
SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

54

Margareta Karlman är professor emerita  
i skogspatologi vid Sveriges Lantbruksuni- 
versitet. Hon ägnade en stor del av sin yrkes-
verksamma tid åt forskning om contortatall 
och de risker som följde med införandet av 
detta kanadensiska trädslag till Sverige.  
Hon är ledamot av Kungliga Skogs- och  
Lantbruksakademien sedan 1989 och tillde-
lades samma år dess pris för Föredömliga 
insatser inom forskningsinformation. 

Här redogör hon för bakgrunden till den 
svenska contortasatsningen och för den  
forskning som drogs igång för att täppa  
till de kunskapsluckor som fanns.   
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Den kanadensiska snabbväxaren  
Pinus contorta har varit omdebatterad  
ända sedan den i stor skala introducerades  
i Sverige på 1970-talet. Att förflytta  
trädslag mellan kontinenter är alltid  
förenat med risker, framförallt för att  
drabbas av sjukdomar de saknar  
motståndskraft mot. 

Många frågetecken  
när contortan kom  
till Sverige
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i har relativt få barrträdsarter i norra 
Europa jämfört med det tempererade 
området i Nordamerika och Asien. 

Under tertiärtiden fanns det betydligt fler, 
men de flesta dog ut under istiden. Den 
gängse teorin var att bergskedjor i öst-västlig 
riktning i Europa utgjorde effektiva barriärer 
för arternas reträtt söderut. Denna modifiera-
des dock något under 1990-talet med hjälp  
av miljöhistoriska data. Enligt dessa nya 
hypoteser trängdes träd och buskar undan till 
mycket små, arealmässigt begränsade refugier 
med en kraftig artutarmning som följd. 

Med det fåtaliga antalet arter är det inte 
märkligt att man inom skogliga kretsar på 
1800-talet började intressera sig för snabb-
växande exoter. Bristen på råvara hade blivit 
allt mer kännbar i samband med industrins 
expansion. 

Den första mer omfattande introduktionen 
av ett främmande trädslag i Sverige skedde 
vid slutet av 1800-talet, då lärk planterades i 
Bergslagens hårt utnyttjade bruksskogar. De 
främsta motiven för satsningen på contor-
tatall i Norrland var en befarad virkessvacka 
samt brist på härdigt inhemskt tallfrö i kärva 
klimatlägen längst i norr. Det första försöket 
med contortatall i Sverige anlades 1928 på 
Korseleberget i Dorotea. Inspirationskällan var 
med stor sannolikhet Peter Tigerstedts intres-
santa försök med en rad trädslag av utländskt 
ursprung på sin egendom Mustila Gård i södra 
Finland några år tidigare.

SEDAN STORA AREALER OVÄXTLIGA RESTSKOGAR 
börjat avverkas i norra Sverige under 1950- 
talet, var behovet att återbeskoga markerna 
enormt. Det gjordes nästan uteslutande med 

V

Karta över utbred-
ningen av Pinus  
contorta, varianten  
latifolia i British  
Columbia. Som  
framgår har den  
förflyttats långt  
mot norr i Sverige.
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tall, som vid den tiden sågs som det mest 
lönsamma trädslaget. Också på finjordsrika 
gamla granmarker planterade man tall. Snart 
slog ”Den röde djävulen” till i de unga tall-
planteringarna. Så kallades kombinationen av 
väderleksskador och infektion av parasitsvam-
pen Gremmeniella abietina eller Crumenula 
abietina som svampen hette på den tiden. 
Skogsforskarna Wilhelm Eiche och Anders 
Holmgren debatterade livligt dessa skador un-
der 1960-talet. Eiche talade om strangulerings-
skador och Holmgren om torkskador. ”Den 
röde djävulen” blev ett begrepp. Skogspato-
logiprofessorerna Finn Roll-Hansen och Erik 
Björkman kunde dock konstatera att det rörde 
sig om infektion av parasitsvampen Grem-
meniella abietina, i resten av den här artikeln 
gemenligen kallad gremmeniella.

UNDER 1970-TALET INLEDDES en storskalig sats-
ning på contortatall i norra Sverige med Igge-
sunds Bruk och SCA som ledande skogsbolag. 

Iggesunds skogsvårdschef Roland Nellbeck 
berättade vid ett av mina besök, att han några 
år tidigare vunnit en jordenruntresa på södra 
halvklotet. Under sin resa passade han på att 
besöka en rad skogliga forskningsstationer och 
blev då djupt imponerad av de framgångsrika 
odlingarna med radiatatall (Pinus radiata) 
introducerad i Nya Zeeland, Australien, Afrika 
och Sydamerika från ett begränsat område nära 
kusten i södra Kalifornien. 

Det var Iggesunds Bruk som inledde sats-
ningen på contortatall i Norrland. SCA, med 
Stig Hagner som skogsvårdschef, hoppade på 
tåget ett halvt år senare. 

Svenska skogsforskare med Erik Stefans-
son, Carl Ludvig Kiellander, Fritz Bergman, 
och Jan Remröd i spetsen hade dock intres-
serat sig för contortatall under många år 
tidigare och anlagt en rad proveniensförsök. 
Stig Hagner och Siggardt Fahlroth redovisade 
intressanta resultat från SCA:s contortaplante-
ringar 1974 och Roland Nellbeck, i samarbete 

Den första contortaplanteringen i Sverige anlades 1928 på Korseleberget i Dorotea.  
Både dåvarande skogsvårdschefen vid SCA Stig Hagner och denna plantering var 50 år  
när bilden togs av Margareta Karlman.
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med Jan Fryk och Sigfrid Blomqvist, från 
Iggesunds 1981. Stora arealer med contortatall 
planterades i Hälsingland, Västernorrlands och 
Jämtlands län. 

Under senare delen av 1970-talet började 
främst dåvarande Domänverket att plantera 
contortatall också på svårföryngrade marker 
i inlandet. Resultaten var mycket lovande 
– även i de kärvaste klimatlägena. Fram till 
mitten av 1980-talet var det en fröjd att se de 
produktiva contortaplanteringarna. Men efter 
mycket extrema väderleksförhållanden under 
åren 1984-87, drabbades contortatallen av 
omfattande angrepp av gremmeniella. ”Den 
röde djävulen” hade slagit till. Denna gång 
mot den nya värden, contortatall från den 
nya världen, introducerad bland den gamla 
världens patogener.

INFÖRANDET AV FRÄMMANDE ARTER i ett skogs-
ekosystem är alltid komplext och förenat med 
ett visst risktagande. Det klassiska exemplet är 
Weymouthtallen, Pinus strobus, som introduce-
rades i Europa från Nordamerika redan under 
1700-talet. Den började odlas i Tyskland under 
tidigare delen av 1800-talet, senare också i 
Frankrike och Österrike. Vid mitten av århund-
radet angreps plötsligt de europeiska odlingarna 
av rostsvampen Cronartium ribicola, som från 
de Baltiska staterna spreds över hela kontinen-
ten med ett förödande resultat. Weymouth-
tallen saknade resistens mot angrepp av denna 
parasitsvamp. Dessvärre spred sig svampen 
från Europa till USA omkring 1906–1910 och 
spreds successivt över Weymouthtallens hela  
utbredningsområde. Även närbesläktade fem-
barriga tallarter utsattes för mycket svåra  
angrepp. Det finns fler liknande exempel på 
global spridning av svåra svampsjukdomar. 
Almsjukan och kastanje-sjukan hör förutom 
Cronartium ribicola till de klassiska exemplen.

OCKSÅ DOUGLASGRANEN INFÖRDES till Europa 
under 1800-talet på grund av sin snabba  
tillväxt och började odlas i stor skala på  
kontinenten. Under 1920-talet, 90 år efter  
de första utplanteringarna och 40 år efter  

en mer omfattande odling, drabbades douglas-
granen av svåra angrepp av skyttesvampar. Men 
tack vare framgångsrik proveniensforskning 
är den numera den mest produktiva exoten 
inom tyskt skogsbruk. Inplanteringen av 
douglasgran lyckades bättre i Storbritannien, 
där man har lång erfarenhet av exoter. Brittiskt 
skogsbruk baseras huvudsakligen på införda 
barrträdsarter. 

I områden med atlantisk påverkan, för-
utom Storbritannien bland annat Vestlandet 
i Norge, har sitkagran visat sig vara en lyckad 
satsning. I södra Frankrike, Spanien och Portu-
gal odlades olika arter av Eucalyptus med fram-
gång till mitten av 1980-talet, då stora delar av 
de franska planteringarna dödades av frost.

Radiatatallen har revolutionerat skogsbru-

Denna parasitsvamp (Endocronartium harknessii) 
vill vi inte ha in i Skandinavien. Det är en  
rostsvamp som orsakar svåra gallbildningar  
på två- och trebarriga tallarter.  
Foto: Margareta Karlman.
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ket på södra halvklotet och måste betecknas 
som en lyckad exot, trots omfattande angrepp 
av parasitsvampen Dothistroma pini. Svam-
pen är inhemsk inom radiatatallens naturliga 
utbredningsområde i Kalifornien. År 1957 
upptäcktes allvarliga angrepp av Dothistroma 
i Chile, Östafrika och Nya Zeeland. För att 
begränsa skadorna är man idag helt beroende 
av kemiska bekämpningsmedel.

Relativt få svampar har en global utbred-
ning. Många patogener har inte invaderat sin 
värdväxts hela utbredningsområde och inte 
heller det område dit värdväxten förflyttats. 
Det är helt klart att svampsporer kan spridas 
mellan kontinenter. Men förmodligen är 
denna typ av sporspridning av liten betydelse. 
Människan är den främsta orsaken till att 
svampsjukdomar överförs från en kontinent 
till en annan, bland annat genom import och 
export av timmer, ympris, plantor och i vissa 
fall frö. Det ökande resandet mellan konti-
nenter har trots införselrestriktioner också 
ökat risken för global spridning av patogener. 
Andra faktorer som kan vara fatala är tillfäl-
ligt ogynnsamma väderleksförhållanden och 
felaktigt val av ståndort. Vidare kan nya mer 
aggressiva raser uppstå. En kraftfull ras av 
gremmeniella upptäcktes plötsligt i USA  
i mitten av 1960-talet och orsakade svåra  
skador på tall i östra USA och Kanada. 

CONTORTATALLEN HÄRSTAMMAR FRÅN västra 
Nordamerika och har ett mycket stort ut-

bredningsområde i nord-sydlig riktning. Den 
har en vid ekologisk amplitud både vad gäller 
klimat och jordmån. Ingen annan tallart har så 
stor tolerans mot nivåskillnader som contorta-
tallen. Den växer vid Stilla Havskusten och 
ända upp till 3 900 m höjd i Sierra Nevada. 
Den har utvecklat flera geografiska raser som 
skiljer sig i ekologi och morfologi. Av dessa är 
det varieteten latifolia som var av intresse inom 
svenskt skogsbruk.

De skogsbränder som är mycket vanliga 
i norra British Columbia och i Yukon har 
gynnat contortan. Den är en mycket aggressiv 
pionjär på brända marker på grund av regel-
bunden och riklig fröproduktion, små och lätt 
spridda frön samt snabb tillväxt under ung-
domsstadiet. Vi vet att flera av de rostsvam-
par som angriper contortatallen inom dess 
naturliga utbredningsområde i västra Kanada 
är möjliga skadegörare på vår inhemska tall, 
men vi vet inte i vilken omfattning. 

INLEDNINGSVIS VAR DET INTE LÄTT att veta var i 
Kanada man skulle hämta frö. En rad pro-
veniensförsök lades ut i norra Sverige med 
material från British Columbia och Yukon. 
Proveniensvalet var oerhört viktigt för att und-
vika allvarliga skador. Själv besökte jag Kanada 
första gången 1978, då jag tillsammans med 
tre andra skandinaviska forskare med finske 
professorn Kim von Weissenberg i spetsen 
gjorde en exkursion i British Columbia och 
i Yukon från Prince George upp till Dawson 

samarbete 
B E R G S Ä K E R T

Bergs Timber AB (publ)
www.bergstimber.se

MÅNGA FRÅGETECKEN NÄR CONTORTAN KOM TILL SVERIGE



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

60

City och Klondike. Vi besökte samtliga om-
råden med contortaprovenienser som var av 
intresse för svenskt skogsbruk. Jag blev djupt 
engagerad. Jag skrev en uppsats 1981 i en 
internationell tidskrift, där jag även diskute-
rade riskerna i samband med introduktionen 
av främmande trädslag från en kontinent till 
en annan. För- och nackdelar. Jag tror inte att 
det var många här hemma i Sverige som läste 
uppsatsen – men den blev kurslitteratur vid 
Berkeley-universitetet i Kalifornien. 

DÅVARANDE SKOGSVÅRDSCHEFEN VID SCA Stig 
Hagner hade ett utmärkt kontaktnät i Kanada 
tack vare genetikprofessorn vid University of 
British Columbia (UBC), Oscar Sziklai. 

För en inledande planering av vårt 
samarbete sammanstrålade Stig Hagner, Per 
Persson och jag år 1984 med professor Sziklai 
i Vancouver (UBC). Grunden lades till ett 
samarbetsprojekt mellan UBC, kanadensisk 
skogsindustri, SCA och skogsfakulteten i 

Umeå, representerad av mig och genetikprofes-
sorn Dag Lindgren. Fem stora fältförsök lades 
år 1986 ut i British Columbia och i Yukon, 
där vi testade svensk talls mottaglighet för 
contortatallens skadesvampar. Försöksserien 
i Kanada följs fortfarande. Ett ännu större 
problem än rostsvamparna är de omfattande 
barkborreangreppen (av Mountain pine beetle) 
under de två senaste decennierna. Både tall 
och contortatall är i nuläget svårt skadade.

FÖR ATT BYGGA UPP BÄTTRE kunskaper om hur 
contortatallen klarar svenska förhållanden 
fick jag 1977 tack vare dåvarande chefen för 
Skogsförbättring i Sävar, Jan Remröd tillgång 
till tre intressanta försök i deras serie med 
contortatall planterade 1974. Jag fick också 
tillgång till lika många försök på SCA:s marker 
planterade 1967, samt två i den stora IUFRO-
serien från 1971 med 82 contortaprovenienser. 
Dessa följdes upp under en sjuårsperiod med 
avseende på överlevnad och eventuella skador. 

Proveniensförsök med contortatall i Hornmyr, Västerbotten, svårt skadat av sork 1977/78 och 1980/81. 
Foto: Margareta Karlman.
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Resultaten presenterades i min avhandling 
1984. Vädrets betydelse för skadesvampar var 
en mycket viktig del i avhandlingen. 

DEN FÖRSTA FINGERVISNINGEN fick vi i slutet av 
1970-talet, när nordliga, kustnära Alaska-pro-
venienser drabbades av svåra väderleksskador. 
Fram till 1987 var angrepp av parasit¬svampar 
inte något större problem. Contortatallen 
angreps av ungefär samma patogener som vår 
inhemska tall – med några få undantag. Den 
visade sig vara resistent mot både knäckesjuka 
och gråbarrsjuka – två parasitsvampar som 
uppträder regelbundet i våra tallföryngringar 
med 7–8 års intervall. Det största problemet 
under 1970-talet och början av 1980-talet var 
sorkskadorna. Vi hade toppår i sorkpopula-
tionen i Västerbotten 1977/78 och 1980/81. 
Sork föredrar contortatall framför inhemsk 
tall, men contortatallen har en helt unik för-
måga att komma igen efter mekaniska skador. 
Dessa visade sig dock senare vara inkörsport 
till angrepp av gremmeniella.

SATSNINGEN PÅ CONTORTA UNDER 1980-talet 
utvärderades grundligt. Resultaten från Skogs-
styrelsens och Domänverkets stora contortain-
venteringar hösten 1986, ansågs inledningsvis 
mycket tillfredsställande och aviserade fortsatt 
satsning på contortatall. Spridningen av grem-
meniella inom de avkommeförsök med plant-
material av extremt nordligt ursprung som jag 
följt sedan 1983, pekade i motsatt riktning 
och måste redan hösten 1986 betecknas som 
alarmerande. De gav en klar fingervisning om 
vad som förr eller senare skulle kunna inträffa 
i contortaföryngringar i kärva klimatlägen. 
Domänverket – med Lars Olof Österström 
som chef – ställde omedelbart medel till 
förfogande, när jag föreslog en komplette-
rande granskning av de objekt Domänverket 
inventerade 1986. Av samma skäl genom-
förde Skogsstyrelsen en särskild besiktning av 
contortaföryngringar i kärva klimatlägen i juni 
1987, kompletterad av min forskargrupps nog-
granna undersökningar av120 contortaplante-
ringar från Domänverkets och Skogsstyrelsens 
material. Det stod klart att vi hade en liknande 

skadebild inom contortaföryngringarna som 
vi observerat inom proveniens- och avkom-
meförsöken. Jag presenterade våra resultat 
i september 1987 och två månader senare 
fattade Skogsstyrelsen – med Björn Hägglund 
som generaldirektör – beslut om att kraftigt 
begränsa odlingen av contortatall i kärva kli-
matlägen i norra Sverige. Björn Hägglund var 
tidigare dekanus vid skogsfakulteten och kände 
väl till problematiken.  

DET FINNS MYCKET ATT LÄRA i skogshistorien 
av de misstag man gjort tidigare vid förflytt-
ning av trädslag från en kontinent till en 
annan. Bland raden av exoter som vi testat i 
Sverige visade sig contortatallen vara den mest 
produktiva. Forskarna beräknade inledningsvis 
40-60 procent högre produktion jämfört med  

Sambandet mellan snödjup och infektion  
av gremmeniella på contorta-tall 1988. 

Symptomfri/marginellt 
infekterad kultur

Lätt infekterad kultur

Måttligt infekterad kultur

Svårt infekterad kultur

Snödjup i mars 1988

Geographical distribution 
of the lodgepole pine stands 
investigated in 1988

< 75 cm:s snödjup

75–100 cm

100–150 cm

> 150 cm
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inhemsk tall. Fram till slutet av 1980-talet  
hade mer än 600 000 hektar planterats med 
contortatall i Norrland. På grund av de all-
varliga svampangreppen i kärva klimatlägen 
begränsade Skogsstyrelsen odlingen av con-
tortatall 1987 från 35 000 hektar till 27 000 
hektar årligen under en tvåårsperiod och 2,7 
miljoner hektar produktiv skogsmark fick ej 
beskogas med contortatall. Arealen minskade 
1990 till 23 000 hektar årligen. För närva-
rande är det tillåtet att plantera 14 000 hektar 
per år. Den faktiska arealen låg 1994 på drygt 
6 700 hektar. Av dessa planterade SCA drygt 
60 procent. I nuläget planterar SCA 2000 till 
3000 hektar per år.

VAD VAR ORSAKEN TILL DET SOM HÄNDE? Ett 
flertal köldrekord noterades i norra Sverige 
vintrarna 1984-87 och somrarna under samma 
period var svala och nederbördsrika. Somma-
ren 1987 var till och med den kallaste på över 
100 år. Sedan följde en mild höst med isregn 
och blötsnö på otjälad mark i november. De 
tre första månaderna år 1988 bjöd på enorma 
mängder snö i delar av Västerbotten och södra 
Norrbotten. Snödjup på upp till 1,6 meter 
var allmänna. Det var exakt samma områden 
som senare under året drabbades allvarligt av 
gremmeniella. 

Jag ledde ett forskarteam som under en 
femårsperiod följde skadeutvecklingen på in-
dividnivå inom ett mycket stort material. Tack 
vare dessa storskaliga undersökningar kunde vi 
analysera sambandet mellan svampangreppen 
och olika variabler som snödjup, temperatur-
summa, topografi, jordart, lövslyförekomst, 
instabilitet och proveniens. Under toppåren 
1988-89 undersökte vi 45 000 träd i 200 con-
tortaplanteringar i Norrland – förutom 20 000 
träd i de proveniens- och avkommeförsök som 
jag följt sedan 1983. Drygt 50 procent av plan-
teringarna låg under gränsen för svårföryngrad 
skog. Varje höst under slutet av 1980-talet reste 
jag tillsammans med Skogsstyrelsens Hans 
Ekelund, Peter Krutzsch och Stefan Bucht i 
Norrbottens och Jämtlands län under en veckas 
tid för att ge en översikt över skadeläget. 

ANGREPPEN AV GREMMENIELLA på contortatall 
kulminerade hösten 1988 efter en följd av år 
med extrema väderleksförhållanden. Nya barr-
årgångar gav de infekterade planteringarna ett 
friskare utseende under 1989. Gremmeniellan 
fanns emellertid kvar i de tidigare infekterade 
planteringarna och vi registrerade en markant 
ökning av frekvensen stamskador på till synes 
friska träd under 1989 i de svårast skadade 
områdena. Dessa skador, som också orsakas 
av gremmeniella, kan lätt förbises om man 
inte undersöker träden noggrant eller inte 
känner till symptomen. Stamskadorna kan 
vara enorma infektionshärdar. Yngre träd dör 
ofta av strangulering, men stamskadorna kan 
övervallas. En relativt obetydlig ytlig sårskada 
kan dölja allvarliga inre skador i veden – 
kraftig kådutgjutning, fiberstörning, barkdrag 
och tjurved. Under för svampen gynnsamma 
väderbetingelser kan en övervallad stamskada 
börja växa på nytt flera år efter övervallningen. 
Omfattande nyinfektion registrerades också 
hösten 1992 i contortaplanteringar längst i 
norr – föryngringar som av rutinerade skogs-
män och forskare bedömdes ha övervunnit 
infektionen ett år tidigare. Man drog slutsat-
sen att ”ett härdigt contorta-material framstår 
alltmer som det enklaste och säkraste valet för 
bästa överlevnad i klimatiskt svåra lägen”. Detta 
visar hur svårt det var till och med för erfarna 
skogsmän att bedöma infektionens utveckling 
över tiden.

Inledningsvis förundrade vi oss också över 
att cortortan i Arvidsjaurområdet i Norrbotten 
var svårt infekterad medan proveniensförsöket 
i Moskosel några mil nordost därom var helt 
symptomfritt. Samma sak med svårt infekte-
rade contortaplanteringar i trakten av Gällivare 
och friska planteringar några mil söderut i 
Jokkmokks-området. Ett klart och tydligt 
samband visade sig mellan finjordsrika gamla 
granmarker och infektionen. Samtliga svårt 
skadade planteringar belägna under Skogs- 
styrelsens förbudsgräns, låg på gamla gran-
marker. Henrik Hesselmans översiktskarta från 
1923–26 visar trädslagsfördelningen i norra 
Sverige och stämde utmärkt med våra resultat. 

MÅNGA FRÅGETECKEN NÄR CONTORTAN KOM TILL SVERIGE



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

63

Isbark på contortatall oktober 1979 i Björna Ångermanland. Foto: Margareta Karlman.

I denna contortaplantering på 96 ha på ca 500 m höjd över havet i Storuman i Västerbotten hade  
80 procent av träden varit nedtryckta av snö större delen av vinterhalvåret 1987/88 – en utmärkt miljö  
för Gremmeniella-svampen. Foto: Margareta Karlman.
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Självföryngrad contortatall demonstrerad av försöksparkschefen i Ätnarova i Norrbotten,  
Kjell Åman år 1998. Foto: Margareta Karlman.

Svåraste skadorna fanns på gamla granmarker. 
Friska planteringar på tallmark. Jag citerar 
gamle professorn vid SLU Fritz Bergman:  
”Naturen är vår bästa läromästare. Har det 
vuxit tall på marken tidigare är det tall vi skall 
plantera. Har det vuxit gran är det naturligtvis 
gran vi skall plantera”.

Fritz Bergman var under flera år också 
skogsvårdschef i MoDo och mycket försiktig 
med odling av contortatall. Det är hans och 
skogschefen vid MoDo, Torsten Andréns 
förtjänst att MoDo var det enda större skogs-
bolaget i Sverige, som inte använde hormoslyr 
för bekämpning av björk i sina unga tallplan-
teringar. Vi fann ett klart samband mellan 
lövröjda contortaplanteringar och hög frekvens 
av gremmeniella och ytterst låg frekvens, där 
man lämnat björk som försvårat spridningen 
av infektionen.

MED EKONOMISK HJÄLP FRÅN Skogsstyrelsen 
kunde jag år 1991 inbjuda sex av världens 

mest erkända gremmeniellaforskare till en 
utvärdering av skadeläget i samband med en 
veckas exkursion i de infekterade områdena i 
norra Sverige. Bland andra sakkunniga deltog 
också Stig Hagner, SCA, och ordföranden i 
Contortautredningen Gustaf von Segebaden i 
exkursionen. Det resulterade ett år senare i att 
den tillåtna arealen för plantering av contorta-
tall minskade med ytterligare 9 000 hektar.  

CONTORTATALLEN HAR FÖRFLYTTATS långt mot 
norr till ett helt annat ljusklimat. Vi har i stora 
delar av Skandinavien ett maritimt infly-
tande på klimatet. Detta skall jämföras med 
ett strängt kontinentalt klimat i Yukon, där 
snön är torrare och lättare än i norra Sverige. 
Contortatallen har långa barr som samlar på 
sig mycket snö och is. Därtill gav den tidens 
plantsystem dåligt utvecklade rotsystem. Även 
de nordligaste och bästa contortaprovenien-
serna i det 20 år gamla proveniensförsöket i 
Tärendö drabbades svårt av den blötsnö som 
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föll vintern 1993/94. Inhemsk tall och gran, 
med kronor mer lämpade för skandinaviska 
förhållanden, var helt opåverkade av den tunga 
snön. Men instabilitet drabbar inte endast 
contortatall i kärva nordliga lägen. En 20-årig 
barrotsplantering med contortatall på gam-
mal granmark norr om Hassela i Hälsingland 
var bara några timmar från total förödelse i 
samband med den blötsnö som föll på otjälad 
mark i mitten av oktober 1992. 

NÄR JAG GICK I PENSION 2001 hade vi fortfarande 
omfattande problem med svampangrepp 
på contortatall, framförallt på finjordsrika 
granmarker. Men det fanns också stora arealer 
med frisk och produktiv contortatall på grövre 
marker och i inte så kärva klimatlägen. På vissa 
marker tycktes contortatallen trivas riktigt bra 
– den till och med självföryngrade sig, trots 
att dess kottar endast ska kunna öppnas vid 

brand. De senaste stormarna – Dagmar 2011 
och Ivar 2013 – har inte behandlat contorta-
tallen väl och de självföryngrade träden är ofta 
infekterade av gremmeniella. Det är värt att 
notera att Domänverket hann plantera cirka 
100 000 hektar med contortatall i kärva kli-
matlägen innan Skogsstyrelsens förbudsgräns 
1987 avbröt planerna på att ersätta de fjällnära 
skogarna med detta trädslag.

Med tanke på klimatets nuvarande nyck-
fullhet kan det när som helst bryta ut allvarliga 
svamp- och insektsangrepp och svåra väder-
leksskador i våra norrländska skogar. Dock 
saknas för närvarande finansierad forskning 
och beredskap vid skogsfakulteten i Umeå, 
trots dess belägenhet i norra Sverige. 

Slutligen, en eloge till mina entusiastiska 
forna medarbetare Michael Frisk, Adriaan  
de Jong, Jesper Witzell och Per Hansson. 

EN VERKLIG GLÄDJEKÄLLA  
STÅR STARK I GENERATIONER

www.billerudkorsnas.se/skog

Framtidens hållbara förpackningar 
tillverkas inte av vad som helst. 
Därför älskar vi skogen  
– en verklig källa till glädje.


