framtiden. Detta 
beror på att (1) bördiga men sommarfrostlänta marker kan utnyttjas för biomassaproduktion 
för energiändamål, att (2) all slag av markberedning är obehövlig, och att (3) gnagskador av 
åkersork ovan mark undviks (dock, observera (!), om skador av vattensork under mark skall 
undvikas, skall rundbalsnät appliceras runt den del av den långa sticklingen, som kommer att 
befinna sig under mark). I dag pågår dessutom omfattande försök att konstruera ett individuellt 
skydd för varje lång stickling mot älg, kronhjort och rådjur på Ottos Allé. Utifrån de allra sen-
aste resultaten från våra försök med plantering av poppel med långa sticklingar rekommenderar 
vi att sticklingarna skall vara 2-3 år gamla då de skördas och sedan planteras och att de bör 
vara 2–4 m långa (Figur 6). 



12 
 

 

Figur 6. Nyklippta långa sticklingar, färdiga för plantering. Lägg märke till presenningen i bakgrun-
den som måste läggas över i solsken. 

3 Teori och praktik 

3.1 Poppel och pil som solenergifångare 
Tillgången på energi har alltid styrt världens utveckling, inte minst den ekologiska. När män-
niskan kom med i bilden sattes ett pris på energin, ett pris som betalades med vad vi i dag kallar 
arbete (Worster, 1997). I riktigt gamla tider var sol, biomassa av olika slag, vind och vatten de 
främsta energikällorna. Under industrialiseringen på 1800- och 1900-talen kom kol, olja, fos-
silgas och senare även kärnkraften med i bilden (McNeill, 2003). Det allra senaste tillskottet 
på energifronten är artificiella solfångare och solpaneler och kanske så småningom även arti-
ficiell fotosyntes. 

Men alla de senare energikällorna har visat sig vara behäftade med oönskade sidoeffekter och 
storskaliga betänkligheter (Azar, 2008; Lawson, 2008), en problematik som har ökat med tiden 
(Rockström & Wijkman, 2011, Steffen et al., 2018). Därför är vi nu på nytt på väg tillbaka till 
ett sol-, bio-, vind- och vattenkraftsförankrat samhälle. Hastigheten på denna återgång är da-
gens ”hetaste” diskussionsämne. Men på vägen tillbaka till de gamla energikällorna har vi lärt 
oss oerhört många nya och avancerade tekniker. 
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Figur 7. Ståtligare skogar än en 20-årig hybridaspskog får man leta efter. Bilden är tagen i en plante-
ring på Torup, ett historiskt slott strax utanför Malmö, på marker som tillhör Malmö kommun. 

Vad gäller vedbiomassan har vi visserligen inte andra trädslag än vad vi hade för hundra år 
sedan, kanske med något undantag (Larsson et al., 2009, Werner 2010). Men vi har lärt oss, 
hur vi mer effektivt skall odla dem, bl.a. ur energisynpunkt (Sennerby-Forsse & Johansson, 
1989; Ledin & Willebrand, 1992) och inte minst hur vi skall förädla dem (Galkin et al., 2016). 
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Framför allt vet vi idag hur vi, totalt sett, mera effektivt kan utnyttja dem (Christersson, 2018, 
Figur 7). Även om vi inte har andra trädslag, har vi nu mycket mera kunskaper om hur vi skall 
agera för att åstadkomma ett optimalt solinfångande, dvs. hur vi skall åstadkomma optimal 
tillväxt. Detta gäller speciellt för alla våra poppel- och salixkloner (Christersson & Verwijst, 
2006; Verwijst, 1996 a och b, Figur 8). 

En 20-årig poppelskog eller en tätt planterad 3-årig salixodling är en av våra mest effektiva, 
levande biologiska ”solfångare” som vi har i Sverige i dag (se boken: Papperpopplar och Ener-
gipilar av Lars Christersson, 2013). I södra Sverige och på lämpliga marker (observera att vat-
tentillgången är avgörande), och med dagens befintliga växtmaterial, producerar en poppelskog 
25-30 m3 per hektar och år, och en salixplantering 8-10 ton TS per hektar och år. De allra 
senaste mätningarna från de äldsta planteringarna just här på VPP, med nytt odlingsmaterial 
och nya odlingsmetoder, antyder att dessa produktionsresultat avsevärt kan utökas (Christers-
son, 2018; B. Hjelm, per.kont.). 

 

Figur 8. Trots att Sverige i allmänhet klassas som ett synnerligen nordligt land, har vi en avsevärd 
solinstrålning under tiden maj-augusti (150-170 kWh/m2/månad). De mest effektiva trädslagen att 
fånga upp strålningsenergi i solljuset är vissa pilkloner med ett bladyteindex (LAI = ”leaf area index”, 
m2 blad/m2 mark) på 6–8. 

Alla våra poppelarter och många salixarter introducerades i Sverige för flera hundra år sedan 
(Mitchel, 1974). Mycket kom med munkarna och odlades upp i klosterträdgårdar. En del kom 
med sjöfararna och odlades främst i slottens och herresätens paradträdgårdar i södra Sverige. 
Det är endast aspen (Populus tremula) och en del pilarter (Salix spp.) som förekommer naturligt 
i vårt land (Isebrandt & Richardson, 2014). 
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Det är därför som det är så viktigt att ha vetskap om en arts och en klons fenologi, dvs. kun-
skaper om tidpunkten för klonernas knoppsprickning på våren och knoppsättning på hösten. 
Det är främst en fråga om från vilka breddgrader och höjder över havet (se kapitel 5), som 
arterna och klonerna ursprungligen kommer ifrån. Dessa uppgifter får sedan ligga till grund för 
hur långt åt norr respektive söder och hur många höjdmeter upp eller ner vi vågar flytta de 
snabbväxande träden och buskarna.  

Vi har i dag också utomordentliga metoder att korsa och förädla (Figur 9) befintligt växt-
material till sådana provenienser och kloner, som producerar mera av just de produkter som vi 
är i behov av (Ilstedt, 2006; Berlin et al., 2017). Dessa effektiviseringsarbeten har gått ut på, 
och går fortfarande ut på, att optimera trädens kapacitet att omvandla så mycket strålningse-
nergin i solljuset som möjligt till kemisk energi i form av organiska beståndsdelar t.ex. cellu-
losa, hemicellulosa, lignin och en massa olika sockerarter, proteiner, fetter, mm.mm (Chris-
tersson, 2017). 

  

 

 

 

 

 

Figur 9. De flesta poppelarter i Sverige blommar 
efter 14-16 år. Vissa år kan frösättningen vara 
enorm. Lägg märke till alla de vita tussarna på bil-
den. De är ett slags ”ull”, som omger fröna. Dessa 
är inte större än ett knappnålshuvud. Detta ”ull” 
utgör en fröspridningsmetod, som gör att frön kan 
spridas långa sträckor med vinden. Kommer man 
på ”rätt” dag i slutet av maj i en poppelskog ett 
gott fröår, kan fröfallet upplevas som ett lätt men 
ymnigt snöfall och marken som snötäckt.  
Foto: Mike Carlson, Kanada 
 

Växtförädlaren har också möjligheter att styra korsningarna. Tekniken går helt enkelt ut på att 
sätta papperspåsar över honblommorna, när träden blommar tidigt på våren på bar kvist och 
sedan samla in pollen från lämpligt hanträd och spruta in utvalt pollen i papperspåsarna. Denna 
teknik underlättas av att poppel- och pilträd är dioika, vilket betyder att varje klon antingen är 
ett hon- eller hanträd. Hybridisering på artnivå mellan en del poppel- och salixarter är också 
ganska lätt att åstadkomma, dock ej mellan släktena. Hela proceduren kan dessutom flyttas 
inomhus genom att grenar med honblommor klipps av sent på eftervintern och sätts i vatten i 
växthus (Stanton & Villar, 1996). 



16 
 

3.2 Energin, biologin, samhället och kontroversiella idéer 
Grundandet av Vombsjösänkans pil- och poppelpark skall ses som ett aktivt deltagande i den 
allmänna samhällsutvecklingen, och då speciellt inom det energi-ekonomiska området (Sirén, 
1979; Lindström, 1979; Sirén et al., 1983; Azar, 2008; Lawson, 2008; Christersson et al., 2008; 
Johansson, 2009; Ågren & Andersson, 2012). Den främsta drivkraften för parkens grundande 
och dess vidareutveckling har varit och är beslut förankrade i Sveriges regeringar och riksda-
gar. De senaste besluten i Sveriges riksdag i denna fråga fastslår att vårt land skall vara fossil-
fritt år 2045 (2040). Detta framgår av Energiöverenskommelsen 2016 och av Klimatpolitiska 
ramverket 2017. Dessa beslut har dessutom medfört att VPP satsar främst på optimal produkt-
ion av vedbiomassa för energiändamål.  

För en del är nedanstående idéer mycket kontroversiella, för en del helt självklara (Christers-
son, 2013). Den klassiska konkurrensen mellan kausalforskning och den deskriptiva forsk-
ningen kvarstår, även om möjligheter till en viss likriktning har infunnit sig tack vare epigene-
tikens tillkomst. Till detta har också bidragit att kunskaper om och metoder för genmodifie-
ringar och genkirurgi har utarbetats och tillämpas i stora delar av världen. Att sedan EU, med 
Sverige i spetsen, har förbjudit användningen av dessa metoder och tekniker, bl.a. i kampen 
mot världssvälten, är en ren sinkadus som kommande generationer kommer att förbanna oss 
för.  

I riktigt gamla tider styrde Naturen människan, idag styr människan Naturen, inom vissa givna 
gränser. Problemet är att människan inte kan komma överens om var dessa gränser går 
(McNeill, 2003; Kirchmann, et al., 2014, Steffen et al., 2018). Dock föreligger vissa fakta som 
inga människor och inga ideologier i världen kan ändra på, men som en del har så svårt att 
acceptera (Ingelög, 1981; Rockström & Wijkman, 2011).  

Här kan det vara på sin plats att påminna om var all energi ursprungligen kommer ifrån, näm-
ligen från solen, och vilka storleksförhållanden det rör sig om. Vår planets placering i rymden 
och dess närhet till solen gör att är det något vi har gott om här på jorden, så är det just energi. 
Därför är det så anmärkningsvärt att vi fortfarande sammantaget i hela världen till 80 % är 
beroende av gammal fossil energi i form av olja, fossilgas och kol, samt att alla slags fordon, 
såväl bilar som båtar och flygplan, till 95 % drivs av oljeprodukter. 

Skandinavien är ett område som ligger långt åt norr i förhållande till många andra länder. Vårt 
land är beboeligt tack vare Golfströmmen och sydvästliga vindar. Det är inte många andra 
länder, som är belägna på motsvarande breddgrader, som är beboeliga, eftersom de saknar en 
Golfström (Bogren et al., 1998). 

Den årliga solinstrålningen i södra Sverige är nästan 1000 kWh/m2. Eller, mer preciserat och 
kanske mer förståeligt: under en riktigt vacker sommardag i södra Sverige strålar det ner lika 
mycket energi på en yta av en m2 som det finns i en liter olja (Linder & Lohammar, 1982). 
Alltså: en vacker sommardag i södra Sverige, en kvadratmeters yta = en liter olja. Glöm aldrig 
det! 

Samma sak men annorlunda uttryckt. På en timme strålar det ner på vår planet lika mycket 
energi, som mänskligheten använder på ett helt år. Eller, den energimängd som strålar ner mot 
jorden är tiotusen gånger större än den vi använder. Någon annan reell energikälla än solen, 
tillsammans med kärnenergi och kanske också geotermisk energi, har vi som bekant ännu inte 
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att tillgå. Och observera! All olja, kol och fossilgas är ju inget annat än milliontals år gammal, 
väl lagrat solsken.  

Som bekant går nästan all odling av träd och växter ut på att så effektivt som möjligt överföra 
så mycket energi i solljuset som möjligt till människan och hennes aktiviteter och livsmiljöer 
(Cannell, 1989, Fig. 10). Har alltid så varit och kommer alltid att så förbli. I riktigt gamla tider 
skötte naturen självständigt om denna energitransport helt på egen hand, även om den var 
mycket, mycket ineffektiv sett med dagens ögon. Denna transport är idag uppgraderad i vissa 
fall med flera tiopotenser genom ett intelligent val av trädslag, effektiv metodutveckling och 
ett omfattande växtförädlingsarbete. Denna förbättring och effektivisering av energitransporten 
från solen via växter och djur, bör och skall ske, vilket inte alltid varit fallet, med metoder som 
ej skadar människans, djurens och växternas livsmiljöer. Men inte nog med det, dessa metoder 
skall dessutom möjliggöra att mänskosläktet kan fortleva och föröka sig på planeten Tellus 
(Jorden).  

Förutom varierande tillgång på solljus är temperaturen, vatten- och näringstillgången de fak-
torer som styr vilka transportvägar energin skall ta från den ena energinivån till den andra i 
naturen, dvs. i de olika ekosystemen. Alltså, en energitransport från den ena levande organ-
ismen till den andra. Summeras det hela transporteras således energin från solen i form av 
solljus till växternas klorofyllmolekyler, där strålningsenergin i solljuset omvandlas till kemisk 
energi i kemiska reaktioner (Fig. 10). Människan och djur av alla de slag äter växter och får på 
så sätt sitt energibehov uppfyllt. När människor och djur avlider, och insekter, svampar, bak-
terier och virus tar vid, för slutligen all energi ut i rymden som värme. En spännande transport, 
vars detaljer kan inhämtas från en artikel i Illustrerad vetenskap (Christersson et al., 2019). 

Temperaturen styr energitransporten genom ekosystemen i och med att de flesta kemiska re-
aktioner är tydligt temperaturberoende, vissa mer än andra. Detta är viktigt att ha i åtanke idag, 
då en tydlig ökning av temperaturen i världen har konstaterats (Borgren et al., 1998). Tillgång 
på vatten och därmed beroendet av vattenpotentialen i en växts olika delar kan också styra 
energitransporten, oftast med ganska breda optima. Mineralnärings- och kvävetillgången styr 
genom att brist på något av de essentiella (nödvändiga) ämnena utvecklas till reaktionshäm-
mande faktorer (Ingestad, 1991, Ericsson, 2007). I de allra flesta fall är det brist på kväve, som 
är den begränsande faktorn.  

Tillgången till solljus styrs av lokalens geografiska belägenhet samt av årstidsväxlingar och 
molnighet. Observera här att, när det gäller tillgång till solljus, är det endast molnigheten som 
kan variera av ytterfaktorerna på en fast lokal. Och detta är ett stort, ja, ett mycket, mycket stort 
problem för alla modellerare och för förutsägelser om framtidens temperaturförhållanden. Att 
detaljerat förutsäga molnigheten kan vi inte. Vi får här inte glömma, att växthuseffekten till 60-
80 % är betingad av luftfuktigheten (ånga, droppar, iskristaller, Borgren et al., 1998) och sam-
bandet mellan molnighet och luftens halt av vattenånga är självklar. För den individuella plan-
tan är naturligtvis också utvecklingen av grannplantorna avgörande för tillgången på ljus. Det 
är också inom här diskuterade förhållanden som framtidens diskussioner om ytterligare växt-
husgaser och nanopartiklar kommer att hamna. 
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Figur 10. Växterna kan, tack vare 
sina klorofyllmolekyler, (1) absor-
bera strålningsenergin i solljuset, (2) 
omvandla denna strålningsenergi till 
kemisk energi och (3) lagra denna 
kemiska energi i form av kemiska 
produkter som t. ex. stärkelse och 
cellulosa. 

 

Olika poppel- och salixarter, med relativt få kromosomer och med mycket god förmåga att 
förökas vegetativt, är synnerligen väl lämpade för avancerad metodutveckling när det gäller 
genmodifiering och genkirurgi. Vi kunde redan i dag haft lagar och förordningar, som klart och 
tydligt stadfäster och kontrollerar gränser inom vilka förädlarna skall hålla sig, om inte ovan 
omtalade förbud mot genmodifierade grödor hade lagt hinder i vägen. Risken är här mycket 
stor att Europa kommer på efterkälken i denna fråga. Dock är teoretisk grundforskning inom 
genmodifiering tillåten på universitetsnivå. Mycket intressant forskning inom detta område på-
går därför både i Umeå och på Ultuna (Gustafsson et al., 2004; Berlin et al., 2017; Hallingbäck 
et al., 2017). I denna grundforskning utnyttjas pil och poppel som mycket lämpligt försöks-
material tack vare relativt få kromosomer, snabb tillväxt och möjligheter att snabbt kunna över-
föra vunna teoretiska forskningsresultat i praktisk odling. Tyvärr kan vi inte utnyttja dessa 
forskningsresultat i Europa, men andra kontinenter står i kö för att i praktisk skala använda i 
Sverige vunna teoretiska forskningsresultat bekostade av svenska skattebetalare. Flera hundra 
nya kloner av släktet Populus och ett tiotal av salixsläktet finns i dag i odling på VPP. Dessa 
bestånd kommer att utgöra en utomordentlig tillgång vid framtida växtförädlingsarbeten. Detta 
gäller för både tillåtna, konventionella förädlingsmetoder och för kommande godkända gen-
modifieringar och i genkirurgiskt förädlingsarbete. 
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Kommande klimatförändringars påverkan på svenskt skogs- och jordbruk är svårbedömd. 
Högre medeltemperatur och mera regn borde gynna tillväxten. Men är då tall och gran, dvs. 
våra helt dominerande trädslag inom svenskt skogsbruk i dag, de trädslag som best kan utnyttja 
den ökade tillväxtpotentialen? Om hundra år vet vi svaret. Men det bästa vi kan göra i dag är 
att testa olika alternativ och förbereda oss på kommande klimatförändringar (Werner, 2010; 
Lundmark et al., 2014; Dahl Kjaer et al., 2014) . Det är i detta sammanhang som tillblivelsen 
av VPP skall ses. 

Även skadedjurens och skadesvamparnas utveckling kommer att påverkas (Figur 11) av kli-
matförändringarna (Forsberg et al., 1991). Frekventare stormar och översvämningar och längre 
torrperioder verkar i negativ riktning. Tall och gran har i stor utsträckning bidragit till uppbyg-
gandet och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Men den kommande klimatföränd-
ringen kräver en betydande diversifiering och flexibilitet. 

Under den pågående klimatförändringen känns utökade arealer för plantering av ek och bok 
som naturligt på skogssidan. Dessa trädslag räcker emellertid inte till, när det gäller energiin-
samling respektive energilagring, dvs när vi talar om tillväxtpotentialer inom svenskt skogs-
bruk för energiändamål. Inom energiområdet är därför intresse störst just för de verkligt effek-
tiva solfångarna, de som dessutom är utpräglade pionjärväxter, dvs de trädslag som satsar mest 
av sin absorberade energi på att bygga upp växtmaterialet ovan jord. Och det är just detta växt-
material ovan jord som vi skördar (Christersson, 2013, Isebrands & Richardson, 2014).  

Mest effektiva pionjärväxter är pil och poppel. Dessa trädslag har produktionspotentialer, som 
uppgår till 25–30 m3/ha/år eller 8–10 ton TS per ha/år (Christersson, 2013). Motsatsen till dessa 
pionjärträdslag är tall och gran, som i början satsar mest energi under mark. Mest utpräglad i 
detta hänseende är granen, och detta fenomen förklarar granens långa stampperiod (Figur 12). 

I detta sammanhang kan det vara pedagogiskt att påminna om följande. En m3 aspved innehål-
ler ca 2000 kWh värme, eller 700 kWh el, eller 120 liter etanol (jäsning, verkningsgrad 35%) 
plus motsvarande mängd energi i olika restprodukter, eller 280 liter metanol (förgasning, verk-
ningsgrad 60%) plus mindre mängder restprodukter (Börjesson 2007). För att få en viss upp-
fattning om olika storleksförhållanden och olika omvandlingstal kan noteras att för att ersätta 
en kärnkraftsreaktor (3–4 TWh) krävs t.ex. en poppelodling på hundra tusentals ha och då talar 
vi bara om värme. Talar vi om el, skall arealen tredubblas. Det är nästan lika mycket jordbruks-
mark som finns i hela Skåne. Det är alltså inte kärnkraften, som biomassan ensamt skall ersätta. 

Ett sätt att i detta sammanhang förstå, vilka energimängder som är upplagrade i den svenska 
skogen är att ta del av följande faktauppgifter från Riksskogstaxeringen i Umeå. Sverige har 
c:a 22 miljoner hektar produktiv skogsmark, med en årlig tillväxt på 110 miljoner m3. Den 
årliga medelproduktionen i vårt land ligger på 5–6 m3/ha. I denna årliga vedproduktion finns 
bundet 110 000 000 x 2 000 kWh värme, alltså 220 TWh värme eller 80 TWh el. Med pil- och 
poppelodling kan skogsproduktionen ökas upp till 2-3 gånger på lämpliga marker (Christers-
son, 2013 och 2017). Frågan är hur mycket ”lämpliga” marker för den här typen av odlingar vi 
har i vårt land. Det är som alltid val av trädslag, tillgång på vatten och näring samt markens 
pH, som bestämmer vedproduktionens storlek.  
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Figur 11. Larver av gula poppelstekeln kan bli ett allvarligt hot mot omfattande poppelodlingar. Stora 
angrepp av denna art kan åstadkomma avsevärda skador. Ännu så länge har endast enskilda träd bli-
vitattackerade och kalätna, men om poppelodlingar blir allmänt förekommande i vårt land och medel-
temperaturen fortsätter att öka är det svårt att förutsäga följderna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Mykorrhizainfekterad barrträdsplanta. Lägg 
märke till proportionerna mellan de ovanjordiska och under-
jordiska delarna av plantan (foto: Professor Jan-Erik 
Nylund). 

Vedproduktionens storlek är som bekant ett mått på hur mycket strålningsenergi i solljuset, 
som ett träd, ett bestånd kan absorbera, omvandla till kemisk energi och lagra i form av ved 
(Cannell, 1989; Linder et al., 2001, Doherty et al., 2002). Man brukar här tala om ELAF 
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(Energy Light Absorption Factor). Denna ”faktor” anger i procent hur mycket energi (ved) i 
form av värme, som har skördats i förhållande till den mängd energi (solljus), som har strålat 
ner på beståndet i fråga under den tid beståndet har vuxit och utvecklats. Låt oss diskutera ett 
exempel på hur stor denna faktor i verkligheten är och med vilka storleksförhållanden vi här 
arbetar.  

Det omtalade hybridpoppelbeståndet på Näsbyholm i Skåne var nästan ett hektar stort och 24 
år gammalt när det avverkades 2014 (Christersson, 2015 och 2017). När allt hade levererats till 
massafabrik och värmeverk, visade det sig att beståndet hade vuxit med 29 m3/ha/år. Jämför vi 
denna siffra med den mängd energi, som strålat ner på detta bestånd under de 24 år som be-
ståndet vuxit, får vi fram att ELAF är av storleksordningen 0,6 %. Storleken på denna faktor 
visar således att en höjning av ett trädslags eller ett bestånds ljusabsorptionsförmåga med end-
ast några promille skulle revolutionera bioenergiproduktion inom svenskt skogsbruk. 

Det kan här vara av intresse att jämföra ovanstående uppgifter med effektiviteten i dagens ar-
tificiella solfångare. Den ligger på 10–15 % (Ångströmslaboratoriet i Uppsala är uppe i 17%). 
Det bör dock observeras att när vi diskuterar elproduktion med hjälp av solpaneler eller sol-
celler, pratar vi om ett direkt balansförhållande, ett direkt produktions—konsumtions förhål-
lande. Solpaneler kan som bekant inte lagra energin utan bara omvandla strålningsenergin i 
solljuset omedelbart till el, som måste förbrukas direkt. Det är här växternas och framför allt 
trädens stora fördelar framträder. Växtvävnader, framför allt ved, kan lagra energi i åratal och 
i vissa fall mycket längre. Dessa förhållanden är orsaken till att all världens skogar kan kallas 
världens största batteri, samtidigt som de också är världens största solfångare (Christersson, 
2018).  

I detta sammanhang kan det också vara på sin plats att diskutera gödsling av skogsbestånd, 
eftersom gödsling har måst tillgripas för att få fart på tillväxten på det bevattnade poppelbe-
ståndet på sandmark på Karinslund och Malins Hed inom VPP. Det åtgår 12,5 kWh energi, 
oftast från fossilgas, alternativt biogas eller el, för att omvandla kväve i luften till 1 kg kväve i 
form av kvävegödselmedel. Tidigare har vi redovisat att i 1 m3 aspved finns 700 kWh elenergi. 
Vid en gödsling med 80 kg N per ha och år, vilket är en vanlig giva vid gödsling av en pil- eller 
poppelplantering (Ledin & Willebrand, 1995), åtgår det således 80 x 12,5 = 1000 kWh, vilket 
motsvarar en energimängd som finns i 1,5 m3 aspved. Vi talar här bara om kvävegödselmedel 
för något annat gödselmedel är det inte tal om inom svenskt skogsbruk och inom svensk pil-
och poppelodling. 

Vid all gödsling, och speciellt när mängderna kalkyleras, bör läckageriskerna diskuteras. Där-
vid har det visats, apropå läckageriskerna, att en välskött energiskog av pil kan gödslas med 
100 kg kväve per ha och år utan att läckaget från marken ökar (Aronsson et al., 2000). Inget 
talar för att förhållandena skulle vara annorlunda för en väl skött poppelplantering. 

3.3 Vedbiomassans framtida utveckling 
Låt oss titta på de utvecklingsmöjligheter som bedöms som mest angelägna för att tillvarata 
biomassan från skogen och jordbruket, nämligen framtagning av biodrivmedel från just spann-
mål, halm och ved. Detta är en utvecklingslinje som bedöms kanske ha de allra största utveck-
lingspotentialerna. Dessa utvecklingstrender skulle kunna bli, postuleras det, vår nästa stora 
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möjlighet att utöka diversifieringen inom svenskt skogs-och jordbruk. Så här skriver Professor 
Pål Börjesson i Lund på Extrakt från Formas i mars 2016: 

”Sverige är redan ledande i Europa, när det gäller förnybart inom transporter. Vi har såväl 
hög andel av låginblandning av etanol, FAME och HVO i bensin och diesel, som i flera 
höginblandade biodrivmedel som bio/fordonsgas, RME-B100, ED95 och E85, och stor 
elanvändning inom järnvägstrafiken. Låt oss bevara och utöka dessa och de tillhörande 
distributionssystemen.” 

Flera kända och nya tekniker för att öka produktionen av biodrivmedel från skogsråvaran finns 
och håller på att utvecklas vid våra Universitet och Högskolor (Kumaniaev et al., 2017). Men 
här gäller det att kalibrera instrumenten, så att vi kommer rätt redan från början. Det är så lätt 
att politiska önsketänkanden får slå ut vetenskapliga fakta (Lagerlöf et al., 2017). I dag är det 
politikerna, som har bollen. Allt beror på var de slår nästa passning. Svensk bioenergiforskning 
är beredd att ta emot passningen och spela bollen vidare. I detta lag spelar VPP som forward 
och som spjutspets just när det gäller produktion av vedbiomassa för energiändamål. Men de 
lag vi möter är mycket penningstinna och kraftfulla. De heter Oljemaffian och Brun-
kolskramarna samt Sopimportörerna. 

Tidigare har Regeringen meddelat att den har kommit överens med oppositionen om att införa 
en s.k. kvotplikt. Denna innebär att lag har stiftats om att bensinbolagen i fortsättningen måste 
blanda in en viss mängd etanol eller annat biobaserat drivmedel i all bensin och diesel. Men än 
återstår en del arbete att göra. Tjälen har således inte helt gått ur marken. Storleken på ”kvoten” 
är nämligen inte bestämd ännu. Och storleken på denna ”kvot” kommer naturligtvis att vara 
helt avgörande för möjligheter att ekologiskt, energimässigt och inte minst ekonomiskt produ-
cera biomassa för biodrivmedel. Allt detta kan man läsa om i ENERGIÖVERENSKOMMEL-
SEN 2016 och i KLIMATRAMVERKET 2017. Det senaste budet på ”kvotens” storlek, juni 
2018, är 32,5 % år 2030 enligt kvällspressen. 

Miljöministern meddelade för en tid sedan att Naturskyddsföreningens förre generalsekreterare 
har utnämnts till samordnare för åtgärderna att göra Sverige fossilfritt fram till år 2045. I en 
kommentar säger den utnämnde samordnaren, att han kommer till ”dukat bord”. Detta är ett 
alldeles riktigt konstaterande. En liten, liten del av den dukningen har VPP stått och står för. 
Problemet är bara, att det är alldeles för få gäster, som vill sätta sig vid detta dukade bord. 

4 Vombsjö pil- och poppelparks framtid 

4.1 Uppföljning av produktionstesterna 
Det som just nu pågår vid VPP är att nytt växtmaterial av pil och poppel testas och utvärderas 
med avseende på dess tillväxtpotential, resistens och härdighet (Karacic, 2005; Christersson, 
2011 och 2018; Adler et al., 2014). Dessutom provas och utvecklas nya planterings- och od-
lingsmetoder (Willebrandt & Verwijst, 1993) för just dessa två trädslag för bästa överlevnaden 
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dvs, framtagning av metoder för kommande generationer av odling av mest effektiv ”solin-
fångning” (Adler et al., 2018). 

4.2 Fanerstockar 
Några mindre försök är igångsatta för att utröna huruvida trädformade salixarter skulle kunna 
användas till fanerstockar. För det ändamålet planteras vissa snabbväxande, relativt rakstam-
miga och finkvistiga pilkloner så tätt (1 x 1 m) att de förmodas kvista sig själva och varandra. 
Det är främst kloner av arterna Salix fragilis (knäckepil) och S. Schwerini (”rysspil”), som här 
möjligtvis kan komma i fråga. Dessutom genomförs några mindre kvistningsförsök på poppel, 
både grönkvistning och torrkvistning, på Malins Hed. 

4.3 Skottskogsbruk 
Under tidernas lopp har ett antal nya salixkloner framkorsats av skickliga växtförädlare vid 
Svalöf-Weibull AB (Larsson, 1998) och vid SLU i Ultuna (Berlin et al., 2017). Några av de 
mest snabbväxande klonerna, såsom Tora och Björn, har en helt avvikande morfologi jämfört 
med de äldre klonerna. Dessa båda kloner bildar buskar med betydligt mindre antal skott, end-
ast 2-3 per buske, men skott med avsevärt mycket kraftigare längdtillväxt varje år. Tanken 
inom VPP är att ta fram en ny odlingsmetod för dessa morfologiskt avvikande kloner.  

Vi använder i en försöksodling ett annat förband än det gängse dubbelradssystemet som är det 
helt dominerande i dagens energiskogsodlingar (Sirén et al., 1983; Sennerby-Forsse & Johans-
son, 1998; Ledin & Willebrand, 1982). Klonen Tora har planterats med ett förband om 0,4 m 
x 0,7 m, vilket har gett c:a 35 000 stolar (stubbar, plantor) per ha. Försöket har vuxit i 6 år och 
har hittills givit en produktion av 8,5 kg TS/m2 (motsvarar 14 ton TS/ha/år eller 30 m3/ha/år, 
Christersson, 2018, Figur 14). I försöket har också framkommit att veddensiteten i klenvirke 
av salixklonen ”Tora” är 0,45 g/cm3 (B. Hjelm. per. kom.), medan det tidigare har visats att 
veddensiteten för klenvirke av poppel oftast ligger omkring 0,35 g/cm3 (Stener & Westin, 
2017). 

Vid bedömning av denna nya odlingsforms och detta nya växtmaterials produktionspotential 
skall också hänsyn tagas till odlingsförhållanden på denna mosse. Någon markberedning på 
detta mycket näringsrika försöksområde har inte företagits. Detta för att minimera läckageris-
kerna. Plantering med meterlånga sticklingar genomfördes direkt i befintlig vegetation. Denna 
vegetation var enorm första året med över meterhöga bestånd av mjölktistel (Sonchus ole-
raceus) och därunder kraftig gräsvegetation av hundäxing (Dactylis glomerata). Av denna an-
ledning bedöms salixklonens tillväxt år 1 som nära noll. De nysatta sticklingarna överlevde till 
99 % men växte nästan ingenting. Även år 2 påverkades odlingens tillväxt av ännu så länge 
konkurrerande ogräsvegetation. Från och med år 3 tog salixklonen över helt.  

För att framgent uppehålla denna höga produktionsnivå kommer eventuellt gallring att sättas 
in. Målet är att det skall återstå endast ett skott per stol. Den postulerade skörden skall ske efter 
8-10 år. Skörd beräknas kunna genomföras med befintliga processorer (Bergström et al., 2010; 
Fulvio de Fulvio et al., 2011) som framföres på speciella framkörningsstråk i planteringarna.  
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Figur 13. I förgrunden ett träd av den rena poppelarten Populus trichocarpa, klon ”SRF24” på Karls 
Mosse planterad i enträdsparceller. En av de kloner som hämtades hem från Belgien våren 1990. Trä-
det är 20 år gammalt vid fotograferingstillfället. 
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Figur 14. Snabbväxande salixkloner i mycket täta förband (här klonen Tora) kan nästan nå ”brasili-
anska produktionsnivåer”. 

Denna nya odlingsform liknar mycket det gamla skottskogsbruk som förekom i Östersjöreg-
ionen på 1800-talet och fram till andra världskriget (Kukk & Kull, 1997) då pil och ask ham-
lades för produktion av kreatursfoder, och som oftast sparades till vintern (Holmertz, 1879). 
Skottskogsbruket har försvunnit för länge sedan, men här föreslås att den här skisserade nya 
odlingsformen tar över det gamla namnet, eftersom namnet direkt appellerar till odlingsformen. 
Ett annat tänkbart namn på denna nygamla odlingsform är ”Klenvirkesskogsbruk” eller helt 
enkelt ”Klenskog”. Motiven för att inte längre använda det gamla namnet ”Energiskogsodling” 
är att producerad ved kommer att kunna användas till så mycket mera än till att bara eldas upp. 
Exempel på nya användningsområden för denna nya typ av vedbiomassa är pappersmassa, 
drivmedel, textilier, däck, pappersbatterier, limträ, träfiberskivor, mm.  
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4.4 De nyaste salixklonerna 
Växtförädling inom salix- och poppelsläktena startade vid Energiskogsprojektet, ESO, seder-
mera Institutionen för lövträdsodling, vid SLU, Ultuna, under senare delen av 1970-talet (Sirén 
et al., 1983). Under 1980-talet överflyttades själva växtförädlingsarbetet till Institutionen för 
Genetik på Ultuna (Berlin et al., 2017). Ungefär samtidig startade Svalöf/Weibull AB arbeten 
med att korsa fram nya salixkloner för det svenska energiskogsbruket (Larsson, 1998). Dessa 
växtförädlingsarbeten har varit synnerligen framgångsrika (Ilstedt, 2006; Adler et al., 2014) 
och många av de nya poppelklonerna är idag i odling i Sverige men framför allt i utlandet. 

Våren 2018 planteras mycket få områden i vårt land med de allra nyaste salixklonerna, som 
t.ex. Erik, Wilhelm, Tordis, Emma m. fl. Detta beror på att flis från energiskogsodlingar kon-
kurreras ut idag i Sverige av importerade sopor från bl.a. Italien och av rivningsvirke bl.a. från 
Norge samt av torv importerad från bl.a. Vitryssland. Däremot planteras de nya svenska klo-
nerna friskt i bl.a. de baltiska staterna, Polen, Ukraina, Tyskland samt i USA. För att ge de 
svenska odlarna möjlighet att se de allra nyaste svenska salixklonerna växa och utvecklas, har 
en demonstrationsyta planterats på VPP under våren 2017 med just dessa nya kloner. 

4.5 Salixodlingar som vegetationsfilter 
Redan tidigt under energiskogsodlingens utveckling uppkom idéer om att använda salixod-
lingar som ett slags reningsverk (Christersson, 1992; Perttu et al., 1993). Man konstaterade helt 
enkelt att de ämnen som i vissa situationer i samhället bedöms som föroreningar är just de 
ämnen som växtligheten behöver för normal utveckling (Aronsson et al., 2000; Adler, 2007). 
Exempel på sådana ämnen är kväve, fosfor, men även en del tungmetaller som koppar och zink. 
Alla dessa grundämnen är essentiella för en växts, ett träds, normala utveckling och tas upp i 
olika hög grad av dessa (Ericsson 1994 & 2007) 

Även vissa radioaktiva isotoper av vissa grundämnen kan en del salixkloner ta upp (Sennerby-
Forsse et al., 1993), men dessa är inte på något sätt essentiella. Kadmium tillhör också de äm-
nen som vissa salixkloner kan ta upp (Landberg & Gregor, 1994). Dessa inte-essentiella gru-
ndämnen tas upp i roten, antingen genom att de passivt följer med transpirationsströmmen in i 
roten och sedan upp i träden (Christersson, 1973), eller genom att de aktiva jonupptagnings-
mekanismerna förväxlar joner av dessa inte-essentiella ämnen med de essentiella. Meka-
nismerna kan förväxla t. ex Cd2+ med Ca2+.  

Allt detta har lett till idéer om att använda salixodlingar som ett slags reningsfilter. Detta har 
gjort att förorenat vatten från intensivgödslade åkrar och från soptippar och slam från allmänna 
reningsverk har spridits och sprides i dag i odlingar av salix t.ex i Månstorp utanför Laholm 
(Elowsson & Christersson, 1994). Samma sak äger rum vid och runt soptippar i t.ex. Måsalycke 
utanför Simrishamn och på Rönneholms mosse nära Eslöv (Christersson, 2013).  

Det svenska jordbruket effektiviseras år efter år. Men detta innebär också att läckageriskerna 
för kväve fortfarande ligger på hög nivå. I medeltal läcker varje hektar odlad jordbruksmark 
15-20 kg kväve varje år (Kirchmann et al., 2014). Dessutom har i dag med betydligt förhöjda 
både kväve- och fosfornivåer i Östersjön, och också med EU med i bilden, nya direktiv för 
skyddszoner mot bekämpningsmedel införts i en rad odlingar. Dessa zoner varierar i storlek 
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och läggs framför allt ut kring och runt olika vattendrag och vattentäkter. Inom dessa zoner 
förbjuds all användning av bekämpningsmedel (Persson, 2018). 

Idag kommer alla dessa pågående aktiviteter och idéer om vegetationsfilter och skyddszoner 
och höga läckagerisker vid intensiv spannmålsodling i ny dager. Detta på grund av utveck-
lingen av nytt växtmaterial och ny odlingsmetod för salix på VPP (Christersson, 2018). Plan-
tering av ett tiotal rader av salix längs åar och bäckar och nära sjöstränder med kloner som 
”Tora” och ”Björn”, med sin speciella morfologi och med ett förband av 0,4 x 0,7 m, skulle 
kunna utgöra ett utmärkt skydd mot läckande kvävegödselmedel. Förutom att kväveläckaget 
från intensivgödslade spannmåls- och andra odlingar dramatiskt skulle minska, skulle utmärkta 
spridningsvägar skapas för både växter och djur. Dessutom skulle enformigheten i vissa land-
skapsformer brytas. Eftersom ingen markberedning och ogräsbekämpning behöver genomföras 
och olika besprutningsalternativ är uteslutna, skulle alla formella krav vara uppfyllda. Därför 
skulle effektiva spannmålsodlingar kunna fortsättas att genomföras med begränsade läckage-
risker. 

4.6 ”Dikning” med hjälp av salixplanteringar 
Under den senaste istiden var nästan hela den skandinaviska halvön täckt av is (Atlas över 
Sverige, 2009, blad 7-11,19-20). Isen var upp till 3 km tjock och tryckte ner landet. När isen 
för 15 000 år sedan började smälta och dra sig tillbaka kom en del av vårt land att ligga under 
havsnivån. Stora delar av Uppland och Mälardalen var täckta av vatten. I Skåne skar djupa 
havsvikar långt in i landet, både i nordöst och sydväst.  

I Kristianstadstrakten skedde det inom det område som idag kallas för Vattenriket med Herr-
lövs ängar och som nu avvattnas av Helge å. I sydvästra Skåne, från Löddeköpinge och rakt 
österut, sköt en havsvik rakt in i landet. Området kallas i dag för Vombsjösänkan, är 300 km2 
stort och har en intressant skogs- och markhistorik (Troedsson, 1964). På 1500-talet anses om-
rådet ha burit stora sammanhängande bokskogar. Men även bestånd av ek, alm och ask lär ha 
förekommit, allt enligt Linné, som under sin Skånska Resa i maj 1749 passerade området. I 
dag domineras skogarna i området av planterad tall. Exempel på detta är Vombs Fure. Orsaken 
till denna utveckling är den uppodlingsvåg (Lundquist, 1976), som under århundraden efter år 
1500 följt med ”bortodlandet” av all matjord och därmed blottläggning av den underliggande 
sanden. Plantering av tall på 1800-talet genomfördes för att binda denna sand.   

Långt in i detta låglänta område ligger Vombsjön. Denna sjö har skapats av en stor isklump 
som lämnades kvar då isen en gång i tiden drog sig tillbaka (Atlas över Sverige 2009, blad 19-
20). Strax öster om denna sjö ligger i dag den relativt nybildade Vombsjösänkans pil- och 
poppelpark (VPP). Denna minipark är anlagd dels på ren sandmark vid Bruksgården, dels på 
en uppodlad och nästan igenväxt mosse strax intill grävd fiskedamm (Christersson, 2017 per. 
kont.) strax väster om Björka by.  

När isen smälte undan började landet höja sig på nytt. Vid denna landhöjning förblev dock 
vissa områden i vårt land trots höjningen fortfarande under vatten. Många av dessa områden 
ligger på mineralnäringsrik berggrund med högt pH (kalksten, sandsten, Lundegård et al., 
1978). Var inte vattendjupet alltför stort, växte vissa av dessa områden igen. Idag fortsätter 
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landhöjningen i norr, medan den har vänt i söder och skapar stora problem vid vårt lands syd-
kust t.ex. vid Löderup och Ystad med stor stranderosion som följd (Atlas över Sverige, blad 
19-20). 

Vid igenväxning av låglänta områden bildas näringsrik organogen jord i lågpunkter i land-
skapet. Dit för regnvattnet växtnäring från omgivningen. Rester av växter som frodas i den 
våta, näringsrika miljön ansamlas i tjocka skikt. Med tiden omvandlas växtresterna i dessa skikt 
till organogen jord (Ledin, 1990). Denna igenväxning har starkt bidragit till att skapa produk-
tiva skogs- och jordbruksmarker i vårt land (Lundquist, 1978). Men en del av dessa bördiga 
marker har varit alltför blöta för att jord- och skogsbruket direkt skulle kunna utnyttja dem. Här 
har omfattande dikningsföretag genomförts med början i slutet av 1800-talet (Päivänen & Hå-
nell, 2012).  

Men stora dikningsföretag slår blint. Skall vatten ledas bort från ett vattensjukt område, måste 
i vissa fall djupa diken grävas och vattnet ledas långa sträckor genom områden, som kanske är 
betydligt torrare. Sådana diken måste till inom en del områden där naturligt förekommande 
bäckar, åar eller sjöar ligger långt bort. Dessa diken genom torrare områden dränerar naturligt-
vis också dessa torra områden. Men från dem behöver inte något vatten bortföras, snarare tvärt 
om. Under sådana förhållanden blir torra områden ännu torrare.  

Vid VPP testas idag en annan dikningsteknik genom speciella punktinsatser, i vilka endast det 
vattensjuka området avvattnas och alla torrbackar runt alternativa diken förblir opåverkade. 
Dessa punktinsatser genomförs med hjälp av salixplanteringar (Figur 15). En del arter inom 
det stora salixsläktet kan nämligen växa och producera alldeles utmärkt i mycket blöta miljöer. 
Detta beror på ett speciellt utvecklat vävnad i stammen som transporterar syre från skottet ner 
till rötterna. Denna vävnad kallas aerenkym, på svenska luftvävnad, och består av parenkymlik-
nande celler med speciellt stora intercellularer (luftfyllda rum mellan celler). Denna vävnads-
typ är speciellt utvecklad hos sumpväxter (Esau, 2006), men finns också i viss utsträckning hos 
en del andra arter (Burström & Odnoff, 1964), som t.ex. hos vissa salixkloner. Så trots att 
salixrötter står i vatten, och därmed är avskurna från luftens syre, kan deras andning ändå fortgå 
tack vare denna transport av syre från stammen ner till rötterna. På så sätt frigöres energi till 
den energikrävande jonupptagningen, som kan fortgå i normal utsträckning i rötterna. Därmed 
kan vissa salixbuskar och en del pilträd växa och utvecklas normalt. 

Denna ovan beskrivna adaptering till mycket blöta förhållanden är det bara vissa salixkloner 
som besitter. Men denna egenskap parad med en transpirationskapacitet, som varma och vackra 
sommardagar kan uppgå till 3-7 mm per dygn (Perttu & Kowalik, 1989; Kowalik & Eckersten, 
1989; Lindroth et al., 1994), gör att vissa salixkloner skulle kunna utnyttjas för att dränera 
speciellt blöta områden. En transpiration av denna storleksordning medför att 30–70 m3 vatten 
bortförs från ett hektar blötmark per dygn.  

Men för att en viss salixklon skall komma upp i här angivna transpirations-hastigheter och avge 
så mycket vatten, som här beskrivs, måste en betydande bladyta och därmed bladmassa utveck-
las i ett salixbestånd (Linder et al., 2001). Här krävs ett bladyteindex (bladyta/markyta), som 
uppgår till 8–10 enheter. Salixkloner med dessa egenskaper finns och de producerar dessutom 
mycket stora mängder vedbiomassa. Detta har visats för länge sedan i bevattningsgödslade 
planteringar med salix i Halland (Christersson, 1987) och nyligen, utan både bevattning och 
gödsling men med mycket täta förband av salixklonen ”Tora”, på VPP (Christersson, 2018).  
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Figur 15. Ettårig salix etablerad i mycket 
blöta förhållanden med ca 3 m långa stick-
lingar av klonen ”Tora”. Flera kraftiga ettårs-
skott, mer än 2 m långa, har bildats på varje 
lång stickling. Planteringsförband är 1x1 m.  
 

För att testa ovanstående idéer och dessa möjlighet har ett ”dikningsförsök” anlagts på den 
blötaste delen av mossen där två salixkloner har planterats med ”långa sticklingar” (Christers-
son, 2013). Förbandet är 1 x 1 m och sticklingarna skyddas mot viltbete och fejning med 
skyddscylindrar av viltstängselnät. Planteringen är 6 x 15 m stor. Omkringliggande vattenni-
våer kommer att följas upp under vegetationssäsongerna och jämförelse göras mot nollytor. På 
detta sätt kan man få en uppfattning om huruvida det är möjligt att med vissa punktinsatser 
bestående av mindre salixplanteringar med speciellt utvalda kloner, på strategiska platser 
kunna dränera ett vist vattensjukt område. Om denna teknik fungerar, skulle det vara möjligt 
att undvika vidsträckta dikningsarbeten. Sådana företag innebär ofta grävning av djupa diken 
långa sträckor för att nå vattenförande bäckar och åar. 

4.7 Demonstrationer och exkursionsmål 
VPP fungerar i dag också som exkursionsmål. Demonstrationer av och diskussioner om fram-
tidens skogsbruk, med avseende på dess roll i Sveriges energiförsörjning, organiseras och ge-
nomförs direkt på plats. Visningar och rundvandringar leds av kompetent personal och växt-
material (frö och sticklingar) kan i viss mån distribueras till intressenter. 
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4.8 Möjliga utvecklingslinjer 
Just som sista handen läggs vid den här föreliggande rapporten, oktober 2018, publicerar IPCC, 
FN:s klimatpanel, sitt omfattande, årslånga arbete om vad som krävs för att temperaturhöjning-
arna skall stanna vid 1,5 grader. Därvidlag kommer de fram till, att koldioxidutsläppen i värl-
den måste nästan halveras (-45%) fram till år 2030, om 1,5-gradersmålet skall nås. Samtidigt 
talar man i rapporten mycket om möjligheterna och behoven av att samla in och lagra utsläppt 
koldioxid.  

Allt det här ovan sagda samt beskrivningarna om betydligt effektivare odlingsmetoder och nytt 
högproducerande växtmaterial för både pil- och poppel tillika med de nya propåerna från IPCC 
gör att här kan nu skönjas en framkomlig väg. Detta beror också på att det även finns relativt 
nystartade företag, t. ex. Phoenix Biopower AB (www.phoenixbiopower.se) med anknytning 
till KTH i Stockholm, som anser sig kunna omvandla energin i ved direkt till elenergi med en 
verkningsgrad så hög som 50 – 60%.  

I framtiden skulle således en framkomlig väg kunna vara odling av de nya klonerna av pil och 
poppel med nya odlingsmetoder samt en direktomvandling av ved till el för bl.a. transportsek-
torn. De nya produktionsresultaten från VPP antyder ett helt annat ekonomiskt utfall än från 
tidigare beräkningar. Samtidigt skulle detta innebära att möjligheter skulle kunna finnas att 
avgiven koldioxid kan insamlas och lagras med metoder som bl.a. utnyttjas i Norge. Koldiox-
iden lagras bäst i sedimentära bergarter som sandsten och kalksten. Dessa bergarter finns främst 
i sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön. 

5 Befintliga poppelmaterialet i Sverige, våren 2018 

5.1 Gammalt poppelmaterial 
Det mesta av det gamla poppelmaterialet som finns i Sverige idag, oftast växande på kyrkogår-
dar och i parker, härstammar från Oregon och Washington, USA lat. 42°N till 48°N. Sverige 
är beläget mellan lat. 55°N och 69°N (Figur 16). Dessa förhållanden skapade i gamla tider, och 
skapar än idag på sina håll, fenologiska problem, såsom felaktiga tidpunkter för knoppsättning 
och knoppbrytning, för blomningstidpunkt, för frosthärdighetsutveckling, invintring, mm 
(Perttu, 1981; Christersson & von Fircks, 1984 och 2013; Adler et al., 2014 & 2018). 

I botaniska historieböcker förmodar man, att olika poppelarter kom till Europa från Nordame-
rika före år 1700 (Mitchell, 1974). Denna överföring av växtmaterial har sedan pågått under de 
följande århundradena med mycket varierande intensitet (Christersson, 2013). Det som driver 
importen just nu i början av vårt sekel är främst råvarusituationen för Sveriges energiförsörj-
ning och papperstillverkning samt lantbrukets lönsamhet (Lundström, 1899; Johansson 2009; 
Rytter et al., 2011; Eriksson, 2017). Import av sticklingar får ej förekomma på grund av risken 
för introduktion av en rad av i USA och Kanada förekommande sjukdomar (Forsberg et al., 
1991). Däremot är införandet av frö tillåtet. 

De trädslag som främst kommer att kunna utnyttja de ändrade klimatförhållanden i Sverige, är 
bl.a. olika arter av poppelsläktet. Deras naturliga utbredningsområden framgår av figur 17 och 

http://www.phoenixbiopower.se/
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18. Men när det gäller fröinsamling för svenska förhållanden gäller det att hålla tungan rätt i 
mun, så att fröinsamlingen genomförs på breddgrad och höjd över havet i Nordamerika och på 
andra ställen i världen, som stämmer överens med de förhållanden i Sverige där de skall odlas 
(Figur 16).  

 

Figur 16. För att förstå var poppelfrö bör samlas in i Nordamerika för att växtmaterialet skall passa in 
på svenska förhållanden med avseende på breddgrad och höjd över havet har här Sveriges kartbild 
breddgradsmässigt förts över till Nordamerika. Sverige ”startar” i mellersta British Columbia i Ka-
nada och ”når” långt upp in i Alaska (USA), Yukon och Northwest Territories (Kanada). Senare tids 
fröinsamlingar har genomförs på betydligt nordligare breddgrader jämfört med äldre material. 

Den stora importen till Sverige kom i början av 1900-talet, då Tändsticksindustrin i Jönköping 
kom underfund med att den svenska aspen (Populus tremula) nog inte skulle räcka till i fram-
tiden som råvarukälla för tändsticksframställningen. Den importen av nordamerikanska pop-
pelarter till vårt land blev dock inte så lyckosam, förmodligen därför att poppelfrö hämtades 
hem till Sverige från områden som låg alldeles för långt söderut i Nordamerika. Det mesta av 
frömaterialet kom från Oregon och Washington State (Figur 17 och 18). 

I Europa finns sedan mycket länge gamla poppelhybrider, som i vår världsdel kallas för ”Die 
Altsorten”, av vilka t.ex.: ”Robusta”, ”Gerlica”, ”Marilandica”, och ”Serotina” (dagens äldsta 
hybrid) skulle kunna vara av intresse för svenska förhållanden. Kanske inte för direktodling, 
men väl som ena föräldern i ett kommande korsningsarbete med mera nordligt material som 
den andra parten. Ursprunget till dessa gamla kloner kan letas fram i gamla papper, bl.a. hos 
undertecknad. 

Förutom tidigare nämnda insamlingsresor har en rad andra insamlingar genomförts sedan 
1920-talet. E. J. Schreiner och A.G. Stout samlade in mycket poppelmaterial, utförde hybridi-
seringskorsningar på detta och publicerade resultaten 1933 (Stout & Schreiner, 1933). På 60-
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talet lät Professor Langhammer i Norge, på uppdrag av Tändsticksbolaget i Jönköping, och 
med medel från Ingenjör Fröhlichs Fond, skicka efter nordligt poppelmaterial från Fairbanks-
området i Alaska. Även Professor Max Hagman i Finland har hämtat hem nordligt poppel-
material. Under 1973-75 genomfördes på uppdrag av IUFRO en omfattande insamling av pop-
pelmaterial i Nordamerika för Europas räkning. En del av detta växtmaterial hamnade också i 
Sverige. Även Jägmästare Robert Koster har samlat material på 70-talet i Nordamerika och 
skickat det till en rad länder i Europa bl. a. till Sverige. Även detta material finns förtecknat på 
gamla papper.  

 

Figur 17. Utbredningen av poppelarter från sektionen Aigeiros (svartpopplar) och Tacamahaca (bal-
sampopplar). Dessa poppelarter är av intresse för odling under svenska klimatförhållanden. De nord-
amerikanska arterna P. deltoides, P. trichocarpa och P. balsamifera kan alla korsas med varandra 
samt med den europeiska svarta poppeln, P. nigra. 

 

Figur 18. Utbredning av aspar (tillhör sektionen Populus). Korsningen mellan den amerikanska (P. 
tremuloides) och den europeiska aspen (P. tremula) resulterar i det som vi kallar för hybridasp. Även 
vitpoppel (P. alba) kan korsas med båda dessa arter och ge kommersiellt intressanta hybrider.  

Ett försök göres här nedan att få en viss ordning på och överblick över det växtmaterial som 
Sektionen för Lövträdsodling, VPE, SLU, Uppsala samt SweTree Technologies AB (STT), 
Umeå förfogar över i dag, våren 2018. Befintligt material hänförs i kronologisk ordning till 

Populus maxi-
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olika kollektioner. Nedan uppräknat växtmaterial av Nordamerikanska och Asiatiska poppelar-
ter är införda till Sverige i form av sticklingar i gamla tider och i form av frö under senare år. 
En del växtmaterial som är framkorsat i Sverige är också medtaget (Ilstedt, 2006; Adler et al., 
2016). Växtmaterialet finns idag antingen som rena arter av P. trichocarpa och P. deltoides 
eller som hybrider dem emellan och mellan dessa båda arter och P. maximowiczii, och P. nigra. 
Det finns idag inga restriktioner för spridning av poppelkloner medelst sticklingar inom Sve-
rige. Det bör med den allra största skärpa påpekas åter en gång, att varje infört frö som grott 
ger upphov till en ny klon!! Detta innebär att tusentals nya kloner har testats på olika sätt i 
Sverige sedan mitten av 1990-talet. 

5.2 Befintliga klonkollektioner vid SLU och STT, våren 2018 
Följande poppelmaterial finns idag att tillgå i svenska försök och klonarkiv: 

1. Den allra äldsta kollektionen av poppelkloner med i stort sett okänt ursprung (de 
första Nordamerikanska poppelarterna kom till Europa före år 1700, Mitchell, 1974). 

2. 1940 års kollektion (mest från Oregon, Washington och Idaho, USA och något från 
Alaska) däribland den idag i Sverige allmänt odlade poppelklonen ”OP42” (”OP” står 
för ”Oxford Paper”, en amerikansk massa- och pappersproducent). Den klonen är en 
hybrid mellan P. maximowiczii och P. trichocarpa. 

3. Steenackers-kollektionen, mest från Oregon och Washington, och förädlad genom 
korsningar i Geraardsbergen, Belgien (Tändsticksbolagets gamla försöksgård). Klo-
nerna är speciellt utvalda för svenska förhållanden. Sticklingar av detta material häm-
tades hem till Sverige 1990 av Christersson och Elowson, Institutionen för Lövträdsod-
ling, SLU, Uppsala, och planterades på Karinslund (Bruksgården), av Rune Carlsson, 
Heberg och hans företag. Droppbevattningsanläggningen installerades av Aquadrip, 
Växjö (VD Lars-Göran Larsson).  

4. BC-kollektionen, från mellersta och norra delen av British Columbia, dvs. från 
”svenska latituder” (Figur 17). Frön insamlades under våren 1994 och sändes till Sve-
rige av Dr. M. Carlson, Kalamaka Research Station, Vernon, BC. Frön såddes på fil-
trerpapper i växthus på Ultuna, pricklades ut i enliters, fyrkantiga plastkrukor och plan-
terades på friland på Ultuna (Figur 19) av Dr. Rasool Hamsa och på Malins Hed i Skåne, 
av Dr. Björn Telenius. 

5. Rhinelander-kollektionen, (Wisconsin, 45°N) infört som frö av arten P. deltoides till 
Sverige av Professor Jud Isebrands 1998. Planterat på Malins Hed av Jan Månsson 
(vinterfrostkänsligt material, bör utgå). 

6. Ilstedt kollektionen, nya korsningar av P. trichocarpa med varierande geografiskt ur-
sprung, genomförda under 1990-talet av Dr. Bruno Ilstedt, Institutionen för Skogsge-
netik, SLU, Uppsala (Ilstedt, 2006). De bästa korsningarna är mycket lovande. Bestånd 
av denna kollektion finns bl.a. på Krusenberg utanför Uppsala medan utvalda kloner av 
denna kollektion finns i en rad andra svenska och baltiska försök. 

a. SnowTiger® kloner härstammar från Ilstedt kollektionen. Odlingsmaterialet är 
kommersiellt tillgängligt via Plantex AS (Estland), Euromediena UAB (Li-
tauen) och Ramlösa plantskola (Helsingborg, Sverige). 

7. Nytt, nordlig frömaterial från Nordamerika insamlad genom Lars Christersson mel-
lan 2007 och 2010: 
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a. 54–62 kollektionen, frömaterial från British Columbia och Northwest Territo-
ries (lat. 54°N till 62°N), insamlat av Mike Carlson och erhållet under juli må-
nad 2007. Frön var sådda i trädgård på Mellitafilter och i plastburkar och sedan 
utpricklade i torvkrukor, först i Vomb och sedan i växthus på Ultuna. Utplante-
rat 2008 i Kassjö utanför Umeå av Lantmästare Svarte Swartling och hans fa-
milj. 

b. 61–65 kollektionen, frömaterial insamlat och fört till Sverige under juni månad 
2008 från Hay River området i Northwest Territories (lat. 61°N-65°N, Figur 20 
och 21) av Lars Christersson och Mike Carlson. Utplanterat i Kassjö, Umeå 
2009. 

c. 65 kollektionen, frömaterial inhämtat och fört till Sverige under juni 2008 från 
Fairbanks, (lat. 65°N, Figur 21) av Lars Christersson, SLU. En del av växt-
materialet är insamlat av Dr. Steve Sparrow, University of Alaska, Fairbanks, 
USA. Utplanterat i Kassjö, Umeå 2010. 

d. 65–67-kollektionen, frömaterial insamlat och skickat till Sverige under juni 
månad 2009 från norr om Fairbanks, (lat. 65°N–67°N) av Dr Steve Sparrow. 
Utplanterat i Kassjö, Umeå 2010. 

e. 67–68-kollektionen, frömaterial insamlat och skickat till Sverige under juni 
månad 2010 från poppelns nordligaste utbredningsområde i Alaska, (lat. 67°N–
68°N) av Dr. Steve Sparrow. Plantor från detta frömaterial är ut planterade på 
Ätnarova försökspark, (lat. 67°N), försommaren 2011 av Skogsmästare Kjell 
Åman och Lantbrukare Olav Köhler. 

8. Karinslundskollektionen, frömaterial insamlat i Karinslund och Karls Mosse. Poppel-
planteringarna på Karinslund och Karls Mosse är nu så gamla att en del träd har börjat 
blomma och sätta frö. Speciellt riktblommande är klonen ”SRF24” (Figur 13), och ef-
tersom den klonen är en av de allra bästa i många tester hittills har frö från dessa träd 
samlats in och grotts ut och planteras på olika lokaler i södra Sverige under 2010-2011. 
Modern är således ”SRF24”, fadern är några av de omkringstående hanträden från Ste-
enackers kollektion.  

9. 2011 kollektionen, frö insamlat efter fri avblomning på Karinslund, Malins Hed, Karls 
Mosse och Krusenberg med hjälp av lift av Dr. Almir Karacic och Dr. Anneli Adler, 
SLU. Fröna är sådda i små containrar i nätgård på Ultuna. Efter uppodling är plantorna 
utpricklade på mark i Restad tillhörande Ramlösa Plantskola (Fig. 23). 

Kritik har framförts mot att kollektionerna 7b-7e är inhämtade från alltför kontinentala klimat-
områden. Om detta visar sig vara riktigt, bör kommande insamlingsresor förläggas till mera 
maritima områden i västra BC och Alaska. Å andra sidan kan ovan nämnda kollektioner, när 
träd av dem börjar blomma om 5-10 år, utgöra intressanta korsningspartner med de mer mari-
tima kollektionerna som t.ex. kollektionerna 2, 3, 6 och 8. 
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6 Översikt av befintliga försöksled på VPP 
Klonerna som testas på VPP bedöms efter femgradig skala som: 

1. Ej godkänd 
2. Intressant 
3. Odlingsvärd i södra Sverige 
4. Elit 
5. Oöverträffad 

Alla testade kloner kommer så småningom att klassas efter ovanstående bedömningsskala. Ka-
raktäriseringen på VPP gäller för Sverige upp till i höjd med Uppsala. Så småningom bör mot-
svarande tester och bedömningar göras för området mellan Uppsala och Umeå och mellan 
Umeå och Gällivare. Som utgångspunkt och sk. ”mätklon” för det södra området används 
”OP42” (klass 3, Populus maximowiczii × trichocarpa). För att klassas som högre än 3 skall 
kloner således producera mer vedbiomassa än ”OP42”. Dock skall bedömningen tillämpas med 
förnuft, där en klons resistens och härdighet spelar en mycket stor roll för produktionens stor-
lek.  

 

Figur 19. En del kloner av BC-kollektionen (Nr 4) växer något slingrande första året efter skörd. Det 
rättar delvis till sig efterhand men aldrig helt och fullt. Här ettåriga skott på 18-åriga rötter. 

På riktigt sommarfrostlänta marker i södra Sverige finns det ingen poppelklon över huvud taget 
som överlever (Christersson & von Fircks, 1984), för så vitt inte poppelodlingen planteras med 
långa sticklingar (Christersson, 2013). På samma sätt som för ”OP42” bedöms klon ”SRF24” 
(Figur 13) och klon ”SRF209” (Geraardsbergen ”70.039/109” P. trichocarpa, Figur 5) med 3. 
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Hela tiden måste ihågkommas att det är tillgången på vatten tillsammans med näringsförhål-
landen och markens pH, som är de naturligt begränsande men påverkbara faktorerna för tillväxt 
hos pil och poppel i södra Sverige. Ytterligare bedömningar kommer att kunna genomföras på 
VPP under kommande år. 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Poppeln breder ut sig långt norrut i Alaska. 
Denna bild är från Fairbanks lat. 65°N dvs. samma bredd-
grad som t.ex. Skellefteå i Sverige. Kloner från detta 
material testas idag i Kassjö utanför Umeå. 

 

Figur 21. Enorma vägsträckor kantas av poppelskogar i området runt Hay River, 62°N, i North West 
Territories i Norra Kanada. Men skogarna är bara 50 m breda och innanför finns bara gamla och blöta 
barrskogar med diverse arter av dålig gran och tall samt mycket svartbjörn och någon älg. Det är tyd-
ligt att vägbyggen på 70- och 80-talen åstadkom breda dikesrenar, väldränerade och med blottat yta av 
mineraljord. Dessa markområden, 25 m breda på båda sidor av den hundratals mil långa, ofta spikraka 
vägen, utgjorde utmärkta självföryngringsområden för pionjärträdet poppel. Mycket av det poppel-
material som idag finns i Sverige, kommer från insamlingar i just denna typ av skogar. 
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Figur 22. Plantor på Restad, Halland från frö insamlat efter fri avblomning på Karinslund, Malins 
Hed, Karls Mosse och Krusenberg (Uppland). Observera (!) att varje planta är en ny klon. Kollektion 
nr 9 kallas 2011-kollektionen. 

6.1 Karinslund (Bruksgårdsområdet) 
# klontester   # gödsling och bevattning   # bördighetsuppbyggnad   

Syfte: att produktions- och utvecklingstesta ett stort antal poppelkloner, framkorsade och se-
lekterade för svenska förhållanden vid Svenska Tändsticksaktiebolagets gamla försöksgård i 
Geraardsbergen, Belgien. Samtidigt bedöms möjligheterna att bygga upp bördigheten på en 
ren sandmark med hjälp av tät poppelplantering och regelbunden bevattning (droppbevatt-
ning) och gödsling. Träden inventeras årligen med avseende på tillväxt och skadefrekvens. 
Fröinsamling i stor skala är möjlig. 
Storlek: 40 x 100 m = 0,4 ha, inhägnat 
Planteringstidpunkt: våren 1990, plantörer Rune, Hans och Per Carlsson, Salixprodukter 
AB, Heberg 
Förband: radförsök utan upprepningar, från början 1 x 2 m, 10 sticklingar av varje klon, 
gallrat i omgångar. 
Planttyp: 20 cm sticklingar 
Trädslag: Dels rena P. trichocarpa kloner, dels hybrider P. trichocarpa x deltoides och P. 
deltoides x trichocarpa (den första namngivna arten i korsningen är honträd). Klonerna är se-
lekterade, förädlade och selekterade på nytt med avseende på aktuell breddgrad. De är speci-
ellt utvalda för svenska förhållanden av Professor Vic Steenackers. Från början planterades 
129 kloner. Gallringar har genomförts i flera omgångar. I dag återstår 48 utvalda kloner och 
104 träd. Nästan alla hybrider är döda (stamröta), medan de flesta kloner av den rena arten 
lever och utvecklas tillfredsställande.  
Skötselåtgärder: Bevattningen genomfördes med droppslangar i varannan rad fram t.o.m. år 
2013, med 20 mm per vecka under vegetationsperioden minus nederbörd. Gödsling påbörja-
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des år 1996 och pågick till och med år 2013 med 80 kg N/ha plus P och K i optimala procent-
satser. Allt spreds för hand i två omgångar: den första i början av maj månad, den andra i bör-
jan av juli månad, vid de flesta tillfällena i regn. Stamkvistning upp till manshöjd genomför-
des år 2012. Försiktiga gallringar (stormskaderisk!) vidtogs åren 2001, 2007 och 2009. 
Skador: Klubbhornsstekel, aspglansbagge, stamröta, blödning, bladrost, och frostsprickor 
har åstadkommit skador av varierande betydelse. En del toppskotten har blivit nedfrusna 
vissa vintrar. 
Tillväxt: 2016 är högsta trädet 32 m och största diametern 56 cm 

Resultat hittills: 

• Hybrider är mycket mindre resistenta mot stamröta än den rena arten.  
• Trots att bevattning och gödsling upphörde 2013, kan ingen nedgång i tillväxten kon-

stateras fram till och med 2017. 
• Vintertemperaturer på -22°C - -23°C grader som ibland förekommer på dessa bredd-

grader skadar en halv till en meter av toppskotten på höga träd av poppelkloner i Ka-
rinslund. Dessa skador läkte ut år efter. 

Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: Hur länge fortsätter den höga tillväxten 
utan extra tillskott av vatten och näring? Hur har pH och markfaunan förändrats? Insamling av 
frö och blommande kvistar kan genomföras i stor skala. Könsbestämning av kloner bör fort-
sätta. 

KARINSLUND, ursprunglig planteringschema      
Planterat 1990              
Rader från sydost              
DEL 1.1        
Unal TD     T -P. trichocarpa  
Beaupré TD     D - P. deltoides  
Beaupré TD     N - P. nigra  
Boelare TD     M - P. maximowiczii  
Boelare TD       
SU83012 (planterat 1993-94)       
SU83012 (planterat 1993-94). OBS! 1 meter avstånd på var sida    
SU83012 (planterat 1993-94)       
69.037/2 TD       
77590 (planterat 1994, S. fragilis)      
80-23 (planterat 1994, S cap x S. vim)      
80-23 (planterat 1994, S cap x S. vim)      
71.009/1 DT       
71.009/2 DT       
70.045/1 DT       
71.015/1 DT       
71.085/1 DT       
72.029/1 DT       
Bachelieri DT  (planterat 1994)      
Halland 1 ?       
S.192-5 X V24/6 T V.235 V24/24 T V.235 X V24/23 T Bullstofta (planterat 1994) 
70.039/31  T 70.039/30 T 70.039/24 T 70.039/7 T 
S.192-5 X V24/22 T S.192-5 X V24/14 T S.192-5 X V24/13 T S.192-5 X V24/12 T 
70.039/81 T 70.039/73 T 70.039/60 T 70.039/48 T 
70.039/100 T 70.039/95 T 70.039/87 T 70.039/84 T 
70.039/123 T 70.039/119 T 70.039/111 T 70.039/109 T 
DEL 1.2 (forts.)        
70.036/18 T 71.061/84 T 71.061/83 T 71.061/81 T 
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KARINSLUND, ursprunglig planteringschema      
Planterat 1990              
Rader från sydost              
70.038/1 T S.729-1 T 71.061/88 T Malin (planterat 1994)  

70.038/19 T 70.038/16 T 
Bokhandl. (planterat 
1994)  70.038/6 T 

Öved (planterat 1994) ? 70.038/24 T 70.038/23 T 70.038/20 T 
70.038/37 T 70.038/36 T 70.038/34 T 70.038/31 T 
70.038/44 T 70.038/42 T 70.038/39 T 70.038/38 T 
70.038/60 T 70.038/57 T 70.038/54 T 70.038/45 T 
70.038/80 T 70.038/67 T Axel (planterat 1994)  70.038/62 T 
70.036/4 T 70.036/1 T 620 (planterat 1994)  70.038/81 T 
77590 (planterat 1993) ? 70.036/14 T 70.036/11 T 70.036/10 T 
Bamaal (planterat 1993) ? 70.036/21 T 70.036/19 T 70.036/18 T 
NM6 NM NM6 NM 70.036/54 T 70.036/44 T 
78.026/1 DT       
78.026/2 DT       
78.026/3 DT       
78.026/4 DT       
78.026/5 DT       
78.026/6 DT       
78.026/7 DT       
78.026/8 DT       
78.026/9 DT       
78.026/10 DT       
78.026/11 DT       
78.026/12 DT       
78.026/13 DT       
78.026/14 DT       
78.026/15 DT       
78.026/255 DT       
78.026/257 DT  (dessutom estlänsk björk (1992), asklönn från Moskva och cypress (1993)  
78.026/258 DT       
78.026/266 DT       
Björkhaga (Jacky Eye?) ?       
BE183 (planterat 1991) ?       
78.026/268 DT       
78.026/269 DT       
Halland 2        
Rheinlander 5377 (planterat 1992)      
Halland 1        
Halland 1        
Rheinlander 5326 (planterat 1992)      
Halland 2 (+ Halland gul och Halland orange)      
Halland 1        
Halland 1        
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KARINSLUND, nuvarande bestånd, planterat 1990-04-18                         
förband 1 x 2 m                                         
radförsök 48 kloner, 104 träd                                     
Steenackerskloner                                         
från sydost                                           
                       
rad nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 Unal 45-1 15-1 85-1 24-23 24-12 39-7 39-48 39-84 39-109 61-81 61-88 38-6 38-20 38-31 38-38 38-45 38-62 38-81 36-10 36-18 36-44 
 19 st 10 st 2 st 2 st 2 st 3 st 3 st 2 st 1 st 3 st 3 st 3 st 1 st 3 st 1 st 3 st 2 st 1 st 1 st 2 st 1  st 3 st 
     24-24 24-13 39-24 39-60 39-95 39-111 61-83 38-1   38-34 38-39 38-57 38-67 36-1 36-11 36-19 36-54 
     1 st 1 st 2 st 1 st 1 st 2 st 1 st 3 st   2 st 1 st 2 st 2 st 3 st 3 st 1 st 2 st 
     24-6 24-14 39-30 39-81 39-100 39-123 61-84    38-36 38-44  38-80 36-4   NM6 
     2 st 2 st 2 st 2 st 1 st 2 st 3 st    2 st 2 st  2 st 3 st   2 st 
      24-22 39-31    36-18    38-37        
      2 st      1 st   1 st    4 st        
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6.2 Malins Hed (Brukgårdsområdet) 
# produktionstester    # nytt BC-material    # kvistningsförsök 

 

Figur 23. De 3 högsta parcellerna är ”SRF24” (Geraardsbergen ”S.192-5XV.24/12”, P.trichocarpa). 

6.2.1 Försöksled ”98” 
Syfte: att bestämma den optimala produktionspotentialen hos bevattnade och gödslade pop-
pelkloner, utvalda bl.a. från Karinslund och British Columbia, i småparceller med upprep-
ningar. 
Storlek: 20 x 80 m = 0,2 ha, inhägnat. 
Planteringstidpunkt: våren 1998, plantör Björn Telenius, SLU, Uppsala 
Planttyp: 30 cm sticklingar 
Förband: 2 x 3 m, 9 sticklingar per parcell av varje klon, 3 upprepningar, 12 kloner 
Trädslag: Populus trichocarpa, P.trichocarpa x P. deltoides. Klonmaterialet består dels av 
de bästa klonerna på Karinslund, dels av helt nytt växtmaterial från BC-kollektionen. Från 
början planterades 12 kloner, nu, år 2018, är nästan hälften utkonkurrerade (Figur 24). 
Skötselåtgrärder: Bevattning med droppslangar i varje rad med 20 mm per vecka under ve-
getationsperioden minus nederbörd. Parcellerna gödslas från och med år 2000 med 80 kg 
N/ha plus P och K i optimala procentsatser, allt spritt i två omgångar: den första i början av 
maj månad, den andra i början av juli månad, vid de flesta tillfällena i regn. Klon, ”SRF47”, 
som dött av stamröta på Karinslund, och som angreps av samma stamröta här på denna lokal 
fick dubbel gödselgiva åren 2006-2009. Träden frisknade till och skadorna vallades över och 
i dag är klonen en av de bäst växande. All bevattning upphörde 2018. 
Skador: Klubbhornsstekel, aspglansbagge, större aspvedbock, stamröta, frostsprickor. 
Tillväxt: År 2016 är högsta trädet 22 m och största diametern 33 cm 

Resultat hittills:  

• Mycket stora skillnader mellan klonerna i tillväxt. Mycket tyder på att angrepp av stam-
röta är relaterat till stress på grund av näringsbrist. 

• Stor skillnad i torkhärdighet föreligger mellan olika kloner. Under den torra sommaren 
2004 avbröts bevattningen av misstag under 5 veckor. Alla klonerna slutade växa. En 
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del dog helt och hållet, andra överlevde helt och fortsatte växa, då bevattningen på nytt 
upptogs. 

Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: tillväxtens fortsatta utveckling följs 
upp, biotiska och abiotiska skadors omfattning inventeras, fröproduktionens storlek noteras, 
kväveinnehållet i dammen bestäms. 
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Malins Hed - 98, planteringschema             
           
           

PG3-23 PG4-16 S192-5 x 
V24/12 PG1-27 S192-5 x 

V24/12 71.009/2 S192-5 x 
V24/12 PG2-26 PG4-16 PG2-26 PG1-25 

PG3-23 PG1-27 78.026/269 78.026/269 70.038/20 FN2-24 78.026/269 PG1-25 71.009/2 70.038/20 PG4-16 

PG2-23 71.009/2 FN2-24 PG127 PG1-25 PG2-26 70.038/67 FN2-24 70.038/67 PG3-23 70.038/67 

          
 

Reservplantor           
70.038/20 71.009/2 S192-5 x 

V24/12 PG1-25 PG3-23 PG2-23 78.026/269 FN2-24 PG2-26 PG4-16 70.038/67 PG1-27 

16 st 7 st 12 st 5 st 15 st 8 st 8 st 8 st 8 st 8 st 3 st 2 st 
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6.2.2 Försöksled ”00” 
Syfte: Kvistningsförsök, 
Storlek: 10 x 20 m = 0,02 ha, inhägnat 
Planteringstidpunkt: våren 2000 
Förband: 3 x 3 m, enträdsparceller med 2–3 upprepningar 
Planttyp: Krukade plantor 
Trädslag: Populus trichocarpa. Klonmaterialet består av Ilsteds och BC kollektionen  
Skötselåtgärder: Bevattning med droppslangar i varje rad med 20 mm per vecka under ve-
getationsperioden minus nederbörd. Planteringen gödslades från och med år 2004 med 80 kg 
N/ha plus P och K i optimala procentsatser, allt spritt i två omgångar: den första i början av 
maj månad, den andra i början av juli månad, vid de flesta tillfällena i regn. Bevattningen 
upphörde 2018. Alla träd kvistades i juli månad i omgångar vart annat år under åren 2013 – 
2018 
Skador: Klubbhornsstekel.  
Tillväxt: År 2016 var största diametern 26 cm 
Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: ytterligare grenvarv skall tas bort. 
Könsbestämningar. 

MALINS HED - 00, planteringsschema           
förband 3 x 3 m                 
planteringstidpunkt våren 2000               
bevattnat, gödslat, enträdsparceller, kvistningsförsök         
från Sydost                   
           
rad 
nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
klon 769.168 718.220 34.7 SM 1 PG 7 PG 7 PG 7 784.1 52.3 719.189 

6.2.3 Försöksled ”03” 
Syfte: kvalitetsbedömningar, tillväxtmönster, skadefrekvenser. 
Storlek: 10 x 80 m = 0,08 ha, inhägnat 
Planteringstidpunkt: våren 2003. 
Förband: 2 x 2 m, radförsök. 
Planttyp: 30 cm sticklingar 
Trädslag: P. trichocarpa, P.trichocarpa x P. deltoides. Klonmaterialet består av BC kollekt-
ionen, kloner från Frankrike och Ilsteds kloner. Från början planterades 35 kloner, nu, år 
2018 är en fjärdedel utkonkurrerade. 
Skötselåtgärder: Bevattning med droppslangar i varje rad med 20 mm per vecka under ve-
getationsperioden minus nederbörd. Parcellerna gödslas från och med år 2005 med 80 kg 
N/ha plus P och K i optimala procentsatser, allt spritt i två omgångar: första i början av maj 
månad, den andra i början av juli månad, vid de flesta tillfällena i regn. Beståndet gallrades 
ner till 5 träd per klon år 2017. Bevattningen upphörde 2018. 
Skador: Större aspvedbock, frostsprickor. 
Tillväxt: 2016 - högsta trädet 17 m, största diametern 20 cm 
 

Resultat så här långt: 
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• Större aspvedsbocken tycks angripa områdesvis, men angreppen verkar inte påverka 
trädets tillväxtpotential. Stambasens virkeskvalitet är däremot helt förstörd. 

Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: Breder angreppet av aspvedsbocken ut 
sig? Beståndet borde börja blomma de närmaste åren, Könsbestämningar. 

MALINS HED - 03, planteringsschema 
Förband 2 x 2 m       
Planterat våren 2003, radförsök utan upprepning 
Från öster       
rad no 1  SRF 1  
 2  franska  
 3  SRF 19  
 4  SRF 71  
 5  PG 4-27  
 6  franska  
 7  SRF 108  
 8  SRF 93  
 9  SRF 94  
 10  SRF 22  
 11  SRF 32  
 12  SRF 76  
 13  SRF 15  
 14  Barbara  
 15  SRF 27  
 16  SRF 127  
 17  SRF 28  
 18  SRF 77  
 19  SRF 21  
 20  SRF 75  
 21  SRF 71  
 22  SRF 23  
 23  SRF12  
 24  SRF 30  
 25  BI 25.1  
 26  SRF 136  
 27  BI 44.159  
 28  SRF 69  
 29  BI 44.205  
 30  PG 3-4  
 31  SRF 23  
 32  PG 4-19  
 33  PG 3-5  
     

6.2.4 Försöksled ”05” 
Syfte: kvalitetsbedömningar, tillväxtmönster, skadefrekvenser. 
Storlek: 10 x 20 m = 0,02 ha, inhägnat 
Planteringstidpunkt: våren 2005. 
Förband: 3 x 3 m, radförsök. 
Planttyp: krukade plantor 
Trädslag: P. trichocarpa, P.trichocarpa x P. deltoides. Alla förutom en klon tillhör BC kol-
lektionen. Från början planterades 11 kloner, nu, år 2018, är två utkonkurrerade. 
Skötselåtgärder: Bevattning med droppslangar i varje rad med 20 mm per vecka under ve-
getationsperioden minus nederbörd. Parcellerna gödslas inte förrän år 2017  med 80 kg N/ha 
plus P och K i optimala procentsatser, allt spritt i två omgångar: första i början av maj månad, 
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den andra i början av juli månad, vid de flesta tillfällena i regn. Bevattningen upphörde 2018. 
Skador: Inga. 
Tillväxt: 2018 - största diametern 20 cm 
Resultat så här långt: Stor skillnad mellan klonerna i tillväxt 
Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: Beståndet borde börja blomma de 
närmaste åren, Könsbestämningar. 

MALINS HED - 05 
Planterat våren 2005   
Förband 2 X 2 m   
Radförsök utan upprepningar 
från norr     
PG4 - 7 71  
PG3 - 8 21  
PG5-6 102  
PG4 - 1 30  
PG3-26 93  
PG4-1 30  
PG4-7 71  
PG3-11   
PG4-6 6  
FN5-4   
Vic (SRF2)   

6.2.5 Försöksled ”09” 
Syfte: överlevnadstest av en tjeckisk hybridaspklon från Umeå Universitet. 
Storlek: 10 x 10 m = 100 m2, inhägnat 
Planteringstidpunkt: sommaren, 2009. 
Förband: 1 x 2 m 
Planttyp: Krukade plantor från Umeå. 15 mycket dåligt lignifierade, krukade plantor från 
växthus på SLU, Umeå. Samma klon från samma ställe planterades samtidigt på Arlösa, Hall-
and. 
Trädslag: Tjekisk hybridaspklon, dvs. den klon som man arbetar genkirurgiskt med på SLU, 
Umeå. 
Skötselåtgärder: bevattning med droppslangar i varje rad med 20 mm per vecka under vege-
tationsperioden minus nederbörd. Parcellen gödslas från och med år 2012 med 80 kg N/ha 
plus P och K i optimala procentsatser, allt spritt i två omgångar: första gången i början av maj 
månad, den andra i början av juli månad, vid de flesta tillfällena i regn. Bevattningen upp-
hörde under 2018. 
Skador: inga 
Tillväxt: Alla plantorna har överlevt, höjdtillväxten mycket god, diametertillväxten direkt då-
lig. 
Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: Kommer denna hybrid någonsin att 
blomma? Varför är diametertillväxten så låg? 

6.3 Karls Mosse (Björkaområdet) 
# ”långa sticklingar”     # bet-, gnag- och frostskador      # skyddscylindrar 
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Figur 24. En halvme-
tersklave räcker inte 
till för att ta mått på de 
största träden på Karls 
Mosse. Denna 29 år 
gamla ”SRF24” har 
haft en genomsnittlig 
diametertillväxt på 2 
cm per år.  

Syfte 1: test av metoder för att undvika a) frostskador under vegetationsperioden (Christers-
son & von Fircks 1984, Li & Christersson, 1992), b) betskador av vilt, c) gnagskador av sork, 
d) metodutveckling för att helt undvika behovet av markberedningar och ogräsbekämpning. 
Dessa tester genomförs med hjälp av 3,5-4 m långa sticklingar av pil och poppel. Arbetena 
koncentreras i dag främst kring förädlingsarbeten och fröinsamlingar.  
Syfte 2: klontest med långa sticklingar av gammalt och nytt poppel- och salixmaterial från 
Sverige och utlandet. 
Storlek: 1) 50 x 100 m = 0,5 ha, ej hägnat, och 2) 15 x 40 m = 0,06 ha, hägnat. 
Planteringstidpunkt: 1) 1990, 2) 1993–96; 3) 2016.  
Förband: 1) 6 x 6 m, 2) 2 x 2 m. 
Planttyp: Långa sticklingar, 3,5–4 m långa, framför allt från Bullstofta och Restad. 
Trädslag:  
1. Populus trichocarpa, hybrider P.trichocarpa x P. deltoides och tvärt om. Klonmaterialet är 
ursprungligen hämtat till Sverige från professor V. Steenackers i Geerardsbergen, Belgien 
och från BC, Kanada, samt består också av några riktigt gamla ”svenska” kloner. Alla träd är 
numrerade och etiketterade. Salixklonerna består främst av enkelstammade S. fragilis.  
2. Långa sticklingar av BC kollektionen 
Skötselåtgärder: 1) Alla sticklingarna är skyddade på olika sätt mot betande och gnagande 
djur genom s.k. skyddscylindrar av varierande material under de 15 första åren. Ingen mark-
beredning över huvud taget, ingen ogräsbekämpning genomförd; 2) Inhägnat. 
Inventeringar: Alla träd är diametermätta sedan år 2008, och några ännu tidigare. Vissa 
höjdmätningar har genomförts sedan 2015. 
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Skador: Klubbhornsstekel, stamröta, vattensork. 
Tillväxt: 2016 - högsta trädet 31 m, största diametern 65 cm 
Resultat så här långt: Med ”långa sticklingar” framför allt av poppel, 3 till 4 m långa, kan 
områden med frost under vegetationsperioden, men med ett pH på över 5,5, beskogas på ett 
energimässigt acceptabelt sätt. Än återstår dock att ta fram ett ekonomiskt acceptabelt cylin-
derskydd. 
Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: Hur länge fortsätter dessa stora träd 
att växa både på höjden och på bredden. Förutsättningar föreligger för att inhämta kvistar för 
korsningsarbeten inomhus samt för fröinsamling.  

KARLS MOSSE planteringsschema   
förband ca  6 x 6 m, nu 175 träd/ha     
planterat 1993-1996, ej inhägnat       
Träden betecknade med fetstil är provträd   

Nr Klon Träd nr Klon Träd nr Klon Träd nr Klon 
1 183 36 2203 70 601 105  
2 212 37 803 71 183 106  
3 sen 38 1775 72 24-12 107 183 
4 212 39 590 73 183 108 183 
5 pil 40 1775 74 död 109  
6 212 41 1775 75 183 110  
7 210 42 pil 76 183 111 DN 52 
8 död 43 pil 77 36-44 112  

9 210 44 pil 78 1626 113 1623 
10 skada 45 183 79 x 114  
11 x 46 1775 80 x 0 96 
12 210 47 1775 81 1775 100 96 
13 183 48 2203 82 258 boträd  
14 212 49 BE96 83 183   
15 BE96 50 590 84 183   
16 1623 0 BE96 85 24-13   
17 590 51 183 86 183   
18 1775 52 183 87 601   
19 890 53 183 88 183   
20 x 54 1658 89 1775   
21 601 55 1775 90 255   
22 601 56 BE96 91 183   
23 183 57 död 92 590   
24 bruten 58 183 93 x   
25 bruten 59 183 94 183   
26 1775 0 BE96 95 210   

27 V56-
273 61 BE96 96 210   

28 510 62 590 97 210   
29 2203 63 601 98 210   
30 be 96 64 BE96 99 210   
31 1623 65 501 100 212   
32 183 66 DN17 101 212   
33 183 67 DN17 102 BE96   
34 590 68 1775 103 1775   
35 183 69 803 104 183   

KARLS MOSSE, planteringsschema 
planterat 8 – 10 april 2016, inhägnat   
förband 2 x 2 m       
från sydost         
      
rad no 1 2 3 4 5       
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 126 74 71 74 ? 
 76 68 109 99 22 

 77 31 92 76 29 
 29 94 21 25 106 
 22 104 25 120 101 
 127 99 76 92 99 
 19 99 68 93 ? 

 109 76 18 135 126 
 138 104 106 14 74 
 14 93 22 76 104 
 29 27 101 22 19 
 68 21 31 92 18 
 77 77 29 101 99 
 126 71 18 126 109 
 94 31 106 137 104 
 18 92 101 137 120 
 135 104 76 18 94 
 109 21 74 109 68 
 19 94 ? 104 ? 

 31 14 93 21 29 
 106 71 104 22 137 
 29 74 138 14 101 
 101 135 21 19 25 
 ? 21 25   

 14 25 ?   
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6.4 Johannas Äng (Björkaområdet) 
# skyddscylindrar     # nya salixkloner      # ”dikning” med salix 

 

Figur 25. Lång stickling, inlindad i grov plast, som ”skyddscylinder” mot betande vilt 

Syfte: 1) Test av olika typer av skyddscylindrar (Figur 25) för långa sticklingar av olika slags 
material gentemot vilt och andra skadegörare; 2) Klontest av nytt poppelmaterial från BC 
kollektionen; 3) Demonstration av nyförädlade salixkloner; 4) Dikning med hjälp av salix-
plantering 
Storlek: 1) 50 x 20 m = 0,1 ha, ej hägnat, men med skyddscylindrar; 2) 15 x 40 m = 0,06 ha, 
hägnat; 3) 15 x 20 m = 0,03 ha, hägnat; 4) 10 x 15 m = 0.01 ha, ej hägnat, men med skydds-
cylindrar. 
Planteringstidpunkt: 1) 1999-2018; 2) våren 2016; 3) våren 2017; 4) våren 2018. 
Förband: 1) 2 x 2 m; 2) 2 x 2 m; 3) = 0,5 x 0,7 m; 4) 1 x 1 m. 
Planttyp: 1 och 2) långa sticklingar; 3) 30 (20) cm sticklingar; 4) långa sticklingar. 
Trädslag: 1) Populus trichocarpa, hybrider mellan P.trichocarpa och P. deltoides, samt 
gamla ”svenska” poppelkloner; 2) BC kollektionen; 3) Nya korsningar av salixhybrider med 
inriktning mot färre skott per stol; 4) Salixklonen ”Tora” samt en okänd salixklon som ”vilt-
skydd”.  
Skötselåtgärder: 1) alla sticklingarna skyddade på olika sätt mot betande djur. Ingen mark-
beredning över huvud taget, ingen ogräsbekämpning är vidtagna. Skyddscylindrar av följande 
slag har testats: rundbalsnät, pappscylindrar från linoleummattor, hönsnät, plastcylindrar av 
tjockplast och av tunnplast, mjölkkartonger, säckväv, dräneringsrör av plast, tygcylindrar, 
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styvt plastnät och viltstängselnät, 2och 3) inhägnat och manuell ogräsrensning i salixklontes-
ten och 4) Skyddscylindrar av viltstängselnät. 
Inventeringar: Årliga bedömningar av cylindrarnas skyddande effekt. Studier av tillväxt-
mönstret hos salixkloner. Mätningar av dräneringseffekten. 
Skador: Kronhjort, rådjur, vattensork, vildsvin (kanske positivt?) 
Tillväxt: ej mätt 
Resultat hitintills: Enda fungerande skyddscylinder är de av hönsnät, men även dessa har i 
vissa fall tryckts ner. Nu testas också cylindrar av styvt viltstängselnät, men de är dyra. 
Framtida frågeställningar och fortsatt verksamhet: Nya innovationer vad gäller material 
till nya skyddscylindrar mottages med tacksamhet. Nya odlingsmetoder för enkelstammade 
salixkloner kommer att tas fram. Kan man ”dika” med salix? 

JOHANNAS ÄNG, planterat 2015 - 2017           
Förband  2 x 3 m, skyddscylindertester                 
från sydväst                         

Våxtorpklon Våxtorpklon BC-klon BC-klon BC-klon BC-klon Våxtorpklon Våxtorpklon 
rad nu 1  2 31 41 52  63 73  8  9 

2017  
2017 2015 2016 2016 2016 2016  

2017 
 

2017 
etikett 

nu 
Almir 

nu 
etikett 

nu 
Almir 

nu SRF nu SRF 
nu SRF nu SRF nu SRF nu etikett 

nu 
Almir 

nu 
etikett 

nu 
Almir 

nu 
12 24.11 59 113 2 31 68  18 14 29 103 ? ??. 
154 6.11 89 6.2 101 31 99 fri ? 31 51 32.28 47 28.4 
27 106 24 115 ? 77 71 fri 94 99 56 26.19 34 25.10 
49 34.4 9 68.16 137 109 29 fri 74 ? 69 68.22 35 110 
52 130 33 26.14 74 76 77 fri 127 101 20 37.1 45 117. 
48 29.11 2 32.42 93 94 68 fri 127 76 ? ??. 62 3.9 
31 123. 40 14.9 ? 76 ?  ? 71 23 110 13 31.7 
45 117 105 130 72 14 77  104 135 41 30.6 6 46.8 
? ?. 115 67.5 29 99 137  104 127 5 35.19 28 12.9 

61 31.11 109 117 ? 18 77  126 109 31 123 87 128 
50 32.3 116 119 29 71 99  137 127 16 39.3 11 112 
52 130 17 25.6 95 ? 77  93 21 66 36.3 36 131 
63 16.2 3 32.42 137 71 68  76 109 18 20.4 120 37.1 
    101 29 93  94 137 65 30.11 15 29.10 
    137 127 19  101  ? ??. 64 6?. 
     101     46 20.1 ? ??. 
          32 67.3   

1 ½ storbalsnät och ½ pappcylindrar enl. Janne; 2 5 helt fria + pappcylindrar; 3 pappcylindrar 
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JOHANNAS ÄNG, planteringsschema 
planterat 8 - 10/4, 2016         
förband 2 x 2 m           
poppel, långa sticklingar, inhägnat     
från sydost             
fyllt på med plantor av SRF 7 och 8 hösten 2016 

rad nr       

1 2 3 4 5 6 7 8 
? 93 120 ? 76 138 7 8 
? 25 135 92 31 18 7 8 

120 19 ? 101 18 106 8  

138 18 94 135 120 109 8  

137 68 120 14 137 71 8  

126 22 93 92 126 31 8  

137 19 120 106 137 7 8  

? 22 92 31 14 7 8  

126 19 127 101 106 7 8  

135 19 93 93 138 7 8  

14 68 25 106 135 7 8  

77 120 22 99 138 7 8  

21 ? 127 138 25 7 8  

109 19 68 71 106 7 8  

31 25 19 120 101 7 8  

135 120 ? 126 106 7 8  

29 135 127      

 

JOHANNAS ÄNG, Salix, planterat 3/4 2017 
20-30 cm sticklingar, alla helt nyframkorsade 
klonerna från Europakloner och Lillögänget 
hägnat           

från NV      
OLOF 30 cm dubbelrad Lillö  
LISA, 30 cm dubbelrad Lillö  
KLARA, 30 cm  dubbelrad Lillö  
LINNEA,  30 cm dubbelrad Lillö  
PETRA, 20 cm enkelrad  Lillö  
ERNA,20 cm enkelrad  Lillö  
      
Emma 30 cm dubbelrad Svalöf  
Wilhelm  30 cm dubbelrad Svalöf  
Erik 30 cm dubbelrad Svalöf  
Bella 30 cm dubbelrad Svalöf  
Ester 30 cm dubbelrad Svalöf  
Tordis 30 cm dubbelrad Ultuna  
Ingrid 30 cm dubbelrad Svalöf  
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6.5 Oskars Hage (Björkaområdet) 
# klontester   # förbandstester   # fanérproduktion 

Syfte: Produktionstester med en rad olika pil- och poppelkloner i rad- och parcellförsök och 
olika planteringsmetoder utarbetas med olika förband. Fanérproduktion med hjälp av enstam-
miga pilkloner bedöms. Årliga skadeinventeringar genomförs. 
Arbetshypotes: Med långa sticklingar av de bästa poppelklonerna och med tät plantering av 
enkelstammiga salixkloner är det möjligt att på god mark producera 500 m3 vedbiomassa per 
hektar på 15 år i södra Sverige. 
Storlek: 60 x 200 m = 1,2 ha, inhägnat. 
Planteringstidpunkt: 2010–2018, vår och höst.  
Förband: från 1 x 1 m till 5 x 5 m för poppel och 0,4 x 0,7 och 1,0 x 1,0 m för pil (Figur 26). 
Planttyp: Sticklingar av varierande längd, sättkäppar 1 m långa, långa sticklingar 3,5–4,0 m 
långa, krukodlade plantor. 
Trädslag: Populus trichocarpa, korsningar mellan P.trichocarpa och P. deltoides samt en-
kelstammiga salixhybrider. Poppelmaterialet är hämtat från ett utgallrat försök i Våxtorp vå-
ren 2017. Materialet består av kollektionen 6 och 9 samt innehåller kommersiella kloner från 
Belgien, Italien och Tyskland. Pilklonerna för fanérstockar kommer från Institutionen för löv-
trädsodling (LTO) på Ultuna. 
Skötselåtgärder: Ingen markberedning och ogräsbekämpning har genomförts. Nedtrampning 
av vegetationen runt småplantor har gjorts med hjälp av snöskor veckan efter midsommar de 
första åren, så att vegetationen inte reser sig på nytt. Sorkdödade plantor har ”omsatts”. Om-
fattande hjälpplanteringar utfördes efter intrång av kronhjort i hägnet 2010. Alla rader och 
kloner är etiketterade.  
Skador: Klubbhornsstekel, aspglansbagge, vattensork, åkersork, bladrost, kronhjort. 
Tillväxt: 2016 - högsta trädet, planterat 2010, var 13 m högt, största diametern 16 cm. 

Resultat så här långt:  

• Inhägnader måste kontrolleras ofta, speciellt under vintern. Det är därför, som det 
skulle vara fördelaktigt om lämpligt material till individuella cylindrar kunde tas fram. 
Individuella skyddscylindrar utgör dessutom inget hinder för det vildas rörelsemöns-
ter och invanda flyktvägar. 

• Nedtrampning av gräs runt nysatta plantor första veckan efter midsommar med hjälp 
av snöskor är mycket effektivt. 

• Det finns enkelstammiga salixkloner, problemet är att hålla dem raka vid basen. Ideér 
om hur så täta odlingar skall skördas finns.  

Frågeställningar och fortsatt verksamhet: Inventeringar av tillväxt, förbandets inverkan på 
produktionen, skadeinventeringar, kan pil användas till fanér?   
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Figur 26. Fem år gamla skott av Salixklonen Tora är 6 – 8 m långa och har en diameter av 3 – 4 cm. 
OBSERVERA: förbandet är 0,4 x 0,7 m, vilket ger 35 000 skott per hektar och en produktion, som 
motsvarar över 50 ton TS per ha och 5 år. 
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OSKARS HAGE, det ultimata produktoinsförsöket 
Planterat 2018-04-12             
BC-kloner, förband 1 x 1 m, långa sticklingar     
från NV                 
rad 73 B 74 A 74 B 74 C 74 D 75 A 75 B 76 A 76 B 
 19 127 19 137 22 77 138 135 120 

 22 77 22 106 125 127 25 138 76 
 135 74 22 135 126 74 94 135 71 
 76 19 77 74 22 71 106 137 126 
 94 71 138 135 137 120 127 74 94 
 120 94 126 138 74 106 135 77 135 
 25 106 137 127 120 19 135 76 25 

6.6 Ottos Allé (Björkaområdet) 
# skyddcylindrar    # BC-kloner    # sticklingslängder 

Syfte: produktionstester, test av olika poppelkloner med skyddscylindrar 
Storlek: 20 x 80 m = 0,08 ha. 
Planteringstidpunkt: vår 2017 och 2018.  
Förband: 2 x 3 m  
Planttyp: 3,5-4 m långa sticklingar  
Trädslag: Populus trichocarpa, BC-kollektionen. Ett 20-tal kloner från ”BC-kollektionen” 
samt nya kloner från ”2011-kollektionen”. 
Skötselåtgärder: Ingen markberedning och ogräsbekämpning. 2 m höga cylindrar av vilt-
stängselnät. 
Skador: Kronhjort, rådjur. 
Resultat så här långt: en del kronhjortar har lärt sig lyfta upp skyddscylindrarna 
Frågeställningar och fortsatt verksamhet: test av andra sticklingslängder och skyddscy-
lindrar av nytt material. 

OTTOS ALLÉ, planterat våren 2017   
förband  2  x  3  m        
från sydväst             
rad nu 1  2  3  4 

 2017  2017  2017  2017 
etikett 

nu 
SRF 
nu 

etikett 
nu 

SRF 
nu 

eetikett 
nu 

SRF 
nu 

etikett 
nu 

SRF 
nu 

DEL 1.1      
68 71. 32 127. 135 21. 143 74. 
23 120. 74 77. 54 94. 67 71. 
67 71. 34 127. 183 25. 144 74. 
22 120. 175 76. 53 94. 169 138. 
66 71. 31 127. 84 92. 141 74. 
25 120. 71 77. 155 137. 170 138. 
69 71. 33 127. 181 25. 142 74. 
21 120. 172 76. 152 137. 166 138. 
70 71. 35 127. 182 25. 145 74. 
24 120. 73 77. ??? ???- 168 138. 
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OTTOS ALLÉ, planterat våren 2017   
förband  2  x  3  m        
från sydväst             
rad nu 1  2  3  4 

 2017  2017  2017  2017 
etikett 

nu 
SRF 
nu 

etikett 
nu 

SRF 
nu 

eetikett 
nu 

SRF 
nu 

etikett 
nu 

SRF 
nu 

DEL 1.2 (forts)      
62 71. 4 68. 75 77. 114 106. 
19 19. 77 77. 137 21. 162 138. 
64 71. 5 68. 74 77. 113 106. 
18 19. 76 77. 139 21- 163 138. 
61 71. 1 68. 73 77. 115 106. 
17 19. 79 77. 136 21. 164 138. 
63 71. 2 68. 71 77. 111 106. 
16 19. 80 77. 138 21. 165 138. 
65 71. 78 77. 72 77. 112 106. 
20 19. 3 68. 140 21. 161 138. 
91 135. 46 126. 84 92. 125 18. 
19 19. 29 120. 56 94. 99 135. 
92 135. 47 126. 82 92. 127 18. 
117 106. 30 120. 58 94. 97 135. 
118 106. 50 126. 35 127. 128 18. 
93 135. 27 120. 60 94. 98 135. 
95 135. 48 126. 81 92. 123 18. 
16 19. 26 120. 57 94. 96 135. 
94 135. 49 126. 83 92. 126 18. 
120 106. 28 120. ? ? ? ? 
87 92. 48 126. 90 92. 10 68. 
44 126. 33 127. 160 137. 37 127. 
88 92. 146 74. 186 25. 8 68. 
45 126. 133 21. 56 94. 36 127. 
86 92. 47 126. 189 25. 5 68. 
41 126. 135 21. 159 137. 39 127. 
89 92. 50 126. 188 25. 40 127. 
42 126. 134 21. 158 137. 9 68. 
90 135. 149 74. 187 25. 38 127. 
43 126. 132 21. 157 137. 6 68. 
10 68. 53 94. 3 68. 25 120. 
122 18. 15 19. 78 77. 8 68. 
130 18. 32 127. 4 68. 42 126. 
6 68. 51 94. 79 77. 112 106. 

121 18. 54 94. 80 77. 44 126. 
9 68. 14 19. 2 68. 110 22. 
24 120. 52 94. 76 77. 60 94. 
8 68. 12 19. 7 68. 37 127. 
29 120. 55 94. 77 77. 99 135. 
7 68. 11 19. 1 68. 39 127. 
 22  71  71  127 
 19  1135  135  137 
 71  94  22  120 
 135  135  135  127 
 76  22  127  137 
 22  94  135  127 
 71  22  22  19 
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OTTOS ALLÉ, planterat våren 2017   
förband  2  x  3  m        
från sydväst             
rad nu 1  2  3  4 

 2017  2017  2017  2017 
etikett 

nu 
SRF 
nu 

etikett 
nu 

SRF 
nu 

eetikett 
nu 

SRF 
nu 

etikett 
nu 

SRF 
nu 

 135  71  137  74 
DEL 1.3 (forts)      

 71  94  120  138 
 126  71  135  127 
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