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FÖRORD 

Snytbaggen är den enskilt största skadegöraren i barrträdsplanteringar i södra och mellersta 
Sverige. En standardåtgärd för att skydda plantorna mot skador har hittills varit att 
behandla plantorna med insekticiden permetrin. Från och med 2004 har detta medel ej varit 
tillåtet för behandling av plantor, varför Sveaskog AB sett det som angeläget att undersöka 
vad det finns för alternativa metoder som kan användas på kortare och på lite längre sikt. 
Sedan försöket anlades har två kemiska bekämpningsmedel blivit godkända (t.o.m. 2005). 
Ett av dessa preparat, imidakloprid, har testats i denna studie.  

Sveaskog förvaltning AB, verksamhetsområde skog, har initierat och finansierat studien, 
levererat plantorna, upplåtit mark samt deltagit vid anläggningen. De personer från 
Sveaskog som arbetade med studien var Ulf Allvin, Leif Lyckebäck och Jörgen Jonsson. 
Vilka behandlingar som skulle ingå i studien var ett gemensamt beslut mellan Sveaskog 
och Asa försökspark. Försöksdesign, inventering och bearbetning av resultaten har gjorts 
av personal vid Asa försökspark. Vi vill också tacka Göran Örlander för viktiga synpunkter  

Torbjörn Borensved ansvarade på ett utmärkt sätt för planteringen och var till stor hjälp vid 
anläggningen av ”Asa-mockan”. 

Vi vill tacka personalen på Sveaskog för det goda samarbetet som rått under tiden vi 
arbetat med denna studie. 

Det finns även delrapporter från 2002 och 2003 som redovisar resultat efter en respektive 
två säsong i fält. 

 

 

Asa april 2005 

 

Kristina Wallertz 

Magnus Petersson  

Karin Johansson  
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Sammanfattning 

På uppdrag av Sveaskog förvaltnings AB anlades ett fältförsök våren 2002 med syftet att 
undersöka olika skogsskötselåtgärder och plantskydd som kan reducera 
snytbaggeskadorna. Försöket anlades på åtta lokaler i Kronobergs län, samtliga med ett års 
hyggesvila. Tolv olika behandlingar testades, varav tre insekticider, två mekaniska skydd 
och tre olika markbehandlingar samt olika kombinationer av dessa. Försöket följdes i tre år 
och skador samt tillväxt registrerades. Den mest effektiva behandlingen var insekticiden 
lamdacyhalotrin som med ombehandling i fält andra året endast hade en avgång på 8 %. 
Plantor försedda med Snäppskyddet eller Conniflex samt plantor planterade i Asa-mockan 
hade efter tre år en avgång till följd av snytbaggeskador som var likvärdig med 
permetrinbehandling (23-32 %). Plantor behandlade med imidakloprid hade en signifikant 
högre andel plantor som dog av snytbaggeskador jämfört med ovan nämnda behandlingar. 
Inversmarkberedning reducerade avgångarna jämfört med plantering i harvspår från 65 till 
51 %. Sticklingar hade inte någon högre överlevnad än fröplantor. Avgången berodde till 
största delen på hur mycket snytbaggeskador plantorna fått, men skador av okänd 
anledning förekom också. För plantor behandlade med Conniflex Leka var andelen högst 
(10 %), vilket kan tyda på att plantorna påverkades negativt av behandlingen. Studien visar 
att det finns många olika skötselalternativ och kombinationer som kan ge ett resultat 
likvärdigt med permetrinbehandlade plantor satta i harvspår.  
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MATERIAL OCH METODER 

Försöksdesign 
Försöket anlades under våren 2002 som ett jämförande blockförsök på 8 lokaler. Varje 
lokal bestod av fem block och inom varje block fanns 12 behandlingar som beskrivs 
närmare under rubriken försöksled. Inom blocket lades en rad av varje försöksled 
bestående av 10 plantor ut. Försöksledets position inom blocket lottades ut, undantaget 
Asa-mockan och inversmarkberedning (se nedan). Plantering gjordes i 
markberedningsfåran med 2 meters förband (utom för mocka och invers) (figur 1). Vid 
varje planta sattes en plaststicka, en färg för varje försöksled, och vid första och sista 
plantan placerades en kort träkäpp som märktes med försöksledsnummer. Hörnstolparna 
målades med olika färger, orange för jämna och blå för ojämna blocknummer. 

 

 

Figur 1. Principskiss över försökets design.  

Markberedning 
Då området för inversmarkberedning måste vara utan tilta utfördes denna behandling 
mellan harvspåren. Platsen för inversmarkberedning valdes därför subjektivt eftersom vissa 
mellanrum inte var tillräckligt breda för markberedning. Arbetet utfördes med grävmaskin 
av Tage Eriksson i Åkamåla. Grävmaskinens skopa gjorde först en nedtryckning genom 
humusen närmast maskinen och tog sedan ett nytt tag ca 70 cm längre fram och grävde upp 
torvan med humus och mineraljord. Torvan lyftes upp i skopan och vändes upp och ner så 
att humuslagret hamnade nederst. Då inversmarkberedning utförs på rätt sätt är 
markberedningsfläcken täckt av ett ca 5-10 cm tjockt lager av mineraljord. 

Asa-mockan placerades av praktiska skäl oftast i blockets ytterkant. Materialet till Asa-
mockan blandades i en mindre cementblandare som monterats på en liten skotare (Vimek, 
Torbjörn Borensved). Mineraljorden var tidigare uppgrävd och låg i högar i anslutning till 
de olika blocken på hygget. Mineraljorden hälldes i cementblandaren tillsammans med så 
mycket vatten att en grötliknande konsistens bildades. Det färdigblandade materialet bars 
sedan ut i hinkar och hälldes runt den i förväg planterade plantan. Till varje mocka 
användes ca 8 liter färdigblandat material. Proportionerna vatten/jord varierade något 
beroende på jordart, men ungefär 1-2 liter vatten användes till 6-7 liter jord. 

1 2 

54 

3 
Markberedningsrad, tio plantor 
av samma behandling per rad 

Planta nr 1 

Planta nr 10 

Exempel på en lokal 
Exempel på ett block 

ca 20m 
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Försökslokaler 
Försöket anlades på 8 lokaler inom 4 mils radie från Växjö. Tre hyggen var tillräckligt 
stora för att kunna hysa två upprepningar av försöket (tabell 1). Samtliga lokaler var 
hyggen som avverkades under vintern 2000/2001 och som sedan markbereddes med harv i 
mars/april 2002 och planterades i slutet på maj samma år. 

 

Tabell 1.Beskrivning av lokaliseringen av försökslokalerna  

Lokal 
nr 

Kronopark Bestånd nr 

Traktkartor 

Bestånd nr 

Äldre 
karttyp 

Anteckningar 

1 Sävsjöström 2990 2990 Två lokaler på samma hygge, 1 & 2. 

2 Sävsjöström 2990 2990 Två lokaler på samma hygge, 1 & 2. 

3 Böksholm 470 22 Två lokaler på samma hygge, 3 & 4. 

4 Böksholm 470 22 Två lokaler på samma hygge, 3 & 4. 

5 Braås 1 1080 53  

6 Braås 2 2030 90  

7 Kårestad 1530 88 Två lokaler på samma hygge, 7 & 8. 

8 Kårestad 1530 88 Två lokaler på samma hygge, 7 & 8. 

Plantmaterial 
Plantorna levererades från Lugnets plantskola och var 1.5-åriga täckrotsplantor av gran 
odlade i Starpot 75 och av proveniensen Vitebsk (tabell 2). Ett försöksled utgjordes av 
sticklingar (så kallade bulksticklingar) och kom från Odlarna i Falkenberg.  

Tabell 2. Medelhöjd och medeldiameter samt standardavvikelse, beräknat på ett 
slumpmässigt urval ur plantmaterialet 

Planttyp Medelhöjd,cm Stdav Medeldiameter,mm Stdav 
Täckrotsplanta 22,9 3,0 3,0 0,6 
Stickling 21,1 4,9 3,7 0,6 

Försöksled 
I studien ingick 12 behandlingar bestående av olika plantbehandlingar, planttyper och 
markberedningsmetoder samt kombinationer av dessa. Om inget annat anges så är 
markbehandlingen harvning, i annat fall anges vilken markbehandling som utfördes 
(inversmarkberedning eller Asa-mockan). Följande behandlingar användes: 

 
1. Obehandlade plantor 

2. Permetrin, ombehandling - handelsnamn Permasect. Innebar sprutning med 
permetrinlösning med 0.75 % aktiv substans. Behandlingen gjordes enligt 
standardförfarandet vid Lugnets plantskola, vilket betyder att ett spjut med 
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sprutmunstycken fördes in i kartongen med plantor som sedan sprutades. Ombehandling 
skedde i fält andra våren efter plantering. Preparatet får inte lägre användas. 

3. Imidakloprid - handelsnamn Confidor, salufördes av Bayer-Gullviks AB. Imidakloprid 
verkar via födan systemiskt men har även kontaktverkan. Rekommenderad dos av 
handelspreparatet var 1.43 % (aktiv substans ej känd). Behandlingen gjordes enligt 
standardförfarandet vid Lugnets plantskola, vilket betyder att ett spjut med 
sprutmunstycken fördes in i kartongen med plantor som sedan sprutades. Från 2004 
saluförs ett annat preparat innehållande imidakloprid med handelsnamnet Merit Forest 
WG. 
4. Imidakloprid, ombehandling andra våren i fält, se ovan.  

5. Lamdacyhalotrin - handelsnamn GORI 920 LC, salufördes av Dyrup a/s. 
Brukslösningen som användes innehöll 0.3 % aktiv lamdacyhalothrin. Behandlingen 
gjordes enligt standardförfarandet vid Lugnets plantskola, vilket betyder att ett spjut med 
sprutmunstycken fördes in i kartongen med plantor som sedan sprutades. Ett 
handelspreparat som innehåller Lamdacyhalotrin med handelsnamnet Karate är under 
prövning av Kemikalieinspektionen.  

6. Lamdacyhalotrin, ombehandling andra våren i fält, se ovan.  

7. Conniflex Leka (Robigus). En elastisk massa som belades med ett fint material 
bestående av krossade lekakulor sprutades maskinellt på plantornas stammar i plantskolan. 
Beläggningen stelnade och bildade ett tunt skikt på barken. Conniflex som innehåller sand 
i stället för krossade lekakulor är en produkt som saluförts under 2004 och 2005. 

8. Snäppskyddet (Panthprodukter). Skyddet bestod av en smal hylsa av genomskinlig 
plast (polypropen), som av tillverkaren uppgavs vara sprödare än tidigare versioner. Längst 
upp avslutades skyddet med ett brätte. Hylsan var öppningsbar och applicerades från sidan, 
varefter skyddet stängdes med ett lås. I denna version var skyddet försett med smala piggar 
som trycktes ned i rotklumpen.  

9. Inversmarkberedning, se markberedning, obehandlad planta. 

10. Inversmarkberedning, se markberedning, planta med Conniflex Leka, se ovan. 

11. Stickling var en så kallad bulkstickling zon 7, odlad hos Odlarna Tve i Falkenberg. 

12. Asa mockan, se markberedning, obehandlade plantor.  

Inventeringar 
Inmätning av försöket gjordes hösten 2002, sommaren 2003 samt hösten 2003 och 2004. 
Plantans höjd, toppskottslängd samt typ av skott (toppskott eller sidoskott) registrerades. 
En bedömning av marktyp gjordes vid den första inventeringen 2002 (tabell 3). 
Täckningsgrad av vegetation gjordes i området närmast plantan med en radie på 10 cm vid 
höstinventeringarna. Snäppskyddet, Conniflex Leka samt Asa-mockan registrerades i fyra 
klasser utifrån den skyddseffekt de bedömdes ha. Snytbaggegnagens omfattning angavs 
som procent gnagd barkyta av den totala barkytan och registrerades i sex klasser. 
Betydelsen av snytbaggeskadorna för plantans tillstånd bedömdes i sex klasser, från 
oskadad till död. Om plantan skadats av andra orsaker registrerades den allvarligaste av 
dessa. Förutom skadetyp registrerades också skadegrad enligt samma klassindelning som 
för snytbaggeskador. Samtliga klassindelningar presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Plantinventering med avseende på marktyp, skyddens status samt snytbaggegnag 

Marktyp Skyddens status Gnagd barkyta Snytbaggegnagens 
betydelse 

0. Opåverkad mark 0. Skyddet/mockan intakt 0. 0 % gnagd yta 0. Ingen skada 

1. Bearbetad humus 1 Något nedsatt funktion 1. 1-10 % gnagd yta 1. Obetydlig/tveksam 
skada 

2. Humusblandad 
mineraljord 

2 Kraftigt nedsatt 
funktion 2. 11-20 % gnagd yta 2. Något skadad 

3. Mineraljord 3 Skyddet helt borta 3. 21-40 % gnagd yta 3. Starkt skadad 
  4. 41-60 % gnagd yta 4. Livshotande skadad 
  5. 61-100 % gnagd yta 5. Död 

Statistiska beräkningar 
Den statistiska beräkningen gjordes enligt en standardmodell för split-plot försök. Effekter 
av försöksled, block och lokal samt kombinationseffekter testades med variansanalys i 
SAS med hjälp av PROC GLM.  
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Resultat 

Snytbaggeskador 
Avgången var relativt låg under den första tillväxtsäsongen, men ökade i samtliga 
behandlingar efter både två och tre år i fält (tabell 4). För obehandlade plantor (kontroll) 
och sticklingar var avgången störst med 65 % respektive 56 % efter tre år. Övriga 
behandlingar resulterade i lägre avgång i jämförelse med kontrollen. Plantor behandlade 
med Imidakloprid eller planterade i inversmarkberedning fick en högre andel döda plantor 
jämfört med permetrinbehandling. Plantavgången i behandlingarna Conniflex Leka, 
Snäppskyddet, Asa-mockan och invers + Conniflex Leka var ej signifikant skild från 
permetrin och låg mellan 25-37 %. Lamdacyhalotrin hade efter tre år i fält skyddat 
plantorna effektivast och med ombehandling dog endast 8 % av plantorna.  

 

Tabell 4. Andelen döda plantor (%) efter en, två respektive tre tillväxtsäsonger. För det 
tredje året visas även andelen döda och svårt skadade plantor. Behandlingar vars värden 
är markerade med olika bokstäver skiljer sig åt signifikant. 

 År Behandling 

 2002  2003  2004  2004+skadad 

Kontroll  29 a  51 a  65 a  67 a 

Stickling  19 b  35 b   56 ab   59 ab 

Invers  19 b   38 b   51 bc   53 bc 

Imidakloprid  1 c   14 cd   40 cd    48 bcd 

Imidakloprid, ombeh.  2 c   11 de   37 de    44 cde 

Conniflex Leka  3 c   10 de    32 def    41 def 

Snäppskydd  4 c   11 de    27 efg   35 ef 

Asa-mockan  7 c  23 c    32 def   35 ef 

Invers+Conniflex L.  1 c   10 de    25 efg   32 ef 

Permetrin, ombeh.  0 c   14 cd   23 fg  30 f 

Lamdacyhalotrin  0 c  2 e    18 gh  29 f 

Lamdacyhalotrin, 
ombeh. 

 0 c  2 e   8 h  13 g 

 

Variationen mellan de olika lokalerna var stor (tabell 5). I Sävsjöström, Böksholm och 
Braås 1 var plantavgången orsakad av snytbaggeskadorna 76-84 % för obehandlade 
plantor. I Braås 2 och Kårestad var däremot skadenivåerna betydligt lägre, 14-38 %, och 
för vissa behandlingar till och med försumbara. Rankingen mellan de olika behandlingarna 
var dock samma på samtliga lokaler och inga interaktioner mellan lokal och behandling 
förekom. 



 

 11

Tabell 5. Den ackumulerade andelen döda plantor (%) för respektive lokal efter tre 
tillväxtsäsonger. 

 Lokal Behandling 

 Sävsjöström  Böksholm  Braås 1  Braås 2  Kårestad 

Kontroll  84  91  76  14  38 

Stickling  88  79  60  8  21 

Invers  79  71  64  8  17 

Imidakloprid  56  67  26  4  21 

Imidakloprid, 
ombeh. 

 54  66  26  4  12 

Conniflex Leka  46  50  38  6  10 

Snäppskydd  45  39  26  2  11 

Asa-mockan  57  47  28  0  11 

Invers+Conniflex L.  39  46  18  0  6 

Permetrin, ombeh.  49  34  12  0  3 

Gori  24  40  10  0  4 

Gori, ombeh.  10  18  2  0  2 

 

Snytbaggegnagens omfattning (gnagd barkyta) var störst under den första tillväxtsäsongen 
(tabell 6). På obehandlade plantor var 23 % av stammens yta gnagd, vilket kan jämföras 
med den effektivaste behandlingen Lamdacyhalotrin, där 4 % av stammens yta var gnagd. 
Gnagens omfattning speglar avgången i de flesta behandlingar. I Asa-mockan var dock en 
stor andel av stammen gnagd i förhållande till övriga behandlingar, men andelen plantor 
som sedan dog var lägre. 
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Tabell 6. Snytbaggegnag beräknat som andelen gnagd barkyta (%). Behandlingar vars 
värden är markerade med olika bokstäver skiljer sig åt signifikant. 

 År Behandling 

 2002  2003  2004 

Kontroll  23 a  9  7 

Stickling   15 bc  6  7 

Invers   20 ab  8  7 

Imidakloprid   10 cd  9  8 

Imidakloprid, ombeh.   9 cd  9  8 

Conniflex Leka   4 d  5  8 

Snäppskydd   5 d  7  7 

Asa-mockan   20 ab  6  5 

Invers + Conniflex L.   6 d  5  6 

Permetrin, ombeh.   7 d  5  7 

Lamdacyhalotrin   4 d  7  6 

Lamdacyhalotrin, 
ombeh. 

  4 d  5  4 

Markberedning och snytbaggeskador 
Betydelsen av marktyp närmast plantan med avseende på snytbaggeskador var signifikant 
för obehandlade plantor men inte för plantor skyddade med insekticider eller mekaniska 
plantskydd (tabell 7). Den positiva effekten av markberedning fanns kvar efter två år, men 
minskade successivt. 

Asa-mockan bestod av ren mineraljord och under det första året var 95 % av 
behandlingarna intakta. Efter två år var 84 % fortfarande intakta, men år tre skedde en 
försämring av skyddet och 36 % av Asamockorna bestod av ren mineraljord. Förändringen 
berodde på att mineraljorden spricker och vegetation växer upp i sprickorna. 

 

Tabell 7. Samband mellan marktyp och den ackumulerade andelen plantor dödade av 
snytbaggeangrepp (%). Behandlingar vars värden är markerade med olika bokstäver 
skiljer sig åt signifikant. Obs! Analysen är gjord separat för varje plantbehandling och 
jämförelser mellan plantbehandlingarna är inte gjord. 

 Plantbehandling Marktyp 

 Kontroll  Insekticider  Mekaniska skydd 

Opåverkad humus  73a  25  27 

Bearbetad humus  73a  28  31 

Humusblandad mineraljord  61ab  25  30 

Mineraljord  51b  26  29 
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Markberedningsresultat  
En stor andel av plantorna planterades i humusblandad mineraljord (figur 2). Detta gäller 
både plantering i harvspår och efter inversmarkberedning, där mer än hälften av plantorna 
sattes i humusblandad mineraljord och en mindre andel (10 resp. 25%) i ren mineraljord. 
Endast ett fåtal plantor sattes i helt opåverkad mark (<6%). 

 I stort sett alla plantor i Asa-mockan omgavs av ren mineraljord direkt efter planteringen. I 
de fall där plantan omgavs av humusblandad mineraljord var detta en effekt av att vildsvin 
bökat i området och skvätt upp annat material på mockan.  

 

Figur 2. Plantering i de olika markbehandlingarna harvspår, invers respektive mockan. 
Procentuell andel plantor som planterades i respektive marktyp. Den mest dominerande 
marktypen registrerades inom en radie på 10 cm runt plantan. 

Vegetation 
Vegetationens täckningsgrad i plantans närområde var 1-2 % under det första året (tabell 
8). År två ökade täckningsgraden markant i samtliga behandlingar. Asa-mockan och 
inversmarkberedningen försvårade inväxningen av vegetation runt plantan. Efter tre år var 
täckningsgraden 44 % i Asa-mockan, vilket kan jämföras med övriga behandlingar där 
täckningsgraden var mellan 88-94 %.  

 

Tabell 8. Markbehandlingens inverkan på vegetationens täckningsgrad (%) inom en 
cirkelyta med radien 10 cm runt plantan 

 År Markbehandling 

 2002  2003  2004 

Harvning  2  77  89 

Invers  1  58  77 

Asa-mockan  1  31  44 

Övriga skador 
Vid sidan av snytbaggeangreppen drabbades även plantorna av andra skador. Många av de 
plantor som dog drabbades av skador som inte kunde identifieras. Plantor behandlade med 
Conniflex Leka drabbades i störst utsträckning med en avgång på 10 % (figur 3). Däremot 
var skadorna färre då plantor behandlade med Conniflex Leka planterades i 

 Opåverkad      Bearbetad humus      Humusblandad mineraljord     Mineraljord 

  

 

 
Asa-mockan Harvning 

10% 

 

 

55% 

30% 

5%

 

 2%

98% 

 

Inversmarkberedning

 
56
% 

18%
1%

 

25%
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inversmarkberedning. Av de plantor som dog av identifierbara skador var frost, syrebrist 
och vilt de vanligaste orsakerna. 
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Figur 3. Andelen plantor som efter tre år dog på grund av skador orsakade av annat än 
snytbaggen.  

Överlevnad 
Överlevnaden tre år efter plantering var högst bland plantor behandlade med 
Lamdacyhalotrin (figur 3). Med ombehandling överlevde 82 % av plantorna. Lägst var 
överlevnaden för obehandlade plantor, sticklingar och plantor planterade i 
inversmarkberedning. Övriga behandlingar var ej signifikant skilda från plantor 
behandlade med permetrin och överlevnaden varierade mellan 55-68 % för dessa 
behandlingar.  
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Figur 3. Andelen överlevande plantor tre år efter plantering för de olika behandlingarna. 
Behandlingar vars värden är markerade med olika bokstäver skiljer sig åt signifikant. 

Tillväxt 
Efter tre år i fält hade plantorna uppnått en genomsnittlig höjd av 40-52 cm. Sticklingarna 
hade högre höjd efter tre år än sju av behandlingar. De flesta skillnader mellan 
behandlingarna var inte signifikanta. 
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Figur 4. Plantornas medelhöjd för respektive behandling. Staplar vars bokstäver 
markerats med olika bokstäver skiljer sig signifikant. 
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Diskussion 

En mycket vanlig föryngringsmetod under de senaste två årtionden har varit att 
markbereda (ofta med harv) och plantera permetrinbehandlade plantor. I denna studie dog 
ca ¼ av de permetrinbehandlade plantorna av snytbaggeskador vilket är anmärkningsvärt 
högt. I liknande studier har både betydligt lägre men också högre avgångar noterats för 
permetrinbehandlade plantor satta efter harvning (Petersson & Örlander 1999, Petersson 
2000a, Petersson 2000b, Petersson 2002). Det indikerar att det även med 
permetrinbehandling, som var tillåten till 31 december 2003, fanns en potential att förbättra 
snytbaggeskyddet. 

De två mekaniska skydden Conniflex Leka och Snäppskyddet skyddade plantorna ungefär 
lika effektivt som permetrinbehandling. Liknande resultat har redovisats i andra studier 
men det finns en tendens till minst 10 % högre avgång för de mekaniska plantskydden, 
med undantag för plantskyddet KANT (Petersson & Wallertz 2003, Petersson & Johansson 
2005). Problemen med appliceringen av barriärskydden kvarstår eftersom det inte finns 
någon utvecklad teknik för att massapplicera dessa skydd. För beläggningsskyddet 
Conniflex Leka finns det idag en möjlighet att massapplicera det på plantor vilket görs i 
halvpraktisk skala. Plantor behandlade med Conniflex Leka drabbades i högre grad av 
avgång orsakad av okänd anledning i jämförelse med övriga skydd, vilket indikerar att 
behandlingen i sig orsakade skador. Detta problem har drabbat beläggningsskydd i ett 
flertal studier och måste undersökas noggrannare innan en introduktion kan göras i större 
skala (Petersson et al. 2004, Petersson & Johansson 2005). Conniflex Leka med 
inblandning av leka används inte längre och har ersatts av sand men andra studier tyder på 
att det nya snytbaggeskyddet är ungefär likvärdigt (Petersson & Johansson 2005). 

Kombinationen av Conniflex Leka och inversmarkberedning resulterade i en högre 
överlevnad jämfört med plantering i harvspår. Andelen döda plantor orsakade av okända 
skador minskade något, men inte den gnagda barkytan. Det kan tyda på att 
plantetableringen blev effektivare med inversmarkberedning, vilket kan ha ökat plantans 
motståndskraft mot skador. Resultatet visar också att effekter av metoder som förbättrar 
plantetablering och minskar snytbaggeskador kan adderas till varandra (Petersson & 
Örlander 2003). 

Asa-mockan bildar en öppen och hård mineraljordsyta som gör att vegetation har svårt att 
växa i mineraljorden. Då mineraljordsytan kan hållas öppen reduceras snytbaggeskadorna 
medan inväxande vegetation ökar skadorna (Örlander & Nordlander 2004). Jämfört med 
harvning minskade snytbaggeskadorna signifikant och överlevnaden var likvärdig med 
permetrinbehandling i kombination med harvning. Vegetation som växer utanför 
mineraljorden och hänger in över plantan har visat sig minska skyddseffekten betydligt 
(Petersson 2004). Den gnagda barkytan var också hög första hösten efter plantering vilket 
överensstämmer med den nya generationens näringsgnag. Därför är det tänkbart att 
markberedning på färskt hygge skulle ge en bättre effekt än plantering på ett-årigt hygge. 
Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med skogsbruket för att i halvpraktiskt skala 
mekanisera markberedningsmetoden. 

Inversmarkberedning resulterade i signifikant lägre avgångar av snytbaggeskador jämfört 
med harvning. Dock var skyddseffekten inte lika effektivt som för de övriga plantskydden. 
Fördelen med inversmarkberedning kan vara att vegetationen växer in långsammare 
jämfört med i ett harvspår (Petersson 2000b). I denna studie blev andelen lyckade 
inversmarkberedningsfläckar allt för låg vilket berodde på svåra markförhållanden men 
också en avsaknad av anpassad teknik. Rätt utförd är det dock en metod som är gynnsam 
för plantans överlevnad och tillväxt (Johansson 2004).  
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Det var signifikanta skillnader i snytbaggeskador mellan de tre olika insekticiderna. 
Lamdacyhalotrin minskade skadorna signifikant jämfört med permetrinbehandling som i 
sin tur var effektivare än imidakloprid. Skillnaderna är anmärkningsvärda och indikerar att 
skogsbruket inte nödvändigtvis har tillgång till ett effektivt snytbaggeskydd om det finns 
insekticider att tillgå. Eftersom erfarenheten är begränsad för imidakloprid och 
lamdacyhalotrin kan doceringen fortfarande behöva justeras. Det kan möjligen gå att öka 
doceringen för t.ex. imidakloprid eftersom andelen plantor med skador som kan relateras 
till behandlingen inte noterades. Den mest effektiva substansen lamdacyhalotrin är inte 
godkänd av Kemikalieinspektionen men en ansökan kommer troligen att behandlas under 
2005. Imidakloprid är den aktiva substansen i Merit Forest WG som har tillstånd att 
användas t.o.m. 2005. 

Sticklingar har tjockare bark, barr på stammen och är genetiskt äldre än fröplantor vilket 
kan var några av förklaringarna till att de ofta klarar sig bättre än fröplantor av samma 
dimension (Hannerz et al 2002). Efter tre år i fält var varken överlevnaden eller avgången 
på grund av snytnaggeskador lägre än för fröplantor. Detta trots att den gnagda barkytan 
var lägre under den första säsongen liksom också andelen döda. Skillnaderna jämnade ut 
sig över tiden vilket möjligen kan tyda på att skillnaden i barkstruktur minskar med ökad 
ålder.  

Vid föryngring av barrskog är risken för skador av snytbagge stor i hela Götaland på 
hyggen upp till fyra år efter avverkning (Örlander et al.1997, Örlander & Nilsson 1999, 
Petersson 2000). Variationen mellan lokalerna var i den här studien stor. Det vore givetvis 
önskvärt att på något sätt kunna förutspå hur stor risken för snytbaggeskador är på det 
enskilda hygget och resonemang kring detta har förts både i Sverige och utomlands men 
anses med dagens erfarenhet kräva alltför många variabler för att vara realistiskt 
(Nordlander 1987, Wilson et al 1996). Däremot kan vi idag i medeltal förutspå avgångarna 
för olika skötselalternativ som vi väljer för ett stort antal föryngringar. För denna prognos 
finns en modell utarbetad som snart kommer att kunna användas för det praktiska 
skogsbruket (Petersson 2004). 

För det praktiska skogsbruket ger studien indikationer på att intensivare 
markberedningsmetoder minskar skadorna, att mekaniska skydd kan uppnå samma 
överlevnad som permetrinbehandling samt att olika insekticider kan ha stor variation i 
skyddseffekt. Kombinationer av t.ex. intensivare markberedningsmetoder och mekaniska 
skydd visar också att effekter går att addera vilket gör att många kombinationsmöjligheter 
finns. 
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