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Klimatskador i granföryngringar är framför allt orsakade av vår- och höstfroster. 
Vissa år kan dock vinterväderleken framkalla frosttorka eller frysskador i såväl 
föryngringar som uppvuxna bestånd. Vädrets nycker rår vi inte över, men kan vi 
påverka skadorna genom valet av skogsodlingsmaterial? I detta Resultat beskrivs 
några observationer av vinterskador i nyanlagda granförsök och i en uppvuxen 
fröplantage i Mellansverige. Studierna visar att fröplantor kan skadas i högre 
omfattning än sticklingar. De visar också att granar medför sen invintringstidpunkt 
riskerar att skadas mer under vintern. 



Vad är vinterskador? 
barr på våren kan ha många orsaker, 
som höstfroster, frosttorka och frys-
skador. Ofta beror skadorna på en 
kombination av olika faktorer. Ibland 
kan skadorna bero på svampangrepp 
eller mekaniska skador. 

Studier av vinterskador på såväl 
gran i Norge som douglasgran i 
Nordamerika har visat på skillnader 
i vinterskadornas omfattning mellan 
olika provenienser. Skillnaderna 
kunde till största delen härledas till 
trädens tidpunkt för tillväxtav-
slutning. Provenienser med sen 
tillväxtavslutning drabbades i högre 
grad av vinterskador. En sen till-
växtavslutning kan innebära att gra-
nar under ogynnsamma höstar inte 
blir fullständigt härdiga. 

Klimatskador på gran under vintern 
är ett vanligt problem i kärva kli-
matlägen. Under vissa väder-
förhållanden kan föryngringar och 
bestånd skadas även i södra och 
mellersta Sverige. Ofta är vinter-
klimatet den faktor som avgör 
trädgränsens nivå. Problemen tilltar 
när plantorna blivit så höga att de 
når över det skyddande snötäcket. 
Under vårvinterdagar med stark sol-
strålning, kan barrens temperatur 
nära snötäcket vara upp till 20 gra-
der högre än lufttemperaturen. Om 
detta fortgår några dagar öppnas 
klyvöppningarna och plantan förlo-
rar vatten. Samtidigt är marken fru-
sen så att vattenförlusterna inte kan 
ersättas. Plantan skadas av frost-
torka, som kan yttra sig som röd- 

bruna barr eller i svårare fall med 
plantans död. Uttorkningen påskyn-
das av kraftig blåst. 

Skadorna förvärras av låga tem-
peraturer. En gran som har invintrat 
under normala förhållanden kan un-
der vintervilan tåla så låga tempera-
turer som -50 °C. En otillräckligt 
invintrad planta kan dock "väckas" 
och avhärdas under varma perioder. 
Om temperaturen därefter faller 
snabbt kan den drabbas av frys-
skador. Speciellt under perioder 
med växlande temperaturer, som är 
vanligt under den tidiga vårvintern, 
löper plantan stor risk att få frys-
skador. 

Det är vanskligt att i efterhand 
förklara vad en vinterskada beror på. 
Det som yttrar sig som rödbruna 

Skador i de unga försöken - 
ungarna. I Ålbrunna var stickling-
arna ett år äldre än fröplantorna, 
men i de andra försöken hade de 
samma ålder och odlingsregim sä-
songen före utplanteringen. 

En förklaring till skillnaden i 
skador mellan sticklingar och frö-
plantor kan vara tidpunkten för till-
växtavslutning. Då sticklingarna i 

Vårarna 1992 och 1993 kunde man 
lokalt i Mellansverige se att nya 
granplanteringar hade fått omfat-
tande barrskador. Båda vinter-
perioderna var snöfattiga, och me-
deltemperaturen under december-
mars låg 3-4 grader över den nor-
mala. Långa perioder pendlade den 
kring 0 °C. Under vårvintern ökade 
dagstemperaturerna till omkring  
+15 °C, samtidigt som nattempe-
raturerna kunde sjunka ner mot  
-10 °C. 

I tre nyanlagda försök (se tabell 
1) med sticklingar och fröplantor 
registrerades omfattningen av 
vinterskador. Sticklingarna 
representerades av kloner där 
tillväxtrytmen hade skattats i 
tidigare försök, och fröplantorna 
utgjordes av tre olika provenienser. 

försöken är klippta från plantor som 
såddes flera år tidigare än frö-
plantorna, växer sticklingarna troli-
gen som om de vore några år äldre 
än de "likåldriga" fröplantorna. En 
äldre planta har såväl en tidigare 
förvedning av skotten som en senare 
skottskjutning än en yngre planta. 

Tabell 1.
Uppgifter om de studerade försöken med sticklingar och fröplantor.  
Försök  Rölunda  Eriksfall  Ålbrunna  
Läge 59°38' 17°31' 60°08' 12°52' 59°30' 17°32 
Antal kloner 457 909 381 
Planterat sep. 1991 sep. 1991 aug. 1992 
Inventerat höst 1992 höst 1992 vår 1993 
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Mer skador på fröplantor än 
sticklingar 

I alla försöken uppvisade frö-
plantorna fler vinterskador än stick-
lingarna (figur 1). I genomsnitt var 
andelen skadade eller döda fröplan-
tor dubbelt så stor som bland stick 



Skillnad mellan 
provenienser och kloner 

I alla försök hade proveniens  
Vitebsk mer skador än de svenska 
provenienserna, även om skillnaden 
bara var signifikant i försöket vid 
Rölunda (figur 2). De mer omfat-
tande skadorna på proveniens 
Vitebsk antyder att tillväxtavslut-
ningen har betydelse för resultatet. 
En vitrysk granplanta får sin signal 
till tillväxtavslutning ca 3-4 veckor 
senare än en mellansvensk gran-
planta. 

En jämförelse av skadornas om-
fattning med den skattade tidpunk-
ten för tillväxtavslutning för varje 
klon visade inget signifikant sam-
band. Det fanns en svag tendens att 
kloner med en sen tillväxtavslutning 
också hade skadats mest i Rölunda 
(figur 3) och Eriksfall. En större ef-
fekt av tillväxtavslutningen hade 
förväntats. En orsak till det svaga 
sambandet kan vara att sticklingarna 
hade startat sin härdningsprocess ti-
digare än fröplantorna. Därmed har 

dade. Om en höstplantering sker så 
sent att rotsystemen inte hinner eta-
blera sig, är risken större att plan-
torna drabbas av frosttorka. Plan-
torna kan då få problem med vatten-
försörjningen även sedan tjälen har 
släppt. Härdigheten hos plantor som 
kommer direkt från plantskolan kan 
också vara lägre än hos plantor som 
etablerats i fält. 

flertalet sticklingar i jämförelsen 
uppnått en likvärdig härdighet. 

Betydelsen av höst-
plantering 

Alla de unga försök som inventera-
des var planterade på hösten. Vår-
planteringar av gran på närliggande 
lokaler verkade vara mindre ska- 

Skador i fröplantagen 
peraturen kraftigt, och årsbarren kan 
ha drabbats av frysskador. 

I en granfröplantage utanför 
Uppsala (Rörby) inventerades ska-
dornas omfattning på våren 1985. 
Inventeringen gjordes som ett exa-
mensarbete vid dåvarande Skogsför-
bättring och omfattade ympar av 30 
plusträdskloner. Plusträdens ur- 

Vintern 1984/85 skadades framför 
allt årsbarren hos granar i för-
yngringar och medelålders bestånd. 
Hösten 1984 var i Mellansverige 
regnig och ofördelaktig för trädens 
invintring. I november-december 
var medeltemperaturen högre än 
normalt, och många träd kan då ha 
blivit avhärdade. I januari föll tem- 

sprung var Polen och Mellansve-
rige. Resultaten har tidigare beskri-
vits av Ingegerd Dormling. Hon 
fann att det var stor skillnad mellan 
olika plusträd i plantagen och för-
modade, att skillnaderna kunde här-
ledas till när de olika plusträden av-
slutade sin tillväxt. Genom senare 
mätningar på avkommor från plus- 
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träden har tidpunkten för tillväxt-
avslutningen kunnat skattas, och 
därmed jämföras med skadegraden. 

I figur 4 har plusträden gruppe-
rats i sex klasser beroende på tid-
punkt för tillväxtavslutning. Här 
framgår att hos de plusträd som hade 
den senaste tillväxtavslutningen 
hade nästan hälften av ymparna 
barrskador medan plusträd med en 
tidig invintring var närmast oskada-
de. Resultaten från Rörbyplantagen 
visar att invintringstidpunkten hade 
betydelse för skadornas omfattning, 
åtminstone under det studerade året. 
Enligt Dormling rådde gynnsamma 

betingelser för härdning under au-
gusti månad. De granar som hade 

startat sin invintring tidigt kunde då 
dra nytta av denna period. 
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