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Frågor att besvara 

• Hur påverkas marken där 
markstabiliserande åtgärder utförts jämfört 
med där inga åtgärder vidtagits.  

• Vilket material håller bäst?  
• Vad kostar de olika materialen att 

anlägga?  
• (Vad kostar de i underhåll?) 

 



Tre behandlingar x 3 upprepningar 

Bark Gräsarmering 

Kontroll 



Maj 2013 

6 x 6 meter 25-30 cm djup 



Kontroll och matta – antal passager 

Matta 5946 Kontroll 1992 



Bark – antal passager 

4706 7283 



 



Slutsatser 

• Två av tre barkytor klarade sig bra 

• Armeringsmattan var minimalt påverkad 
men behöver hålla i sju år för att konkurrera 
ekonomiskt med bark 

• Kontrollytorna klarade sig bra tack vare den 
torra säsongen. 



Kamp mot tramp – fröblandningar för 
tramptåliga vallar 

 
Eva Spörndly,  
Institutionen för 
husdjurens 
utfodring och vård 

Foto: Hanna Nilsson 



4 Fröblandningar 

Jämförelse: 
1. Med respektive utan vitklöver 
2. Engelskt rajgräs jämfört med rörsvingel  
3. Olika sorter engelskt rajgräs: ”fodertyp” 

resp. ”sporttyp” 

Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 



Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 



Fas 1 Etablering 

• Marktäckning utvärderas med flygfotografering 
 
 
 
 
 
 

• …Och genom att räkna antalet plantor 
 Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 

Foto; Niklas Adolfsson, JTI 



Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 



Marktäckning 

Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 

Foto och bearbetning: Niklas Adolfsson, JTI 



Resultat 

• Fröblandningen med rörsvingel (Borneo), 
etablerade sig långsamt, men uppnådde 
en signifikant högre marktäckning än 
övriga efter 12–14 månader 

Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 



Tramptåligheten då??? 

2014 och 2015: Ytorna utsätts för tramp och 
resultatet utvärderas 

Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala 

Foto: Hanna Nilsson 
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