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Sammanfattning 
 
Denna studie är baserad på ett fältförsök vid SLU i Alnarp. Tanken bakom 
undersökningen var att undersöka hur interspecifik konkurrens påverkar densitet och 
årsringsbredd på ekar. Försöket har utgått från fyra block med fyra olika behandlingar. De 
behandlingar som initierades var: ingen konkurrens, konkurrens av örter, konkurrens av 
buskar samt konkurrens av örter + buskar. Provtagningen utfördes genom att såga 
provtrissor från stubbar med hjälp av handsåg. Totalt nio prover insamlades fördelat på de 
fyra blocken med olika konkurrenstyp. Med hjälp av röntgenanalys kunde densitet samt 
bredd för enskilda årsringar med uppdelning på vår- och sommarved inom respektive 
prov analyseras. Resultatet av studien visade att densitet och årsringsbredd hos ek 
påverkas av interspecifik konkurrens beroende på konkurrerande vegetationstyp. Örter 
hade en liten inverkan på årsringsbredd, densitet och andel sommarved, medan buskar 
hade störst effekt. Genom studiens mätningar mellan de olika konkurrenstyperna gick det 
att utläsa störst effekt på årsringsbredd och andel sommarved, men relativt liten effekt på 
densitet.  
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Abstract 
 
This study is based on a field trial at SLU in Alnarp. The idea behind the study was to see 
how interspecific competition influence density and annual rings on oaks (Quercus 
robur). The trial started out from four blocks with four different treatments. Those 
treatments that were initiated was: no competition, competition with herbs, competition 
with bushes and competition with herbs + bushes. Test samples from stumps were taken, 
with help from a hand saw. A total of nine samples were collected and divided on the four 
blocks with different competition types. With help from x-ray analysis, density and width 
for individual annual rings with distributed spring- and summerwood, each sample could 
be analyzed. The result of the study displayed that density and annual rings are affected 
by interspecific competition depending on type of competing vegetation. Herbs had a 
slight impact on annual rings, density and share of summerwood, while bushes had the 
biggest effect. Through the study measurements between different types of competitions 
it was possible to construe most effect on annual rings and share of summerwood but 
relatively small effect on density.  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 15 HP som har utförts vid 
Skogskandidatprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har grundats inom ramen 
för ett fältförsök vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Under processens gång har 
jag fått lära mig mycket om våra fantastiska ekar som genom tiderna har varit bland vårt 
mest hatade och älskade trädslag. Ekmiljöer skapar både möjligheter och utmaningar, 
möjligheter avhängt på hur vi människor brukar landskapet, utmaningar hur vi kan 
kombinera ekvirke av hög kvalitet i kombination med bevarandet av den biologiska 
mångfalden, och till detta skapa värdefulla marker för rekreation och turism.     
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”En kulle utan ek, en by förutan träd, så 
skröplig utsikt är, som mun förutan tänder,                 
som hjesse utan hår, som armar utan händer, 
som pung förutan mynt, som lårar utan säd.” 

 
Erik O Rydbeck 1762 
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1. Introduktion 
 
1.1. Bakgrund 
Ek (Quercus robur) har kommit att bli ett av våra mest 
karaktäristiska och älskade trädslag i Sverige. Under 1500-talet 
var ekar fredade då de tillhörde kronan för byggnation utav 
krigsfartyg. Den stränga lagen om dess bevarande fick nästintill 
motsatt effekt då bönderna fick stå maktlösa inför det faktum att 
ekar invaderade deras ängar och åkrar, med utebliven skörd som 
följd. Det ledde till att flertalet ekplantor i smyg avlägsnades från 
böndernas marker. Statens äganderätt över ekskog upphörde 
under 1800-talet, dock levde förbittringen mot eken kvar vilket 
ledde till att trädslagets möjlighet till fortplantning reducerades 
under denna tid (Törnlind, 1997). Under 1900-talet återtog eken 
sin ställning och ökade starkt mellan 1920 fram till mitten av 
1970-talet. Den snabba ökningen berodde främst på att 
skogsbetningen upphörde, men även att de beståndsvårdande 
gallringarna ansågs ekonomiskt olönsamma (Ståål, 1986). Idag 
står ekens virkesförråd för 1 % av Sveriges 30 miljarder 
m3sk.(PEFC, 2013). Eken är troligen Sveriges genom tiderna mest 
värdefulla trädslag och är slutavverkningsmogen vid 120-150 år. 
Från att främst använts till skeppsbyggnation används ek i dag 
b.la. till tillverkning av golv och möbler. Dess popularitet beror på 
ekvirkets styrka och textur (Vicelina, 2016).   
 
1.2  Ekskogsskötsel ur produktionsmässig synvinkel 
Inom ekskogsskötsel avhängt på dess målbild krävs en rad 
skötselåtgärder (Skogsskötselserien, 2010). Ur en maximerad 
produktionsmässig synvinkel förväntas åtgärderna leda till 
produktion av så rakt och kvistfritt stamvirke som möjligt. En 
grundläggande faktor inom lövskogsskötsel är strävan efter ett 
balanserat lövverk. Eftersatt skötsel i röjningsfasen kan leda till 
små kronor som i förlängningen kan bidra till produktionsbortfall 
och förlängd omloppstid. Likaså för det mogna beståndet där 
eftersatt skötsel leder till minskad kronandel och produktion av 
kvalitetsved. För att skötsel av både ek och ädellövskog skall vara 
lönsamt med ett högt nuvärde krävs noggranna skötselåtgärder 
under hela omloppstiden. Genom en ekonomisk jämförelsestudie 
sammanräknades två intensiteter av ekskogsskötsel och dess 
ekonomiska utfall (Skogsskötselserien, 2010). Resultatet påvisade 
påtagliga skillnader mellan skötselintensitet. Genom intensiv 
ekskogsskötsel kan både kortare omloppstid, tidigare 
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gallringsnetto och slutavverkningsålder med större dimensioner 
och virkeskvalité skapas. Extensiv skötsel av ek resulterade i 
längre omloppstid samt sämre avverkningsnetto. 
 
Behovet av utrymme växlar under omloppstiden där eken kan stå 
relativt tätt under ungdomstiden men som sedan kraftigt behöver 
glesas ut. Dock är balansen mellan ekarnas utrymmesbehov och 
ljustillgång en viktig faktor för att undvika både vattskott och 
förlorad kvalité (Skogskunskap, 2016). 
 
1.3 Konkurrens 
Konkurrens mellan växtlighet bildas när deras gemensamma 
behov av resurser är större än tillgången. Det finns olika typer av 
konkurrens; exempelvis den intraspecifika som uppstår mellan 
individer av samma art och interspecifik där konkurrens från olika 
arter uppstår (Berglund, 2012). Denna rapport kommer utgå från 
hur interspecifik konkurrens påverkar virkeskvalitén hos ek. 
 
1.4 ”Ek-projektet” 
Mellan 2007 och 2010 genomfördes en studie vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Alnarp. Experimentet syftade till att studera 
hur olika typer av konkurrens påverkade tillväxten av ekplantor. 
Resultatet från studien visade att buskar med örter som 
undervegetation både hade en bra stamkvalité och överlevnad. 
Detta på grund av att den intraspecifika konkurrensen medförde 
ett gynnsamt fördelningsmönster som främjade tillväxten av raka 
stammar (Jensen, 2012).           
 
1.5 Densitet och kvalitét hos ek 
Eken är ett bandporigt trädslag med tydligt markerade årsringar. 
Virket kännetecknas av variationen av vårvedens stora synliga 
kärl och sommarvedens finporighet. På den tangentiella ytan 
framträder märgstrålarna som mörka, höga band. Inom den 
radiella ytan visas märgstrålarna som ljusare och glansiga fläckar. 
Virkesegenskaperna påverkas ytterst av hur fort trädet har vuxit. 
Virke med hög tillväxthastighet har en högre andel sommarved 
vilket medför ett hårdare och tyngre virke (Skogskunskap, 2016). 
Ekens densitet kan variera kraftigt avhängt på vedens anatomiska 
byggnad och trädets tillväxthastighet. Vårveden består av stora 
celler med tunna cellväggar och bildas under tillväxtsäsongens 
tidigare del. Under mitten av tillväxtsäsongen börjar cellerna bli 
mindre och cellväggarna tjockare som övergår till sommarved 
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(Ribberheim, 2012). Hos ek är den ljusa vårveden mer konstant i 
dess bredd, medan en ökad tillväxt främst ger ett bredare 
sommarvedsband och därmed högre densitet. 
 
Ekens tillväxt är starkt beroende av klimat, jordmån och topografi. 
Vårvedens låga densitet kan särskiljas från sommarvedens täta 
cellvägg där dess variation kan härledas till ekologiska 
förhållanden där både klimat, mark- och näringsförhållanden 
spelar en viktig roll. I en rapport där den radiella tillväxten i 
förhållande densiteten och ekologiska faktorer hos Bergek 
(Quercus petraea) jämfördes, visade resultatet att de ekologiska 
faktorerna hade en genomsnittlig effekt på ringdensitet, men som 
var oberoende av ringbredden (Bergés 2006). Dock var effekterna 
marginella. Variansen som härrörde till ekologiska faktorer var 
dubbelt så hög hos de radiella tillväxtkomponenterna med vårved, 
sommarved samt ringbredd i jämförelse med 
densitetskomponenterna. Studien påvisade att de vatten- och 
näringsrelaterade parametrar inte alltid har en effekt på radiell 
tillväxt och densitet. 
 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur interspecifik 
konkurrens påverkar träkvalitén i ek. Detta genom att studera dess 
densitet i relation till konkurrens och årsringsbredd. Målet med 
studien var att hitta indikationer på hur ekskog i ett tidigt stadium 
kan skötas för inriktning mot snabb diametertillväxt och därmed 
högre densitet.  

Hur påverkas densitet samt årsringsbredd hos ek av interspecifik 
konkurrens? 

Kan rätt fördelning av interspecifik konkurrens nyttjas för att 
kvalitetsmässigt gynnsamt kunna styra tillväxten hos ek?  
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2. Material och metod 
 
 2.1 Provtagning i fält 
Försöket var beläget i Alnarp. Jordarten bestod av sandig lerjord 
med pH 6,3, cirka 60 cm under markytan noterades ett ökat 
lerinnehåll. Våren 2007 rensades ytan från bland annat gräs och 
planterad rönn. För att skapa goda förutsättningar inför studien 
såddes kvävefixerande ärtväxter för att förbättra jordkvalitén. I 
oktober 2007 avlägsnades ärtväxterna med hjälp av Roundup®. 
Marken plöjdes upp och förbereddes för plantering. Fyra block 
upprättades med fyra olika behandlingar: ingen konkurrens, 
konkurrens av örter, konkurrens av buskar samt konkurrens av 
örter + buskar. Varje behandlingsyta var 6 x 9 m med en 
buffertzon på 0,5 meter. Avståndet mellan behandlingarna var 3 
respektive 1 meter. I december 2007 planterades totalt 400 ek-
barrotsplantor från Polen, fördelade över de fyra blocken. Inom 
blocken med konkurrerande behandling planteras buskar 
respektive örtartad vegetation. Plantornas medelhöjd, 
stamdiameter och längd på de grövre rötterna var vid planteringen 
68, 0,9 samt 20 cm.  Mellan de tre växtsäsongerna fick blocken 
med örter som behandlingsform rensas manuellt. För att minska 
risken för vattenstress bevattnades försöket med vattenkanoner 
samt behandlades med skyddsmedel mot mögel under våren 2009. 
Platsen inhägnades för att förhindra viltskador. Endast två 
ekplantor dog under de tre första tillväxtåren. Ekarna avverkades 
2015 där data som diameter, höjd, procentuell utbredning, 
biomassandel samt andel av angränsade buskar och örtvegetation 
uppskattades. Den 28 februari 2017 genomfördes en provtagning 
av de kvarvarande stubbarna genom uttag av stamtrissor med 
hjälp av handsåg. Trissorna hade en genomsnittlig diameter på 5 
cm. Tre trissor insamlades från respektive behandling i respektive 
block. Behandlingen konkurrens av örter + buskar testades dock 
bara i två av blocken. Totalt togs således 42 trissor. Trissorna 
markerades efter konkurrens samt block.   
 
2.1.2 Analys av prover 
Vid provberedningen sågades prover ut från vardera provtrissa. 
Provbitarna sträckte sig från bark till bark med märgen i centrum i 
radiell riktning. Proverna sågades till 7 mm bredd i tangentiell 
riktning. Med hjälp av en specialtillverkad dubbelbladig cirkelsåg 
sågades sedan proverna till en longitudinell tjocklek av ca 2,3 
mm. Proverna monterades i en provram tillsammans med ett 
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referensprov som sedan röntgades i longitudinellt riktning med en 
röntgendensiometer (ITRAX). Referensprovet bestod av en kil i 
cellulosaacetat med varierade tjocklekar med en känd densitet. 
Med en exponentiell regression kunde ett samband mellan 
absorption och tjocklek beräknas enligt funktion 1. Detta samband 
kunde sedan med hjälp av funktion 2 användas för att räkna om 
absorptionsvärdena i röntgenbilderna av proverna till 
densitetsvärden. För att sedan bedöma densitet samt bredd för 
enskilda årsringar med uppdelning vår- och sommarved inom 
respektive prov, analyserades de kalibrerade bilderna med hjälp 
av bildanalysprogramvaran Ligno Vision. Mätningarna utfördes 
på de åtta årsringar motsvarande tillväxtsäsongerna 2008 till 2015 
för respektive prov.      

 

Funktion 1: tr = a * e b * absr 

Funktion 2: dp = a * e b * absp * dr / tp 

  tr = tjocklek referensprov 
  tp =tjocklek prov 
  a och b = konstanter 
  absr = absorption referensprov 
  absp = absorption prov 
  dp = densitet prov 
  dr =densitet referensprov 

 
2.1.3 Beräkning av resultat 
Efter datainsamlingen kunde beräkning och sammanställning 
påbörjas. För att få fram relevant information utifrån mätningarna 
utgick beräkningen utifrån densitet, årsringsbredd samt andel 
sommarved. De årsringar som mättes motsvarade 
tillväxtsäsongerna 2008 till 2015. Ring nr 1 är 2008, ring nr 2 
2009, ring nr 3 2010, ring nr 4 2011, ring nr 5 2012, ring nr 6 
2013 ring nr 7 2014 och ring nr 8 2015. För varje parameter och 
respektive behandling beräknades medelvärde och varians vilka 
sedan användes för signifikansanalys av skillnader mellan de 
olika behandlingarna för respektive parameter. 
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2.1.5 Statistisk analys 
Beräkningarna sammanställdes med hjälp av Pivottabell i Excel.  I 
Pivottabellen kunde värdena sorteras och beräknas var för sig och 
kategoriseras inom densitet, årsringsbredd samt andel sommarved.  
 
2.1.6 Signifikansanalys 
Beräkningarna fastställdes med hjälp av signifikantanalys 
(Olofsson, E.2012). Signifikansen prövades genom Students t-
test. 

Inom analysen bestämdes signifikansnivån: 

* 0,05= 5 % nivå 

** 0,01= 1 % nivå 

*** 0,001= 0,1 % nivå 
 
 
3. Resultat 
 
3.1 Årsringsbredd 
Resultatet från datainsamlingen visar en relativt jämn fördelning 
av årsringsbredden inom de plantor som planterats utan 
konkurrens (Fig.1). Likaså för ekar med endast örter som 
konkurrenstyp. Viss variation förekommer mellan årsring tre och 
fem hos plantor utan konkurrens. 

För de plantor som planterats med buskar syns en tydlig 
stagnering från och med år två (Fig.1). Detsamma gäller kategorin 
för örter + buskar där värdena dock är något högre under år tre 
och fyra men som sedan avstannar helt efter år sex. Det syns en 
tydlig signifikant skillnad i årsringsbredd mellan behandling med 
respektive utan buskar. Däremot syns ingen skillnad i 
behandlingen med örter (Tabell.1). 
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Figur 1. Medelårsringsbredd från årsring ett till åtta, 
motsvarande tillväxtsäsongerna 2008 till 2015, beroende på 
konkurrenstyp 
  
 
Signifikans 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingen - Örter - *** * - - - - - 
Ingen - Buskar ** *** *** *** *** *** 

  Ingen - Örter+Buskar ** *** *** *** *** *** 
  Örter - Buskar *** ** *** *** *** *** 
  Örter - Örter+Buskar ** *** *** *** *** *** 
  Buskar - 

Örter+Buskar - - * * - - 
  

Tabell 1. Signifikanser för skillnader i årsringsbredd mellan olika 
behandlingar för respektive årsring utifrån signifikansnivåerna: 
* 5 % ** 1 % och *** 0,1 %. 
 

 
 

3.1.2 Densitet 
Enligt beräkningen av densitetsmedelvärdet syns ett förhållande 
mellan ringnummer och densitetsvärde (Fig.2).  Resultatet 
indikerar på att densiteten minskar i relation till ringnummer hos 
de plantor med buskar som konkurrenstyp. De två kategorier som 
håller en konstant linje i förhållande till ringbredd är ekplantor 
utan konkurrens samt med konkurrens av örter. De signifikanta 
skillnaderna (Tabell 2.) är att buskar ger en signifikant sänkning 
även om den är något mindre markant än vid mätningen av 
årsringsbredd. (Tabell 1.) 
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Figur 2. Medel-densitetsvärde från årsring ett till åtta, 
motsvarande tillväxtsäsongerna 2008 till 2015, beroende på 
konkurrenstyp. 
 
 
  
Signifikans 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingen - Örter * - - - - - * ** 
Ingen - Buskar ** * * ** - *** 

  Ingen - Örter+Buskar * - - * - - 
  Örter - Buskar - - - - - ** 
  Örter - Örter+Buskar - - - - - - 
  Buskar - Örter+Buskar - - - - - - 
   

Tabell 2. Signifikanser för skillnader i densitet mellan olika 
behandlingar för respektive årsring utifrån signifikansnivåerna: 
* 5 % ** 1 % och *** 0,1 %. 
 
 
3.1.3 Andel sommarved 
Behandlingen ”utan konkurrens” uppvisade högre värden fram till 
ring sex som även uppmätte högre densitet (fig. 3).  Alla 
behandlingar förutom buskar noterades omfatta högre andel 
sommarved mellan ring ett och tre för att sedan minska till ring 
fem och sex. Enligt beräkningarna av signifikansnivån (tabell 3) 
ligger behandlingen ”örter” signifikant lägre andel än hos de 
behandlingarna utan konkurrens från ring två och framåt. 
Behandling med buskar ger signifikant lägre andel än både ”ingen 
konkurrens” och ”örter” från ring två.  Ett samband mellan 
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behandlingarna går att utläsa från medel densitet och andelen 
sommarved där mätningarna håller jämna nivåer fram till ring fem 
för att sedan sjunka.  
 

 
Figur 3. Medel-andel sommarved från årsring ett till åtta, 
motsvarande tillväxtsäsongerna 2008 till 2015, beroende på 
konkurrenstyp. 
 
 
 
Signifikans 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingen - Örter - *** ** ** - * - - 
Ingen - Buskar * *** *** *** *** ***   
Ingen - Örter+Buskar - *** *** *** *** ***   
Örter - Buskar * *** *** *** *** -   
Örter - Örter+Buskar - * ** ** *** *   
Buskar - Örter+Buskar - - - - - -   
 
Tabell 3. Signifikanser för skillnader i andel sommarved mellan 
olika behandlingar för respektive årsring utifrån 
signifikansnivåerna: 
* 5 % ** 1 % och *** 0,1 %. 
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4. Diskussion och slutsatser 
Denna studie har visats att behandlingen med buskar har tydligast 
effekt medan behandlingen med örter är betydligt mindre. Jämnast 
fördelning av årsringsbredd hade de plantor som planterats utan 
konkurrens och med örter. En tydlig stagnering från år två med 
buskar som konkurrenstyp kunde utläsas detsamma gällde för 
kategorin örter+buskar. Vid mätningen av densitetsvärde påvisade 
resultatet att densiteten minskade i relation till ringnummer hos de 
plantor med buskar som konkurrenstyp. De plantor som höll en 
konstant linje i förhållande till ringbredd var utan konkurrens samt 
med konkurrens av örter. Effekten av konkurrens gällande 
årsringsbredd går att utläsa som relativt stor, likaså på andelen 
sommarved. Däremot så var effekten på densitet jämförelsevis 
ganska liten.   
 En förklaring till detta kan vara den underjordiska konkurrensen 
från rotnätet där eken under dess tillväxt fodrar större utrymme 
och ljustillgång. I denna studie syns en tydlig stagnering av 
plantornas densitet och årsringsbredd från år fem med 
örter+buskar som konkurrenstyp. Försöket var beläget på 
näringsrik åkermark vilket skapade gynnsamma förhållanden för 
både ekplantorna men även för undervegetationen. Ett samband 
mellan behandlingen ”örter” samt utan ”konkurrens” går att utläsa 
utifrån andelen sommarved samt densitetsvärde.  
 
Eftersom ekens tillväxt är starkt beroende av klimat, jordmån och 
topografi kan de ekologiska faktorerna haft stor betydelse för 
resultatet. 
Tidigare studier har visat att effekten av vatten- och 
näringsrelaterade parametrar har haft marginell betydelse för 
densiteten hos bergek (Bergés,m.fl. 2007). Däremot hade det 
geografiska läget en större betydelse för tillväxten där till exempel 
låg temperatur som leder till förkortad tillväxtsäsong och som på 
så vis förkortar den fysiologiska processen hos ekens tillväxt.  
För att få mer omfattande resultat skulle denna studie utvärderas 
utifrån fler provytor och geografiska lägen. Denna rapport är 
endast baserad på försök från planterad åkermark. Därför krävs en 
mer genomgripande studie under en längre tidsrymd. Detta för att 
kunna se en större effekt av konkurrenseffekten och dess 
betydelse för densiteten hos ek. En felkälla inom denna studie kan 
vara tidpunkten då proverna inhämtades. Detta med tanke på att 
flera stubbar var utsatta för röta. För att få mer tillförlitliga 
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resultat skulle därför proverna inhämtats direkt efter det avslutade 
projektet under året 2010. En annan faktor som kan påverkat 
resultatet var att några av proverna var svårt att analysera i 
bildprogrammet där vissa bilder var svåra att sammanställa på 
grund av dess otydlighet.  
Dock syns ett samband kring effekterna av interspecifik 
konkurrens från denna studie de observationer som iakttogs från 
ek-projektet mellan 2007-2010. (Jensen,A.2012). Där busksiktet 
gynnar ekarna som enligt iakttagelser både var längre och mindre 
krokiga. Likväl krävs fler mätningar innan det går att utläsa 
effekterna av fördelning mellan interspecifik konkurrens på ekar 
är nog kvalificerat att införa i det praktiska ek-skogsbruket. Även 
om flertalet resultat från studier påvisar hur ek odlas mest 
effektivt. Så finns fortfarande en bit kvar innan gåtan kring 
ekskogsskötsel kan fortskridas på ett miljömässigt och hållbart 
sätt för att låta eken växa med så få insatser som möjligt. Genom 
en hållbar föryngring av ek kan dess egenskaper både vad 
gällande virkeskvalité men även de livsavgörande egenskaper för 
den biologiska mångfalden som eken medför, vara en livsviktig 
faktor till vår eftervärld.  
 
Årsringsbredd samt densitet hos ek påverkas av interspecifik 
konkurrens beroende på art. Studien har påvisat att örter har liten 
inverkan på årsringsbredd, densitet och andel sommarved, medan 
buskar har en större effekt. Genom studien går det även att 
konstatera trots stora effekter på årsringsbredd och relativt stor 
effekt på andel sommarved så är effekten på densitet 
förhållandevis liten. 
 
Genom rätt fördelning så kan interspecifik konkurrens nyttjas för 
att styra tillväxten hus ek. Studien har påvisat att buskar som 
konkurrenstyp påverkar tillväxten mer omfattande än de tre övriga 
behandlingarna som försöket baserats på. Dock spelar både 
klimat, mark och näringsförhållanden en stor och viktig roll. 
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