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Vårt uppdrag

FSC ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarsta-
gande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar

Vår vision

Ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och 
kommande generationers sociala, ekonomiska och 
ekologiska behov och rättigheter
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FSC har en generellt restriktiv hållning till användandet av främmande 
trädslag inom det certifierade skogsbruket. Användning av ett främmande 
trädslag ska bygga på vilka risker som finns för självspridning samt hur väl 
påverkan på andra skogar, ekosystem och människor kan hanteras. Kun-
skapsläget avseende risker för specifika trädslag är ofta begränsat eller så är 
kunskapen splittrad. Under revisionen av FSCs skogsbruksstandard blev det 
tydligt att synen på riskerna med att plantera främmande trädslag i allmän-
het och contortatall i synnerhet, varierade mellan olika aktörer och intres-
senter. För att få en samlad bild och hitta en gemensam grund att utgå ifrån 
så beställdes denna rapport. Rapporten fokuserar på contortatall eftersom 
det är det främmande trädslag som har största omfattning arealmässigt i 
Sverige. Svenska FSC kommer nu att använda rapporten som utgångspunkt 
i det fortsatta arbetet med standardrevisionen, både utifrån de specifika 
resultaten om risker med contortatall, men även som en modell för hur man 
kan kartlägga och hantera risker med andra främmande trädslag. I uppdraget 
ingick att uppdatera tidigare riskbedömningar utifrån aktuell forskning, med  
tillägget att även risker och effekter på rennäringen skulle ingå. Rapporten 
har cirkulerats inom Svenska FSC och dess medlemmar, med möjlighet till 
synpunkter, men det är författaren som står för innehållet i rapporten. 

Henrik von Stedingk

Skogs- och standaransvarig på Svenska FSC

15-årig contorta.

Foto: Sofia Bäcklund. 
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Sammanfattning

Bedömningen visar att contortaodling innebär en högre risk 
jämfört med odling av inhemsk tall och gran. Risken varie-
rar men bedöms vara förhöjd eller hög för samtliga bedöm-
da faktorer, den är också kopplad till andelen contortatall 
på landskapsnivå samt ett förändrat klimat. Osäkerheterna 
är ganska stora och bristen på kunskap tydlig. För några 
av faktorer kan antagligen anpassade åtgärder begränsa 
riskerna. 

Spridningsrisk

Spridningspotential stor baserat på fröegenskaper och erfa-
renheter från södra halvklotet. Självspridning är observerad 
i Sverige men omfattningen dåligt studerad. Ur ett sprid-
ningsperspektiv har contortatallen kort historia i Sverige, 
vilket innebär ytterligare osäkerhet om framtida risk. Risken 
för etablering är störst på störd, trädfri mark. 

Bedömning: Hög risk. Stor osäkerhet. Bristfällig kunskap.

Åtgärder: Planering/placering i landskapet. Spridningsbar-
riärer.

Skadegörare (insekter)

Liknande skadegörare som inhemsk tall (och gran) doku-
menterade. Enstaka större angrepp av barr och blomle-
vande insekter observerade, framförallt i södra Sverige. 
Risk kan öka i norra Sverige med klimatförändring. Risken 
att contortatall för med sig nya skadegörare är liten om nytt 
plantmaterial inte förs in. 

Bedömning: Förhöjd risk. Medelhög osäkerhet. Viss kun-
skap.

Åtgärder: Samma som för inhemska trädslag. Undvik inför-
sel av plantmaterial och frö.

Patogener (svamp)

Höga skador av gremeniella efter extrema vintrar. Risk 
för evolvering av aggressivare patogener på contorta har 
diskuterats, men studier saknas. Risken för införsel av nya 
patogener låg om import av plantor eller frön undviks.

Bedömning: Förhöjd risk. Medelhög osäkerhet. Viss kun-
skap.

Åtgärder: Övervakning och identifiering av utsatta prove-
nienser och växtplatser. Undvik införsel av plantmaterial 
och frö.

Effekter på biologisk mångfald

Försämring för flera olika organismgrupper på beståndsni-
vå. Dock ofta måttliga skillnader, men effekter på längre sikt 
okända. Negativa effekter kopplade till andel contortatall på 
landskapsnivå, vid andelar över 20 % förväntas starkt ne-
gativa effekter. Effekter utanför skogsmark i Sverige mycket 
osäkra, men stor negativ effekt påvisad i andra länder. 

Bedömning: Förhöjd risk om självspridning är låg, annars 
hög risk. Medelhög osäkerhet. Viss kunskap.

Åtgärder: Tidig röjning. Landskapsplanering och skyddszo-
ner mot känsliga områden.

Rennäring

Contortatall leder till minskning av marklavar jämfört med 
vanlig tall. Problematiskt då lavrika marker minskat och 
fragmenterats, även med konventionellt skogsbruk med 
inhemska trädslag. Framkomlighet är ett stort problem 
då ungskogar av contortatall blir mycket täta. Rennäring 
menar att det finns en bristande förståelse för problemen 
hos skogsbruket. Samtidigt menar skogsbruket att attityder 
till contortatall ofta grundar sig i en bild av contortaföryng-
ringar på fel marker, utförda under 70- och 80-talet. Nya 
tekniska verktyg som RenGIS och renbruksplaner innebär 
en plattform som förbättrar förutsättningar för kommunika-
tion, och kan minska risk. 

Bedömning: Förhöjd risk. Medelhög osäkerhet. Viss kun-
skap.

Åtgärder: Undvik contortatall på lavrika marker. Röjning, 
gallring och hugga ut korridorer för framkomlighet. Land-
skapsplanering och långsiktigtighet.
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Bakgrund

Contortatallen har sitt ursprung i västra Nordamerika. 
Den förekommer naturligt i ett område från New Mexico i 
söder till Yukon territoriet i norra Kanada. Contortatallen 
är liksom vår inhemska tall ett pionjärträdslag som växer 
bra i klimatiskt kärva och exponerade lägen i sitt naturliga 
utbredningsområde.

Contortatallen har introducerats i många länder runt om i 
världen, framförallt som ett mer högproduktivt alternativ till 
inhemska trädslag. På Nya Zeeland började man plantera 
contortatall redan under andra halvan av 1800-talet. Under 
1900-talet följde introduktioner i bland annat Sydamerika, 
liksom i flera europeiska länder.

I Sverige introducerades contortatall i stor skala i svenskt 
skogsbruk på 1970-talet, på grund av sina goda tillväxt-
egenskaper. Under 70- och 80-talet skedde nyplantering av 
contorta på stora arealer, maximalt 40 000 ha under året 
1984. När nyplanteringen avstannade i början på 1990-talet 
fanns ca 400 000 ha produktiv skogsmark med contortatall. 
Idag finns drygt 475 000 ha som klassas som contortadomi-
nerade bestånd (>65 % av grundytan) och dessa täcker un-
gefär 4 % av den produktiva skogsmarksarealen i Sverige 
(Engelmark 2011, Fransson 2010), dessutom har ytterligare 
125 000 ha viss conortainblandning. 

Contortatall som främmande trädslag - 
Invasivitet
Contortatall bedöms, tillsammans med många tallar inom 
släktet Pinus, vara bland de mest invasiva trädarterna i 
världen. Framförallt har problemen med invasivitet varit 
stora på södra halvklotet, t.ex. i Nya Zeeland och Chile 
(Ledgard 2001; Peña m. fl. 2008, Simberloff m.fl. 2010). 
Contortatallen har en rad egenskaper som visat sig vara 
starkt kopplade till stor spridningspotential. Dessa är bland 
annat låg frövikt, låg ålder vid första frösättning samt korta 
intervaller mellan år med hög fröproduktion (Ledgard 2001, 
Richardson & Rejmánek 2004). 

Det är i första hand när contortatallen sprider sig utanför 
skogsmark som större problem kan uppstå. Framförallt 
sprider den sig till öppna marker, med igenväxning som 
följd, men har även visats kunna sprida sig in i skogsmark 
och där ersätta den inhemska trädfloran (Peña m.fl. 2008). I 
båda fallen kan detta i förlängningen leda till en negativ ef-
fekt på både den inhemska floran och faunan (Pawson m.fl. 
2010, Cóbar-Carranza m.fl. 2014). Den invasiva contortatal-
len påverkar också betesmarker för extensivt betande djur 
(Ledgar 2001).

I Danmark har man i arbetet med invasiva arter inom det 
europeiska nätverket NOBANIS (Se faktaruta) klassat 
contortatallen som invasiv. Där har contortatallen tidigare 
använts för att binda sand längs stränder, varifrån den har 
spridit sig till andra öppna marker. I Finland är använd-
ningen av contortatall mycket begränsad och en riskbedöm-
ning saknas. På Island har man planterat contorta sedan 
1950-talet, tillsammans med en rad andra främmande 
trädslag. Inga studier om självspridning eller ekologiska ef-
fekter av contortatall på Island har dock hittats. I det norska 
systemet för klassificering av ekologisk risk med främman-
de arter hamnar contortatall högst på axeln för hög sprid-
ningspotential men längst ner med avseende på ekologisk 
effekt (Kjaer m.fl. 2013).

Naturlig contortaskog i Alberta, Kanada.  
Foto: Henrik von Stedingk.



Forest Stewardship Council
Svenska FSC

7Rapport Svenska FSC 2015

80-årig contortatall i Sverige. Foto: Lina Widenfalk.

CONTORTATALLENS STATUS I SVERIGE

I Sverige utfördes en miljökonsekvensbeskrivning av 
skogsbruk med contortatall 1999, i Skogforsks regi (An-
dersson m.fl. 1999). MKB:n sammanställde den befintliga 
kunskapen och identifierade kunskapsluckor samt föreslog 
åtgärder för att minska de negativa effekterna. Förutom de 
ekologiska effekter som identifierades är de huvudsakliga 
slutsatserna i MKB:n att man bör använda contortatallen 
försiktigt, begränsa användningen på landskapsnivå och 
exempelvis ha vissa helt contortafria landskap, samt skapa 
ett system för systematisk övervakning och en beredskap 
för ett i-värsta-fall-scenario. MKB:n understryker också vik-
ten av att öka kunskap och forskning kring contortatallens 
ekologiska effekter. 

Några av de förslag för en framtida hantering av contorta-
skogsbruket som gavs i MKB:n, exempelvis en övre gräns 
om 20 % contortatall på landskapsnivå och contortafria 
landskap samt att man undviker contortaföryngring på lav-
rika marker, har i olika omfattning realiserats i skogsbruket. 
Däremot saknas ännu systematisk uppföljning av exempel-
vis självspridning. Dessutom har relativt få vetenskapliga 
studier på ekologiska effekter av contortatall i Sverige 
publicerats under de 15 år som förflutit efter MKB:n. 

I samband med utredningen kring intensivodling av skog, 
den så kallade.MINT-utredningen (Gustafsson m.fl. 2009, 
Larsson m.fl. 2009) gjordes några ytterligare bedömningar 
av ekologiska effekter av contortaskogsbruk. Dessa be-
dömningar, tillsammans med MKB’n från 1999, låg till grund 

Ekologiska risker med främmande trädslag
Ekologiska effekter av invasiva främmande arter nämns ofta som ett av de största hoten mot biologisk mångfald 
globalt (Simberloff m.fl. 2010). På många håll i världen har introducerade trädslag, inte minst representanter för 
släktet Pinus på södra halvklotet, med tiden blivit mycket invasiva och skapat såväl ekologiska som socioekono-
miska problem. 

Det internationella arbetet kring invasiva arter sker kanske framförallt genom Konventionen för biologisk mångfald. 
Vid COP 6 beslutades att alla medlemsstater ska följa vissa principer för att motverka införsel, hantering och effek-
ter av främmande arter som hotar ekosystem, habitat eller arter (COP 6, Beslut VI/23 2002). Detta görs bland annat 
i det europeiska nätverket NOBANIS, som omfattar en databas där alla medverkande länder ska rapportera in arter 
som klassas som invasiva i respektive land (www.nobanis.org). Flera länder har utvecklat system för riskbedöm-
ning och klassificering av främmande arter, däribland Norge som utvecklat ett system där främmande arter klassas 
utifrån dels spridningsförmåga och dels de effekter de riskerar att ha på det inhemska ekosystemet (Saether m.fl. 
2010). Den här typen av klassificeringssystem har fördelen att de är generella och kan användas för att bedöma 
många olika organismgrupper. En svaghet är att de inte väger in osäkerheter. Detta blir lättare i mer specifika risk-
bedömningar, vilket exemplifieras av Felton m.fl. (2013) som utförde en riskbedömning av fyra främmande trädslag 
där även osäkerheter vägdes in.

för de bedömningar som Skogsstyrelsen gjorde i rappor-
ten ”Regler om användning av främmande trädslag” 2009 
(Skogsstyrelsen 2009), där contorta inte ses som invasiv 
men vissa begränsningar kring användandet rekommende-
ras. Däremot har contortatallen av Naturvårdsverket klas-
sats som invasiv, inom arbetet i det Europeiska nätverket 
NOBANIS. I Sverige gör man alltså på myndighetsnivå olika 
bedömningar av contortatallens invasiva status. 
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Metod

Bedömning av ekologiska risker följer i stora drag Felton 
m.fl. (2013) och delas upp i fyra delar: Spridningsrisk, 
skadegörare (framförallt insekter), patogener (svamp) samt 
effekter på biologisk mångfald. Risken för hybridisering be-
aktas inte då detta inte anses sannolikt. Riskbedömningen 
görs i första hand genom en litteraturstudie. Så långt det 
går bygger denna på publicerad vetenskaplig litteratur och 
i andra hand på examensarbeten och rapporter från bland 
annat universitet och myndigheter. Som komplement till 
litteraturstudien har intervjuer/diskussioner genomförts med 
forskare inom olika ämnesområden samt tjänstemän på 
olika myndigheter (Bilaga 1). En viktig del av analysen är 
också att identifiera osäkerheter och brist på kunskap. 

Riskerna bedöms i jämförelse med ett tänkt konventionellt 
skogsbruk av inhemsk tall och gran, med röjning, gallring 
och gödsling enligt praxis i samma geografiska område.

Risk, definierat som möjligheten att oönskat utfall inträf-
far, bedöms enligt: Låg risk, Förhöjd risk och Hög risk. 
Förhöjd- och hög risk innebär här högre risk än konventio-
nellt skogsbruk med tall och gran. Om både utländska och 
svenska studier pekar i samma oönskade riktning bedöms 
risken vara Hög. Om olika delar av samma problem visar 
liten respektive hög risk så bedöms den samlade risken 
vara Förhöjd.

Osäkerhet bedöms enligt: Låg osäkerhet, Medelhög osä-
kerhet och Stor osäkerhet. Brist på studier och förhållanden 
som gör att oönskade utfall inte kan överblickas, exempel-
vis en lång tidsförskjutning av det negativa utfallet, innebär 
Stor osäkerhet. Om ett visst utfall visats vetenskapligt 
internationellt och konstaterats i Sverige bedöms det som 
Låg osäkerhet.

Kunskapsläget bedöms enligt: Mycket dålig kunskap, 
Bristfällig kunskap, Viss kunskap och God kunskap. Om ex-
empelvis studier finns från andra länder som pekar i en viss 
riktning men saknas för svenska förhållanden bedöms att 
det finns Bristfällig kunskap. Finns enstaka vetenskapliga 
studier i Sverige blir bedömningen Viss kunskap.

En särskild analys görs också av effekten av contortaod-
ling för rennäringen. Denna analys baseras i första hand 
på intervjuer med renägare, tjänstemän på myndigheter 
samt forskare som arbetar med rennäringsfrågor (Bilaga 1). 
Intervjuer har också genomförts med ansvariga för samråd 
med samebyarna på skogsbolagen. Intervjuerna har haft 
tre huvudsakliga fokusområden:

• Upplevda problem med contortatall

• Samråden och contortatall

• Verktyg och åtgärder för att minska negativa effekter/
risker

Invasivitet 
Det finns ingen entydig definition av invasivitet. En vanlig definition efter Richardson och Rejmánek (2004), och 
som används i denna riskbedömning, är avgränsad till främmande arters spridningsförmåga eller spridningsrisk:

Arter som etablerar stora mängder avkomma mer än hundra meter från källpopulationen.

En annan typ av definition som bland annat används i det internationella arbetet med främmande arter (COP 6, 
Beslut VI/23 2002) är vidare och innefattar även effekterna på inhemska ekosystem och arter:

Arter som introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbredning, som sprider sig av egen kraft, 
och vars spridning hotar inhemsk biologisk mångfald, inhemska ekosystem, orsakar socioekonomisk skada eller 
påverkar människor och djurs hälsa negativt. 
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Spridningsrisk

Contortatall har flera egenskaper kopplade till frö och 
fröproduktion, bland annat låg frövikt samt korta intervaller 
mellan år med en hög fröproduktion, som gör att den har 
stor spridningspotential. Erfarenheter från framförallt södra 
halvklotet visar också att den kan bli mycket invasiv (Se 
ovan).

När contortan först introducerades i Sverige trodde man 
att den skulle ha svårt att självsprida sig. Contortans kottar 
är ofta serotina vilket innebär att de är beroende av brand 
för att kunna öppna sig och släppa frö. För en stor andel av 
kottarna har det dock visat sig att brand inte är nödvändigt 
(Despain 2001), och att variationen är stor både inom och 
mellan bestånd. Engelmark (2011) menar att contortatall 
i Sverige idag har passerat ett antal spridningsbarriärer 
som gör den problematisk ur ett självspridningsperspektiv 
men att man med aktiva val och åtgärder ännu kan hindra 
oönskad spridning.

Vissa har menat att de problem med invasivitet som con-
torta uppvisar på södra halvklotet troligtvis inte kommer att 
uppstå i Sverige (Ericsson 1994). Några teorier kring varför 
invasivitet av barrträd skulle vara mindre vanligt på norra- 
än södra halvklotet (Carrillo-Gavilan & Vila 2010), som 
också kan ha bäring på contortatall i Sverige, är:

• Risk för invasivitet ökar med tid sedan introduktion. 
Introducerade arter har förekommit under längre tid på 
södra halvklotet (Rejmánek 2000). 

• Förekomst av närbesläktade inhemska träd som inne-
bär att herbivora insekter och patogener från exempel-
vis svensk tall också kan utnyttja contorta och därige-
nom begränsa dess utbredning (Strauss m.fl. 2006).

• Relativt små arealer busk- och gräsmark som saknar 
konkurrerande träd på norra- jämfört med södra halv-
klotet. Det finns därför mindre areal mark som är lätt att 
kolonisera för contortan.

Fortfarande är dock kunskapsläget för dåligt för att dra 
några säkra slutsatser om relevansen i dessa antaganden 
för contortatall i Sverige. 

Iakttagelser av självspridd contortatall bekräftas av såväl 
forskare, skogstjänstemän, personal från länsstyrelser och 
renskötare. Studier på spridning av contortatall i Sverige 
är dock fortfarande mycket få. Man har bland annat kunnat 
visa att den största andelen (75 %) självspridda plantor 
återfinns inom 30 m från moderträdet (Barbiche 2013). En-

staka träd hittas mer än hundra meter från moderbeståndet, 
vilket är över den gräns som används för att definiera inva-
sivitet enligt Richardson & Rejmanek (2004). I de studerade 
områdena är det framförallt på hällmarker man hittar själv-
spridd contorta, i lägre omfattning hittas de på myrmark 
(Barbiche 2013), men även på andra typer av störd mark, 
exempelvis vägkanter, hittar man självspridd contortatall 
(Sjödin 2012). Man har också varnat för risken att contorta-
tallen kan sprida sig upp på kalfjäll i högre utsträckning än 
inhemsk tall (Kullman 2003). 

Contortatallen är naturligt anpassad för att föryngra sig 
efter brand. Ett bortbränt fält- och buskskikt innebär en bra 
markberedning för contortatallen, dessutom öppnar sig de 
serotina kottarna vid höga temperaturer. Det finns därför 
högre risk för att contortan sprider sig i områden som brun-
nit, både naturligt och genom naturvårdsbränning. Detta 
underströks redan vid Skogforsks MKB (Andersson m.fl. 
1999). Vid sidan om andra störda markområden är alltså 
bränd mark särskilt viktig att följa med avseende på contor-
tatallens självspridning.

Man bör också beakta vilka möjligheter man har att begrän-
sa självspridning om en svårare problematik skulle uppstå, 
exempelvis genom att reducera mängden frö. Här har man 
i ett försök visat att man med hyggesbränning, med en lång 
flamexponering, verkar kunna döda fröna i de serotina kot-
tarna (Carlstedt 2009). 

Det bör understrykas att ett generellt problem, och närmast 
en paradox, med självspridning av främmande arter är att 
när man konstaterat problematiken så är det ofta mycket 
svårt och kostsamt att vända utvecklingen. Ett väl fung-
erande övervakningssystem och uppföljning som möjlig-
gör en tidig upptäckt av sådana problem är därför mycket 
angeläget. 

Osäkerheter och kunskapsluckor:

Det råder en stor osäkerhet kring contortans framtida 
självspridning i Sverige, framförallt för att den tidsperiod 
som contortatall funnits i Sverige är ganska kort ur ett sprid-
ningsperpektiv. De första stora kohorterna av contorta är 
idag mellan 30 och 40 år gamla, det innebär att det är först 
nu som en stor mängd frö börjar produceras. Vidare har 
bl.a. Kowarik (1995) visat att för de flesta växtarter är tiden 
mellan första introduktion och en omfattande självspridning 
mycket lång, i medeltal 147 år. Dessa resultat tyder på att 
det idag är mycket svårt att förutse contortans förmåga till 
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självspridning och invasivitet på längre sikt. Detta kompli-
ceras ytterligare av de nya förutsättningar som ett förändrat 
klimat innebär (Kullman 2003).

Det finns idag mycket begränsat med studier på contortans 
självspridning i Sverige – Exempelvis inga publicerade 
vetenskapliga studier efter 2001 och det utförs ingen syste-
matisk uppföljning eller övervakning.

Åtgärder: Program för uppföljning och inventering av 
contortans spridning ökar möjligheterna att upptäcka och 
begränsa självspridning. Uppföljningar bör designas så att 
spridningsrisken kan kopplas till marktyp, störningsregim 
samt förekomst och fördelning av contortatall i landskapet. 
Begränsa andelen contortatall på landskapsnivå. Skydds-
zoner mot värdefulla och känsliga områden, öppna marker 
samt skyddade områden som exempelvis nationalparker, 
vilket redan föreskrivs i skogsvårdslagen. En kantzon av 
inhemsk tall har också föreslagits som ett sätt att begränsa 
spridning, då träd i kantzonen ofta bär mer kottar. Om 
en självspridningsproblematik konstateras kan en snabb 
avveckling och ”sanering”, exempelvis genom hyggesbrän-
ning, bli nödvändig.

Bedömning: Den stora spridningspotentialen hos contorta, 
både den inneboende och den realiserade i andra delar av 
världen i kombination med att vi nu allt oftare observerar 
självspridning i Sverige gör att spridningsrisken bedöms 
vara Hög, trots att vissa omständigheter tyder på att 
spridningspotentialen kan vara begränsad under svenska 
förhållanden. Den relativt korta tiden sedan den storskaliga 
introduktionen i kombination med bristen på systematisk 
uppföljning gör att det finns en Stor osäkerhet i bedöm-
ningen.

 

Skadegörare (insekter)

Det finns två viktiga aspekter när det gäller risken för 
skadegörare på introducerade trädslag: (1) Det introduce-
rade trädslaget fungerar som vektor, d.v.s. för med sig en 
främmande skadegörare till Sverige. (2) Det introducerade 
trädslaget drabbas hårdare av inhemska skadegörare och 
kan genom att öka skadegörarpopulationen också öka 
skadenivån på inhemska trädslag.

I USA och Kanada utgör skalbaggen contortabastborre 
(Dendroctonus ponderosae) ett stort problem i contorta-
bestånd. Försök har visat att svensk tall (Pinus sylvestris) 
drabbas ännu hårdare av dessa angrepp än vad contorta 
gör (Fries 2010), vilket skulle kunna medföra ett stort 
problem om denna skadegörare introducerades i landet. 
Risken för detta bedöms vara begränsad så länge importen 
av frö och växtmaterial är begränsad.

De flesta barrätande insektsarter som har observerats 
attackera contortatall i Sverige är arter som vanligen at-
tackerar svensk tall (Pinus sylvestris), medan de flesta 
bark- och vedlevande insekter som attackerar contorta-
tall annars går på svensk gran (Picea abies), bland dem 
sextandadbarkborre (Pityogenes chalcographus) (Lindelöw 
& Björkman 2001, Gustafsson m.fl. 2009). Under senare år 
har man också observerat angrepp på contortatall av den 
för Sverige nya arten liten granbarkborre (Ips amitinus). En 
art som under senare år spridit sig över hela Finland och 
därifrån spridit sig in i norra Sverige (Norrbotten). Generellt 
har dock angreppen av barkborrar varit mycket begränsade 
(Åke Lindelöw, muntligen).

Contortatall och inhemsk tall är nära släkt och uppvisar 
likheter i kemi och morfologi vilket troligen gör att många 
herbivora insekter inte skiljer mellan arterna och att värd-
byte därför kan ske (Lindelöw & Björkman 2001, Dalin & 
Björkman 2006,). Ett antal tallinsekter har rapporterats 
uppträda i mängd på contorta, bland annat röd tallstekel 
(Neodiprion certifer) (Gustafsson m.fl. 2009). Angrepp av 
snytbagge har visats vara ungefär lika stora på contortatall 
och inhemsk tall (Wallertz m.fl. 2014).

Historiska utbrott av bland annat tallmätare (Bupalus 
pinaria) och tallfly (Panolis flammea) samt allvarliga skador 
av skottlevande insekter i proveniensförsök med contorta i 
södra Sverige var en orsak till att contorta begränsades till 
norr om 60:e breddgraden (Gustafsson m.fl. 2009). I Skott-
land orsakade tallfly stora skador på contortaodlingar under 
80-talet (Leather & Barbour 1987), vilket sägs ha omöj-
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liggjort odling av contorta på torvmark (Gustafsson m.fl. 
2009). Möjligen kan risken för insektsskador på contorta i 
norra Sverige öka med ett varmare klimat.

Osäkerheter och Kunskapsluckor: Det råder brist på kun-
skap och studier på potentiella skadegörare på contorta 
i Sverige. Bland annat saknas studier som visar på risker 
som ett förändrat klimat kan innebära för de provenienser 
och växtplatser som används i Sverige. En annan aspekt 
som inte är studerad är ifall contortabestånd riskerar att 
utveckla stora populationer av inhemska skadegörare som 
då kan bli ett större problem för inhemska trädslag (fram-
förallt tall och gran) än vad de är idag. Det har bland annat 
visat sig att contortatallen drabbas hårdare av stormskador 
och snöbrott än inhemsk tall (Kullström & Wictorin 2013). 
Detta skulle kunna medföra att skadegörare som exempel-
vis barkborrar kan få ökade mängder yngelmaterial. Hittills 
finns dock inga observationer eller studier av detta (Åke 
Lindelöw, muntligen). 

Åtgärder: Övervakning och uppföljning av insektsangrepp 
för att snabbt upptäcka ett begynnande utbrott är angelä-
get. På samma sätt som vid bekämpning av exempelvis 
granbarkborre är uppsökning och bortförande av angripet 
virke en viktig åtgärd. För att undvika införsel av främmande 
skadegörare bör endast inhemskt frö- och plantmaterial 
användas.

Bedömning: Det finns idag få observerade svåra skadegö-
rare på contortatall i Sverige. Dock finns historiska obser-
vationer på detta i framför allt södra Sverige och förändrat 
klimat kan ändra förutsättningarna för många skadegörare. 
Förutsatt en fortsatt försiktighet med importerat växtmate-
rial blir bedömningen att det endast finns en Förhöjd risk. 
Sammantaget bedöms osäkerheten vara Medelhög.

Patogener (svamp)

Precis som för skadeinsekter bör risken med patogener 
delas upp i (1) risken att contortatall för med sig främmande 
patogener och (2) förvärrar skadebilden av en inhemsk 
patogen.

Flera av de rötor som går på contorta inom dess naturliga 
utbredningsområde skulle även kunna drabba inhemsk tall 
om de introducerades (Karlman 2001). Risken för detta 
bedöms vara begränsad så länge importen av frö och växt-
material är begränsad.

Det finns många exempel på introducerade barrträd som 
har drabbats hårt av patogener och där hela produktions-
program har omkullkastats (Karlman 2001). Om detta 
även kommer att drabba contortatall i Sverige är ovisst då 
processen för inhemska patogener att adaptera till och bli 
aggressiva på nya trädslag kan variera mycket.

Det finns en viss risk för att ”svenska” patogener som idag 
går på inhemsk tall skulle kunna få en ökad tillväxt och 
evolvera fram mer aggressiva former på contortatall (Ennos 
2001). Dessa kan sedan spridas till intilliggande bestånd 
av inhemsk tall och potentiellt orsaka stora problem. Denna 
risk beror till största delen på om contortabestånd är mer 
stressade (t.ex. pga att de är känsligare för norra Sveri-
ges hårda klimat) än vad bestånd av inhemsk tall är. Man 
menar att det är stora bestånd med sänkt vitalitet som är 
problemet och inte beror specifikt på vilken av arterna som 
planteras (Ennos 2001).

Tidigare har contorta visat sig vara väldigt mottaglig för 
svampangrepp av Gremmeniella abietina, särskilt efter ex-
tremt kalla vintrar (Karlman 2001). Troligen beror de svårare 
angreppen på att contorta är sämre anpassad för extrema 
vintrar och då är mer mottaglig för angrepp av gremmen-
iella. Det skulle kunna innebära en risk för att aggressiva 
former av gremmeniella evolverar på contorta, som sedan 
kan orsaka större skador på inhemsk tall (Ennos 2001). 
Några sådana samband har dock inte observerats.

Gundale m.fl (2014) har visat att contorta växer bättre i 
svensk jord än i sin ursprungliga jord i Kanada. Detta pga 
av hämmande mikrobiell fauna i marken där, som saknas 
i svenska jordar. Detta skulle enligt Gundale m.fl. vara ett 
tecken på att contortan har gynnsamma förutsättningar i 
Sverige, vilket också skulle kunna koppla patogener till in-
vasiv kapacitet. Men från dessa laboratorieförsök till att dra 
slutsatser om storskalig effekt på invasivitet är fortfarande 
steget långt. 
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Effekter på biologisk mångfaldOsäkerheter och Kunskapsluckor: Det finns endast ett fåtal 
studier från svenska förhållanden. Liksom för skadegörare 
skulle ett förändrat klimat även kunna påverka förutsätt-
ningarna för patogener. Mildare och mindre snörika vintrar 
skulle kunna minska risken för stora gremmeniella-utbrott 
medan ett varmare klimat samtidigt kan medföra att sydli-
gare patogener kan etablera sig i nordliga contortabestånd 
med osäkra konskevenser.

Åtgärder: Genom att säkerställa att nytt växtmaterial inte 
förs in i landet minskas risken att introducera patogener 
från contortans naturliga utbredningsområde, som skulle 
kunna drabba inhemska trädslag (speciellt tall) hårt. Över-
vakning och uppföljning av patogenangrepp för att snabbt 
upptäcka ett begynnande utbrott är viktigt.

Bedömning: Enstaka patogener, framförallt gremmeniella, 
har orsakat svårare skador på contortatall i Sverige. En viss 
risk finns att ”svenska” patogener evolverar fram aggres-
sivare former på contortatall. Det finns dock inga observa-
tioner eller studier på detta. Liksom för skadegörare kan ett 
förändrat klimat förändra förutsättningarna för patogener. 
Förutsatt en fortsatt försiktighet med importerat växtmate-
rial blir bedömningen att det endast finns en Förhöjd risk. 
Sammantaget bedöms osäkerheten vara Medelhög.

Effekterna av contortaodling på biologisk mångfald bör 
delas in i tre delar, med avseende på risk: (1) Risk för 
lokala effekter inom contortabestånden, här finns resultat 
från ett fåtal svenska studier idag. (2) Risk för negativa 
effekter om contorta sprider sig till andra skogsområden, 
däribland skyddad skog. (3) Risk för negativa effekter som 
kan uppstå om contortan sprider sig utanför skogsmark, 
längs vattendrag, på hällmarker och kalfjäll. Här finns inga 
svenska studier idag. 

På beståndsnivå har man visat skillnader i både artsam-
mansättning, artantal och abundans inom flera olika orga-
nismgrupper (Roberge & Stenbacka 2014, Nilsson 2008, 
Gustafsson m.fl. 2009, Kardell & Eriksson 2009) mellan 
bestånd med contorta och svensk tall. 

Betydligt färre insekter har hittats på contortatall än in-
hemsk tall i Sverige (Gustafsson m.fl. 2009), framförallt är 
det specialister på inhemsk tall som utnyttjar contorta (Da-
lin & Björkman 2006). För marklevande skalbaggar har man 
visat på skillnader i contortabestånd jämfört med vanlig tall 
(Roberge & Stenbacka 2013). Framförallt var abundansen 
av skalbaggar lägre i contortaskogar, men även artsam-
mansättningen påverkades. 

När det gäller markvegetation har man också visat skill-
nader mellan bestånd av contortatall och inhemsk tall 
(Bäcklund m.fl. 2015, Roberge & Stenbacka 2013, Nilsson 
m.fl. 2008, Gustafsson m.fl. 2009). Orsakerna anses ofta 
vara mindre ljus i contortabestånd samt ett större nedfall 
av barr som påverkar markförhållanden (Gustafsson m.fl. 
2009). Effekterna är ofta måttliga och de olika studierna är 
inte entydiga, vilket kan tyda på att exempelvis andra mar-
kegenskaper har en stor betydelse för utfallet. Bland annat 
har en studie av Roberge & Stenbacka (2013) visat att täck-
ningsgraden av lingon minskar i contortabestånd medan 
täckningsgraden av mossor ökar. En ny studie av Bäcklund 
m.fl. (2015) visar däremot inga skillnader i täckningsgrad av 
mossor (Bäcklund m.fl. 2015). Täckningsgraden av markla-
var tycks vara lägre i contortabestånd jämfört med bestånd 
av inhemsk tall, men omfattningen av detta verkar variera 
(Bäcklund 2015, Kardell & Eriksson 2009). Det bör dock un-
derstrykas att i åtminstone studien av Bäcklund m.fl. (2015) 
så studerade man inte bestånd på lavrika marker. Studier 
av lavar i lavdominerade contortabestånd saknas i Sve-
rige, framförallt för att sådana bestånd är ovanliga (Sofia 
Bäcklund, muntligen). Man anser också att contorta har en 
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negativ påverkan på marksvampar (Kardell m.fl. 1987).

För fåglar finns ett fåtal jämförande studier av unga bestånd 
av contortatall och inhemsk tall (Kardell m.fl. 1989, Sjö-
berg 1989). Generellt visade dessa studier små skillnader 
relaterade till trädslagssammansättningen, medan däre-
mot betydelsen av bland annat buskskikt och lövinslag var 
större. Även häckningsframgången för svartvit flugsnap-
pare har visat sig likartat i de båda beståndstyperna, trots 
att abundansen av insekter var lägre i contortabestånden 
(Sjöberg m.fl. 1993). Förklaringen till detta ansågs vara en 
likartad födotillgång i omgivande biotoper. Generellt sett 
kan man säga att de resultat som finns för fåglar pekar på 
att förekomsten av småbiotoper som lövrika fuktstråk kan 
vara mycket viktiga i anslutning till bestånd av contortatall. 
Det antyder också att landskapsfaktorer som exempelvis 
beståndsstorlek och andel contortatall i ett landskap är 
mycket betydelsefullt för fåglar. 

Ofta orsakar invasiva främmande trädslag mest skada på 
den biologiska mångfalden i marker utanför ren skogsmark 
(Ledgard 2001). Både i Nya Zeeland och i Sydafrika finns 
exempel på hur invasiva träd konkurrerat ut och hotat arter 
i öppna habitat, som exempelvis gräs- och buskmarker 
(van Wilgen m.fl 2008). Studier har också visat hur invasiva 
trädslag kan kolonisera strandzoner längs vattendrag och 
påverka både flora och fauna (Schmitz m.fl. 1997). Med en 
ökad grad av självspridd contortatall kan de här problemen 
uppstå även i Sverige. 

Osäkerheter och Kunskapsluckor: Fortfarande finns det 
ganska få vetenskapliga studier av contortatallens effekter 
på biologisk mångfald. Här kan man bland annat nämna 
lavar som är understuderade, trots att de ofta pekas ut som 
en känslig grupp och där observationer tyder på en minsk-
ning i contortabestånd. Bedömningar på landskapsnivå 
är betydligt osäkrare än på beståndsnivå. Det råder stor 
osäkerhet kring påverkan på biologisk mångfald utanför 
skogsmark, dels hur contortatall kommer att sprida sig, 
dels vilka effekter detta kan få i svenska ekosystem såsom 
kalfjäll, myrmark och hällmark. Givet det stora antalet 
vetenskapliga studier om invasivitet så finns det fortfarande 
förvånansvärt få studier som utreder de mer specifika effek-
terna av detta på biologisk mångfald.

Åtgärder: Tidiga och kraftiga röjningar skulle kunna minska 
den negativa effekten på fältskikt. Eventuellt kan blandade 
bestånd med vanlig tall också skapa bättre förutsättningar 
för fältskikt, dock finns inga studier på detta. Landskapspla-
nering är också ett viktigt verktyg. Givet de stora osäker-
heterna bör andelen contorta på landskapsnivå begränsas. 

Särskilt i känsliga områden i närheten av reservat och 
nationalparker.

Bedömning: Förändringar har visats på beståndsnivå för 
flera organismgrupper, men i befintliga studier är effekterna 
relativt begränsade. Dock bedöms risken för att contorta 
kan påverka biologisk mångfald utanför skogsmark fortfa-
rande som stor. Sammantaget blir därför bedömningen en 
Förhöjd risk för biologisk mångfald. Osäkerheten kring 
spridning och effekter utanför skogsmark är stor medan sä-
kerheten kring effekterna på beståndsnivå är större. Sam-
mantaget bedöms därför osäkerheten vara Medelhög.

85-årig contorta.

Foto: Sofia Bäcklund.
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Landskapsperspektivet Ett förändrat klimat

För flera faktorer i riskbedömningen av contortatall är det 
viktigt att ytterligare lyfta fram landskapsperspektivet. Flera 
studier visar att risken för självspridning ökar med mängden 
och andelen contorta i landskapet (Carrillo-Gavilan & Vila 
2010). Med tanke på de relativt höga andelar contorta som 
idag finns i många landskap, ibland kanske över 20 %, är 
det mycket angeläget att utreda hur spridningsrisken i Sve-
rige påverkas av den rumsliga fördelningen av contortatall. 
Knight m.fl. (2001) som studerade ett landskapsområde om 
närmare 100 000 ha utanför Östersund med 12 % contor-
tatall konstaterade att vindspridda contortafrön antagligen 
kunde nå hela området.

Contortatallens fördelning i landskapet är också en viktig 
aspekt att ta hänsyn till när det gäller biologisk mångfald. 
Om andelen contortadominerade bestånd i ett landskap blir 
stor kommer detta att påverka förutsättningarna för arter 
som missgynnas av contorta. Särskilt arter med sämre 
spridningsförmåga. För landskap med över 20 % contorta-
dominerade bestånd är bedömningen att effekten på bio-
logisk mångfald är påtaglig (Gustafsson m.fl. 2009, Knight 
m.fl. 2001). Landskapsperspektivet är även viktigt när det 
gäller spridning av eventuella skadegörare och patogener 
som eventuellt kan få fäste på contorta, eller sprida sig från 
contorta till inhemska trädslag.

Man bör också ta hänsyn till hur contorta är placerat i 
förhållande till reservat och skyddade områden. Idag 
inkorporeras sådana uppgifter i avverkningsplaneringen 
och det finns en föreskriven skyddszon om minst 1 km från 
reservatsgräns. Fortfarande finns många contortabestånd 
som gränsar till skyddade områden. Det har ofta historiska 
orsaker, att de anlades innan dessa föreskrifter fanns el-
ler att området blivit skyddat efter att contortabeståndet 
etablerats. En analys som länsstyrelsen i Västerbotten gjort 
tyder på att en sträcka om ca 17 mil reservatsgräns ligger i 
direkt anslutning till contortabestånd (Andreas Garpebring 
muntligen).

Det råder idag stor kunskapsbrist och osäkerhet när det 
gäller landskapsperspektivet på contorta i Sverige, både 
med avseende på spridning, biologisk mångfald samt ska-
degörare och patogener. Detta är ett angeläget område för 
framtida studier. 

Det är viktigt att poängtera att ett förändrat klimat kommer 
att förändra riskerna med contortatall, men att det också 
kommer att innebära större osäkerheter. Framförallt kom-
mer klimatförändringar att påverka förekomsten av skade-
görare och patogener men även risken för andra skador 
och för självspridning kan påverkas.

Det är exempelvis tänkbart att insektsskadegörare kan bli 
ett större problem i sydliga contortabestånd, något som 
angreppen av tallfly och tallmätare på contortatall i södra 
Sverige indikerar (Gustafsson m.fl. 2009). Även förekom-
sten av patogener kan på ett liknande sätt förändras.

Ett förändrat klimat kommer med största sannolikhet att 
leda till mer extremt väder. Detta skulle framförallt kunna 
påverka risker med contortatall genom att:

1. Risken för stormskador kan öka vilket förutom de 
direkta ekonomiska konsekvenserna också kan leda till 
ökade problem med skadegörare.

2. Torrt och varmt väder leder till fler skogsbränder vilket 
kan bli särskilt problematiskt i contortaskogar då det 
visat sig att de brinner mer intensivt än inhemsk tall. 
Bränder innebär också en högre risk för självspridning.

Tät föryngring av contortatall uppkommen efter spontan 
brand i 15-årigt contortabestånd. 
Foto: Henrik von Stedingk.
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Contorta och rennäringen

Rennäring
Rennäring innebär ett extensivt brukande. Man är beroende av olika typer av marker för att renarna ska ha tillgång 
till bete året runt - gräs och örter under vår och sommar, marklavar vintertid. När snö och isförhållanden inte möjlig-
gör bete av marklavar kan hänglavar vara en viktig reservföda. Ett varierat landskap och möjlighet till anpassning 
efter olika väderförutsättningar är centralt för rennäringen, vilket också gör den sårbar för konkurrerande markan-
vändning. 

Skogsbruket är också en extensiv markanvändare som utan tvekan har förändrat skogslandskapet under det se-
naste århundradet. För att säkra virkesflöden och för att kunna anpassa sig efter olika marknadsförutsättningar är 
skogsbruket också beroende av att stora arealer skogsmark för att producera olika typer av träråvara som sågtim-
mer eller massaved. I stora delar av norra Sverige är skogsbruket och rennäringen beroende av samma marker. 
Detta perspektiv är viktigt för att förstå varför skogsbrukets och rennäringens intressen ibland kan vara svårfören-
liga. Det gäller inte minst i fallet contortatall.

Contorta ur rennäringens perspektiv
Samtalen med renägare visar en samstämmig syn på 
problematiken med contortatall. Framförallt lyfter man fram 
två problem:

Framkomlighet. Contortaskogarna är täta och både renar 
och skotrar har svårt att ta sig fram i dessa bestånd. Det 
innebär att man måste gå runt dessa, vilket ibland kan 
innebära stora omvägar. Om renarna tar sig in i contorta-
bestånd så är de också mycket svåra att få ut. Man menar 
dels att contortabestånden är stamtäta men också att 
många av bestånden har problem med krokiga och vridna 
träd vilket ytterligare försvårar framkomligheten. Man anser 
att contortatallen ofta planterats på för friska marker, gran-
marker, vilket kan vara en orsak till problemet. Renägarna 
nämner också att de sett contortabestånd på magra marker 
som ser ”helt acceptabla ut”. 

Lavtillgången. Renägarna menar att contortabeståndens 
täthet gör att marktäcket av lavar helt försvinner. Bristen 
på bete gör att renarna vandrar iväg till andra samebyar/
marker för att hitta mat. Renägarna tycker sig även se en 
försämring i detta avseende sedan skogsbruket börjat med 
sådd (istället för plantering) av contortatallen, då detta ska-
par ännu tätare plantskogar.

I samtalen framkommer också att många av problemen 
som tas upp inte är begränsade till contortatall utan i lika 
hög utsträckning handlar om skogsbruk i stort. Framförallt 
nämner man att gödsling ses som ett lika stort problem som 
contortatall. Gödslingen anses ha en mycket negativ effekt 
på lavtäcket. Ofta menar man att lavarna helt kan försvinna 

från gödslade bestånd. Även markberedning är på ett lik-
nande sätt problematiskt för lavtillgången.

En annan viktig aspekt är att rennäringen är beroende av 
varierade skogar, som kan erbjuda olika former av be-
tesmarker beroende på väder- och snöförhållanden. Här 
nämner man särskilt tillgången på hänglavsrika skogar de 
vintrar när renarna inte kommer åt marklavarna. Även om 
skogsbruket i dag är mer varierat än det var för trettio år 
sedan innebär det fortfarande ett homogeniserat skogs-
landskap med en hög andel ungskogar.

Samråden upplevs ofta som positiva och man anser att den 
utökade samrådsplikten inom FSC har inneburit ett större 
inflytande. Dock uttrycker samebyarna missnöje med att 
samråden för det mesta endast innebär en möjlighet att 

Tamren på vinterbete i vanlig tallskog.  
Foto: Henrik von Stedingk.
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skjuta avverkning/contortaplantering på framtiden, inte 
stoppa åtgärderna eller få till stånd ett byte till vanlig tall. 
Det finns en djupt rotad skepsis mot skogsbruket över lag 
och man använder ofta ganska hårda ord när verksamhe-
ten beskrivs: ”helt oacceptabelt med contorta”, ”Vi vill kunna 
stoppa åtgärder som contortaplantering och gödsling”.

Renbruksplaner och GIS-hjälpmedel är viktiga redskap 
inom rennäringen idag. Nästan alla samebyar utvecklat 
renbruksplaner (RBP). Tanken med renbruksplaner är att 
samebyarna ska sammanställa och bättre kunna överblicka 
och planera sina betesland, en så kallad beteslandsindel-
ning. Med GPS-försedda renar och en särskild utvecklad 
programvara, RenGIS, kan renägarna också få en bättre 
överblick och förståelse för hur renarna rör sig och utnyttjar 
olika marker. Renägarna tycker att RBP har underlättat de-
ras arbete, samtidigt finns en tvekan inför att dela med sig 
av dessa till skogsbruket då man är orolig för att planerna 
tolkas alltför strikt och att det kan vara svårt att behålla en 
anpassningsbarhet vid exempelvis förändrade väderförhål-
landen. 

Contortatall ur skogsbrukets perspektiv
För att förbättra naturvården har skogsbolagen under de 
senaste decennierna utvecklat flera olika typer av hän-
syn. Både generella hänsyn på beståndsnivå men också 
landskapsplaner för hur skogsbruket anpassas till faktorer 
i landskapet som värdetrakter och fördelning av olika typer 
av bestånd. För att bibehålla en hög produktion av skogs-
råvara samtidigt som hänsynen utvecklas är det betydel-
sefullt att produktionen kan effektiviseras i de bestånd 
som inriktas mot produktion. Det är i det perspektivet man 
ska se betydelsen av ett högproducerande trädslag som 
contortatall, även i ett modernt och uthålligt skogsbruk. Ett 
högproduserande trädslag som växer bra på de stora area-
ler magra marker som norra Sverige erbjuder. 

Skogsbruket anser att man idag brottas med attityder 
som till stor del formades i en annan tid och med ett annat 
skogsbruk. Fortfarande ser många skogsbruket för vad 
de var under 70- och 80-talet, stora och helt kala hyggen, 
utan kvarlämnade träd och ofta med kraftig markbered-
ning. Det här har också bäring på contortaproblematiken. 
Under några år under 70- och 80-talet planterades stora 
mängder contortatall i Norrlands inland, arealen uppgick 
till 400 000 ha vid början av 1990. Det här skapade under 
de följande 30 åren en stor mängd täta ungskogar. Dessa 
skogar innebar problem för rennäringen, problem som 
skogsbruket anser är betydligt mindre idag. Idag är de sko-

gar som etablerades under 70-talet gallringsmogna, och 
från skogsbrukets sida menar man att detta i kombination 
med betydligt mindre areal föryngringar bör skapa bättre 
förutsättningar för rennäringen. Det framförs också att även 
om sådd skapar tätare bestånd i ungskogsfasen så leder 
detta till klenare grenar och därmed en skog som mer liknar 
vanlig tallskog i gallringsfasen – vilket skulle öka framkom-
lighet för rennäringen. 

Samråden och renbruksplaner är viktiga verktyg för skogs-
bruket för i kontakten med rennäringen. Men ur skogsbru-
kets perspektiv finns en viss tvekan kring samrådens funk-
tion. Man ser det som problematiskt att samråden allt oftare 
på senare tid resulterar i låsta positioner och inte löser de 
knutar de är avsedda att lösa. Man har en i grunden positiv 
syn på RBP och digitaliserade kartor över bl.a. beteslands-
indelning. Det skapar förutsättningar för en gemensam 
plattform i planeringsarbetet. Dock upplever man att det 
är svårt att ”få upp dessa på bordet”. Det finns ibland en 
tvekan hos samebyarna att dela med sig av sin beteslands-
indelning, men detta varierar mellan olika samebyar.

Skogsbruket menar också att man erbjuder olika lösningar 
och anpassad skötsel för att tillmötesgå rennäringen, ex-
empelvis med upphuggna gator för att underlätta renarnas 
förflyttning. Dock upplever man ett ointresse för den här ty-
pen av lösningar. I Härjedalen och Dalarna har markägarna 
en mer positiv bild av samråden och möjligheterna att hitta 
konstruktiva lösningar i frågan om contortatall. 

Rennäring - Forskning och pågående 
processer
Rennäringens upplevelser av problemen med contortatall 
är ett viktigt bidrag till den samlade kunskapen om de kon-
sekvenser trädslaget medför. ’Citizen based monitoring’ blir 
ett allt vanligare verktyg, både inom forskning och förvalt-
ning, för att få en samlad bild av ett problem. Att dessa re-
sultat också väger in upplevelse som inte är strikt mätbara 
behöver inte vara ett problem, snarare tvärtom. Även om 
hårda data och försök är viktiga för att vetenskapligt utröna 
specifika samband, så är värdet av den upplevda effekten 
central när tvister kring markanvändning och markexploate-
ring ska lösas.

Det finns ingen anledning att betvivla de problem med 
contortatall som rennäringen vittnar om. Samstämmiga 
uppgifter gör gällande att tillgången på marklavar minskat 
liksom tillgången på hänglavsrika skogar. Dessa samband 
har också bekräftats av ett antal färska studier (Sandström 
2015). Bland annat visar Sandström (2015) att marklavs-
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dominerade skogar har minskat med ca 70 % under en 
60-års period. Minskningen är som störst i Västerbotten 
och Norrbotten, 78-80 %, och som minst i Dalarna, ca 55 
%. Studien visar också hur de goda marklavsförekomsterna 
har fragmenterats i landskapet, vilket förutom en allt mer 
påtaglig brist på vinterbete också innebär ökade insatser 
med att förflytta renarna mellan bra betesmarker, eller att få 
dem att stanna på samebyns egna marker. 

Minskningen i lavförekomst beror naturligtvis till stor del på 
andra faktorer än contortaplantering. Den största ande-
len av de lavdominerade marker som försvunnit består 
av inhemsk tall. Allt tätare och homogena ungskogar är 
antagligen en viktig orsak till minskningen. Dock bidrar 
contortaplantering till att ytterligare försämra en redan dålig 
situation. Många vittnar om att lavtillgången blir sämre i 
contortabestånd än i vanlig tall. Man ska också komma ihåg 
att även om andelen contortatall totalt sett är låg i Sverige 
(ca 1 % av virkesförrådet) så finns det landskap i Norrlands 
inland där med all säkerhet över 10 % av skogsmarksa-
realen bestå av contortadominerade bestånd (Knight m.fl. 
2001). I dessa områden är det lätt att tänka sig att de nega-
tiva effekterna på lavtäcke blir påtagliga.

Höga andelar contortatall i landskapet har också bäring på 
ett annat stort problem med contortatall för rennäringen, 
nämligen framkomligheten. Unga täta contortabestånd är 
omvittnat svårframkomliga, både för renar och renskötare 
på skoter. Renar som under förflyttning går in i ett contor-
tabestånd bli svåra att få ut. Ofta så undviker dock renarna 
att gå in i contortabestånden vilket innebär att bestånden 
fungerar som förlyttningsbarriärer. 

Under de senaste åren har utvecklats en vetenskapligt 
underbyggd och kunskapsbaserad dialogprocess för att 
öka förståelsen mellan olika markanvändande sektorer och 
ansvariga myndigheter (Sandström 2015). De tekniska GIS-
hjälpmedlen och RBP har fungerat som ett viktigt verktyg i 
denna process, och bidrar till en mer öppen och transparant 
planeringsprocess. RBP och RenGIS har utan tvivel inne-
burit en bättre möjlighet för rennäringen att kommunicera 
sina behov med skogsbruket och andra markanvändare. 
Dock finns en uppfattning att RBP, tekniska hjälpmedel 
och en förbättrad dialogprocess ännu inte har lyckats lösa 
knutarna i samråden. 

Den övervägande känslan är ändå att med de tekniska 
hjälpmedel som utvecklats och de dialogprocesser som 
inletts (Sandström 2015) finns det möjligheter att i viss 
mån bättre lösa konflikter kring contortatall mellan ren-
näring och skogsbruket. I första hand kan detta handla om 

att rennäringen har utvecklade verktyg för att planera sin 
markanvändning över hela landskap och kan koordinera 
detta med planeringen av skogsbruket. Det handlar också 
om att skogsbruket kan anpassa sin planering och skötsel i 
förhållande till rennäringens behov. Här nämner Sandström 
(2015) bland annat hårdare röjning och gallring, och visar 
att glesa ungskogar kan vara ganska lavrika. 

Bedömning: Då problemen för rennäringen till viss del blir 
de samma med konventionellt skogsbruk blir bedömningen 
att contortatall medför en Förhöjd risk, och inte hög risk. 
Dock bör det noteras att i områden med höga andelar con-
tortatall finns en hög risk för negativa effekter. Osäkerheten 
i bedömningen är Medelhög, vilket bland annat beror på att 
utvecklingen av marklavsförekomsten är svår att förutsäga. 
Viss kunskap och enstaka vetenskapliga studier i svenska 
förhållanden finns. 

Åtgärder: Undvik contortatall på lavrika marker. Röjning, 
gallring och hugga ut korridorer för framkomlighet. Land-
skapsplanering och långsiktighet.
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15-årig contorta.
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