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Ekologi contortatall       Elfving et al 2001, mfl ref.

Pionjär
Brandfält
Samma tillväxtperiod, men barren exp tidigare
Mer barrmassa (högre max bladyteindex)

Tål mer skugga
Täta, mörka bestånd (lodgepole pine)
30-40 % högre stamvedsproduktion i Sverige
Dubbelt så hög naturlig avgång efter 1a gallring
Bark tunnare, påminner mer om granens
Långsammare kvistrensning
Lägre N-halt och högre ligninhalt i barren
Förnaproduktion lika, men större andel barr som bryts ned långsammare
Lägre pH i övre markskikt



MKB bakgrund

von Segebaden 1992, Lindgren 1993

Inte ny verksamhet (SVL, 32§)

Frivillig MKB (SCA Forest and Timber)

Kunskapsunderlag till svenska FSC-standarden 1998

SkogForsk koordinator

Artiklar från forskare i Forest Ecology & Management 2001, 141 vol I&II

Workshop med 20 forskare (Sverige,USA, UK, Nya Zeeland)

Syntesartikel i FEM 2001

Svensk (MKB) och engelsk (EIA) SkogForsk-rapport  1999



Två övergripande ekologiska konsekvensområden:

Markens uthålliga produktionsförmåga
Biodiversitet på träd-, bestånds- och landskapsnivå

Behandlade även:

Självspridning, hybridisering
Skadegörare
Scenarier och ”dos-responsförhållanden”



Jämförelse mot inhemsk tall i kulturskog



Självspridning

Frö sprids även utan brand (ex Nyström 1998)

24 av 28 bestånd, vanligast >30 år, i 8 fall inne i bestånd
Bättre plantbildning vid sådd än tall (Elfving)

Hög överlevnad på torra hedar och myr i UK (Lines 1996)

Kräver störning (blottlagd mineraljord eller torv)
Mogna frön vid lägre sommartemperaturer (Nilsson 1981)

Hybridiserar ej med svensk tall (Critchfield 1980)

Slutsatser
Självspridning trolig
Förslag till preventiva metoder (mer eller mindre praktiska)
Håll under uppsikt, lär var den uppträder och när



Markens uthålliga produktionsförmåga

Högre totalprod, skillnad i allokering och kem sammansättning

Lägre N-halt (Norgren & Elfving 1994)

Högre Mg, lägre P i stam, högre Cd-halt (Alriksson & Eriksson, 1998)

Unga bestånd mer barrförna men mindre kvist&kott,
totalt samma mängd (Lundmark et al 1982)

Förna
Likartat förnafall (Eriksson & Möller 1988)

Förnans nedbrytning, först långsammare i början, sen samma (Berg & Lundmark 1987)

Bröts ner något mer fullständigt (95% mot 84%)
Ungefär lika mängd N och K frigörs under en omloppstid från förnan
Något mer (Ca), eller mer än dubbelt så mycket P, Mg och Mn (Berg & Laskowski, 1997)

Humuslager (samma näringshalter, men större mängder) 3 studier
(samma halt N, samma mängd N) 1 studie



Mykorrhizafloran

Blomgren (1994)
122 arter
14 enbart i tall
21 enbart i contortatall

Många arter
De flesta svamparterna går på flera trädslag
Osannolikt att långsiktig produktion påverkas



Kol & näringsförråd

Modellering visade på små skillnader i markförråd av P och N (Ågren 
& Knecht 2001)

Lägre förnafall när hela omloppstiden beaktades, balanseras av
Lägre förnakvalitet och nedbrytning (lägre halt N, mer C)

Ståndort och skötsel har större betydelse än trädslaget i sig

Försurning
Större skillnader mellan olika modeller än tall och contortatall

Skötselrelaterade effekter
Om markvegetation saknas kan urlakning öka i hyggesfasen
Dock inte troligt med några stora skillnader



Slutsatser markens långsiktiga produktionsförmåga

Högre produktion av trädbiomassa
Lägre produktion av annan biomassa

Effektivare resursutnyttjande
Contortatallen överexploaterar eller tömmer ej ut resurserna

Bra för att restaurera trädlös mark med utarmat humustäcke
Dessutom hög överlevnad och betydligt högre produktion

Praktiska åtgärder
Risk för utlakning vid avveckling efter gallringsfri odling
Lämna GROT i gallring och skörd, näringskompensera (som inhemska
trädslag)

Forskningsbehov
Näringscirkulation behöver kvantifieras för hel omloppstid, i synnerhet rötter
Mer kunskap om mikroklimat och markorganismer
Äldre bestånd och längre observationsserier behövs för att kunna generalisera



Biologisk mångfald

Analyserades på träd-, bestånds- och landskapsnivå

Trädnivå
Slätare bark – spindlar, hoppstjärtar, 
Kraftigare kottar, mindre frön – större korsnäbb, bändelkorsnäbb, 
större hackspett missgynnas (få arter uteslutande beroende av 
tallkott)
Tjockare grenar än tall av samma ålder (älg< 5 mm)
Tjäder –utnyttjar även contortatall – individuella skillnader hos träd 
avgör (fenoler, kvävehalt mm)

Beståndsnivå
Finns för få gamla bestånd att studera
Även en liten inblandning av inhemska trädslag bör ha relativt stor pos effekt 
Kortare omloppstid, den äldre skogens arter missgynnas
Oklart vilket värde contortatall har som generell hänsyn



Biologisk mångfald – effekter på landskapsnivå

Dåligt faktaunderlag

Sällsynta, hotade arter – påverkas mest av bristen på urskog 
eller naturliga arter

Vanliga arter – påverkas i frekvens av ökad contortatallandel

Tröskelvärden?



Kärlväxter och kryptogamer
Mer trädbiomassa = mindre annan produktion

Ristyper ökar, lägre inslag av örter och lavar (Lindmark 1982,Kardell & Eriksson 1989, 
Sjöberg 1989)

Lägre antal arter, mer homogen artsammansättning, färre 
skuggkänsliga arter. Lavar och mossor ökar med ålder i både tall och 
contortatall (Nilsson et al 2008)

Trädlavar ökar (större mängd torr kvist)

I stort sett samma arter (Andersson 1984)

Kortare omloppstider negativt (tar 70-90 år innan riklig förekomst, Kardell & 

Eriksson 1992) 



Insekter

60 insekter hittills funna (Lindelöw & Björkman 200x)

Ökar med ökad ålder, och död ved

Lägre antal och biomassa i unga bestånd (6-17%) Kardell et al 1989

Fåglar

Unga bestånd ingen skillnad (Kardell 1989, Sjöberg 1989)

Beståndskanter, variation, lövförekomst viktigare

En del arter typiska för öppna skogslandskap höll sig kvar längre i 
tall (gulärla, trädpiplärka)



Biologisk mångfald

Praktiska åtgärder

Ståndortsanpassa (även contortatall)

Små bestånd – omgivande bestånd av svensk tall kan utnyttjas

Blanda svensk tall och contortatall

Gynna lövträd i röjning

Öka omloppstiden (fast då kan inhemska trsl behöva öka omloppstid)

Koncentrera contortatall i vissa landskap

Skyddszoner runt contortatallbestånd för att minimera självspridning



Slutsatser MKB

Landskapseffekter okända
Självspridning förekommer
Markens uthålliga produktionsförmåga –inget talar för utarmning
Biologisk mångfald
På trädnivå – artfrekvenser
Beståndsnivå – mörkare, fuktigare, lavar, mossor, kärlväxter
Landskapsnivå mer okänt, kan kompenseras till viss del genom 
hänsyn och landskapsplanering
Även skötselmodell påverkar
Äldre bestånd saknades i stor utsträckning



SLUs bibliotek, Skogsbilder



Skötsel av contortatall på Holmen

Blåbärstyp eller magrare
Torr, frisk mark
Asp, älg, frost
Ej finjord eller fuktig mark (=gran)
Ej vindutsatt

Markbered & så
Röj vid 2-3 m höjd till 2300 st/ha medelbonitet (+/- 200)
1a gallring från 11 m ÖH
Ej 1a Ga > 15 m ÖH
Ej Ga i instabila bestånd (granmarker, vindlägen)
Avverkning 10-20 år tidigare?

10-20% av årsytan besås med contortatall





Slutsats Anno Fredag 13 februari 2009

Väl utforskade och begränsade miljöeffekter
Effekter av contortaskötsel dåligt känd

-beståndsanläggning (sådd, plant.)
-röjning, gallring tidpunkt och styrka

Effekter på mark- och trädlavar
Gödsling
Värdet av generellhänsyn och avsättningar
Få nya studier sedan 2001
Mer modellering, effekter på rennäring mm



FSC Std 1998,  6.5.9
Främmande trädslag får endast i undantagsfall användas på skogsmark 
efter principbeslut av FSC:s nationella representation i konsensus. 
Närmare riktlinjer för främmande trädslag på skogsmark utarbetas när 
bättre underlag föreligger, bl.a. pågående MKB och omarbetningen av 
FSC:s princip 9, och senast till den 1:a januari 1999.

2009 – förhandlingar pågår…

Förtydliga undantagsfall – hitta en nivå för andel contortatall
Beakta MKB ‐ landskapshänsyn

…eller behövs en hjälpande hand?


