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Sammanfattning 
 

Tillväxten i våra svenska skogar på fastmark är nästan utan undantag begränsad 

av kväve och därför ger gödsling ofta en markant tillväxtökning var man än 

befinner sig i Sverige. Specific leaf area (SLA) används som mått på hur mycket 

resurser ett träd måste använda för att bygga upp barr/blad. Detta eftersom ett 

träds SLA speglar dess fotosyntetiska kapacitet och kan karaktärisera deras 

anpassning till sin miljö. SLA mäts genom att ta arean av ett färskt blads ena sida 

dividerat med dess torrvikt och uttrycks i cm² per gram (g) (Cornelissen et al 

2003). Eftersom det finns ett linjärt samband mellan trädens tillväxt och dess 

löv/barrarea, så bör finnas ett starkt samband mellan varje träds/björks bladarea 

och dess diameter, grundyta, grundyte- och volymtillväxt (Xiao, 2005). 
 

Datamaterialet för studien samlades in på fastigheten Toftaholm nära Ljungby i 

Kronobergs län (57°0´N; 14°3`E). Området hade ett fuktigt klimat med en årlig 

nederbörd på 750 mm och årsmedeltemperaturen var 7,0°C (SMHI, 2018). 

Under tillväxtsäsongen 2018 samlades data in från björkar i ett gödslat och ett 

ogödslat ungskogsbestånd. Insamlingstillfällena var i maj, juli och augusti. Vid 

varje tillfälle togs prover från 40 björkar (totalt samlades 120 prover in). Urval 

av träd gjordes efter diameterklasserna 0 – 2,9  3 – 5,9  6 – 8,9  9 – 11 cm 

och inom dessa valdes så vitala exemplar som möjligt ut. Medelvärdet för 

samtliga prover på den gödslade ytan uppgick till 17,33 m²/kg respektive 16,41 

m²/kg för den ogödslade ytan (Figur 4). Signifikansanalysen erhöll ett p-värde på 

0,019 (Tabell 2) vilket ger en signifikant skillnad mellan den gödslade och den 

ogödslade ytan. I signifikansanalysen kunde slutsatsen dras att det med 95 % 

sannolikhet är en signifikant skillnad mellan jämförelsen av samtliga prover från 

den gödslade (G) och ogödslade (OG) bestånden. Likaså är det med 95 % 

sannolikhet att SLA är högre på våren för att sedan bli lägre på hösten för den 

ogödslade ytan. 
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Abstract 
 

The number one highest growth-limiting factor in Swedish forests is nitrogen, 

because of that fertilization often gives a significant growth increase, wherever 

you are in Sweden. Specific leaf area (SLA) can be used as a standard 

measurement of how much resources a tre has to use to build up light absorbing 

leaf area of needles/leaves. Since there is a strong linear relationship between 

tree growth and leaf area, there should also be a clear correlation between each 

leaf area of single trees and its diameter, basal area and volume growth (Xiao, 

2005). 

The datamaterial for the study was collected at the forest estate, Toftaholm, near 

Ljungby in Kronoberg County (57 ° 0´N; 14 ° 3`E). Data were collected from 

birches growing in both in fertilized and unfertilized young stands of Birch 

during the growing season of 2018. The biomass sampling occured in May, July 

and August. At each occasion, samples were taken from 40 birches (a total of 

120 samples were collected). 

The average value of SLA for all samples on the fertilized treatment was 17.33 

m² / kg and 16.41 m² / kg for the non-fertilized treatment (Figure 4). The 

significance analysis obtained a p-value of 0.019 (Table 2), which confirms that 

there is a significant difference between the fertilized and the unfertilized 

treatment. 

In the significance analysis, it could be concluded that with a 95% probability, 

there is a significant difference between the comparison of all samples from the 

fertilized (G) and non-fertilized (OG) treatment. 

 

Keywords: SLA, fertilization, leaf area, growth, birch 
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Förord 

Studien är del av ett projekt som går ut på att mäta ungskogens kolbalans 

och, genom gödsling, öka skogens klimatnytta. Detta arbete kan ge svar på 

frågor som har med att öka tillväxten i skogen och vilka faktorer som 

påverkar dessa. Tanken med detta delprojekt är att se om gödsling ökar 

tillväxten i skogen och därmed binda mer koldioxid. Försöken bedrivs av 

Linnèuniversitetet (LNU).  

Slutligen vill jag utföra ett stort tack till de som har hjälpt mig med arbetet; 

Johan Bergh som har varit min handledare och hjälpt till att sammanställa 

resultat samt göra sans av de. Charlotta Håkansson som ansvarat för 

fältmätningarna av försöken och även hjälpt till att sammanställa resultat i 

labbet.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Gödsling 
 

Tillväxten i våra svenska skogar på fastmark är nästan utan undantag begränsad 

av kväve och därför ger gödsling ofta en markant tillväxtökning var man än 

befinner sig i Sverige. Orsaken att träd reagerar så kraftigt på gödsling beror på 

att en förbättrad näringstillgång ger upphov till en kraftigt utbyggd 

barr/bladmassa och därmed ökad fotosyntesproduktion (Ingestad & Ågren, 1991. 

Linder, 1987. Iivonen et al, 2006). En ökad fotosyntesproduktion är direkt 

proportionell mot tillväxten av trädets biomassa (barr/blad, grenar, stam rötter). 

Ökad fotosyntes förklarar endast till en del den ökade stamvedsproduktionen. En 

del av ökningen beror också på en förändrad fördelning av resurserna mellan 

rötter och ovanjordisk biomassa. Förbättrad näringstillgång i marken innebär att 

träden, relativt sett, satsar mindre på tillväxt av rötter (finrötter) och får mer 

resurser att bygga upp de ovanjordiska delarna av trädet som barr, grenar och 

stam (Albaugh, et al 1998. Schoettle, 1994). En tredje orsak är att fotosyntesens 

effektivitet ökar vid gödsling med ca 10 - 20% jämfört med ett ogödslat bestånd 

av medelgod näringsstatus och produktionsförmåga (bonitet) (Bergh, et al. 

2005).  

 

1.2  Behovsanpassad gödsling (BAG) 

 

BAG går ut på att gödsling sker även i ungskogsfasen och då utförs den 

vartannat år fram tills beståndet har slutit sig och efter det tillförs gödsel vart 7 – 

10:e år. Mängden gödsel som används vid varje tillfälle är 100 – 150 kg N/ha + 

andra näringsämnen. Den första gödslingen sker vid 2 – 4 m medelhöjd. 

Omloppstiden kan förkortas med 10 – 30 år i södra Sverige och 30 – 60 i norra. 

Traditionell gödsling sker i beståndets slutfas, efter gallring. Då tillförs 150 kg 

N/ha vart 7 – 10:e år fram till slutavverkning (Ståhl & Bergh, 2013) 
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1.3 Specific leaf area (SLA) 
 
Specific leaf area (SLA) används som mått på hur mycket resurser ett träd måste 

använda för att bygga upp barr/blad. Detta eftersom ett träds SLA speglar dess 

fotosyntetiska kapacitet och kan karaktärisera deras anpassning till sin miljö. 

SLA används som huvudfaktor i många olika ekologiska studier vad gäller 

fotosyntes, andning, biomassa, tillväxt och resursanvändningsstrategier av olika 

växtarter (Karavin, 2013). SLA mäts genom att ta arean av ett färskt blads ena 

sida dividerat med dess torrvikt och uttrycks i cm² per gram (g) (Cornelissen et al 

2003). 

 

Tallbarrens medellivslängd varierar mellan 2 till 5 år i Sverige medan för gran är 

den betydligt längre 6 - 12 år (Flower-Ellis, 1991). Detta gör att framför allt gran 

kan bygga upp en stor barrmassa. Lövträd är tvungna att bygga upp hela sin 

bladmassa varje år, vilket är kostsamt och påverkar delvis den årliga 

stamproduktionen. Dock är ”kostnaden” för att bygga upp blad per area-enhet 

mycket lägre för löv jämfört med barr.  För tall och gran får man ca 3 - 5 m² per 

kg torrvikt medan för många lövträd som exempelvis björk ha ett SLA upp mot 

15 m² per kg torrvikt (Anttonen et al, 2002). 
 

1.4 Faktorer som påverkar SLA  
 

SLA påverkas till största del av ljusklimatet i beståndet, tillgång på vatten och 

näring (Karavin, 2013). Näringstillgången påverkar bland annat koncentrationen 

av kväve i lövet som i sin tur kan påverka SLA (Gower, 1992). Torkstressade 

träd uppvisar vanligtvis lägre SLA (Aspelmeier, 2005). Mängden ljus som träden 

fångar upp påverkar även det SLA, där skuggtåliga trädslag och beskuggade blad 

och barr i bestånd vanligtvis uppvisar större SLA än pionjärträdslag som är i 

behov av mycket solljus (Karavin, 2013).  
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1.5 Bladarea 
 

Eftersom det finns ett linjärt samband mellan trädens tillväxt och dess 

löv/barrarea, så bör finnas ett starkt samband mellan varje träds/björks bladarea 

och dess diameter, grundyta, grundyte- och volymtillväxt (Xiao, 2005). En björk 

med 40 kvadratmeter blad växer i princip dubbelt så fort som en björk med 20 

kvadratmeter.  I denna studie kan vi uppskatta varje träds bladarea genom att 

totalvikten av blad, dels färskvikt ute i fält och dels torrvikt efter torkning i 

laboratoriet. betydligt. Genom att använda torrvikten och SLA för varje träd kan 

vi beräkna varje träds totala bladarea och upprätta ett samband mellan total 

bladarea och diameter. Detta samband brukar bli ett andragrads polynom som 

kan användas för att tilldela björkars diameter (mätta vid revisionerna) en 

bladarea. En uppskattning av hur mycket björkblad det finns per hektar kan 

uppskattas och ger ett indirekt mått på Leaf area index (LAI) för björkarna. 

 

1.6 Syfte och mål 
 

Syftet med studien var att undersöka ifall björkens specifika bladarea (SLA) 

påverkades av gödsling och om SLA varierade över säsongen. Det var även av 

intresse att se huruvida SLA blir större vid större brösthöjdsdiameter.  

 

Hypoteser:  

• SLA ökar vid gödsling? 

• SLA varierar från att vara högst på våren och försommaren för att sedan 

minska under hösten? 

• Bladarean ökar med ökad brösthöjdsdiameter? 

 

1.7 Avgränsningar 
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Data för studien samlades in på Toftaholm (57°0´N; 14°3`E) då den hade 

provytor som både är gödslade och ogödslade till sitt förfogande. Lokalen 

uppgjordes huvudsakligen av blandskog där majoriteteten av beståndet bestod av 

gran. Endast björk undersöktes i syfte att bidra till att modellera beståndets 

kolbalans. Provtagningsomgångarna utfördes endast under tillväxtsäsongen 2018.  

 

2. Material och metoder 
 

2.1 Lokalen 
 

Datamaterialet för studien samlades in på fastigheten Toftaholm nära Ljungby i 

Kronobergs län (57°0´N; 14°3`E). Området hade ett fuktigt klimat med en årlig 

nederbörd på 750 mm och årsmedeltemperaturen var 7,0°C (SMHI, 2018). 

Berggrunden bestod till största del av granit med inslag av ultrabasisk diorit och 

amfibolit (SGU, 2018). Jordarten var huvudsakligen sandig morän. Fastigheten 

drabbades hårt av stormen Gudrun 2005 och stora ytor föryngrades efter 

stormfällningarna. 2005 - 2006 påbörjades, efter markberedning, återplantering 

av gran (Picea abies) och självföryngrad vårtbjörk (Betula pendula).  

Lokalen var 50 ha stor varav gödslad och ogödslad yta utgör 25 ha var och den 

uppgörs huvudsakligen av blandskog som består av gran och vårtbjörk med 

inslag av sälg (Salix caprea) och enstaka ekar (Quercus robur). Den dominerande 

markvegetationen var av grästyp smalbladigt gräs.  

Våren och sommaren 2018 uppvisade extrema vädertillstånd där det var väldigt 

lite nederbörd och högre temperatur än vanligt. Medeltemperaturen för södra 

Sverige var 2 – 4°C högre än normalt (Figur 1). Större delen av landet var 

extremt torr och i området för studien rapporterades en nederbörd mellan 50- och 

75 % av den normala under sommaren 2018 (Figur 1) SMHI (2018). 
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Figur 1. Medeltemperaturens avvikelse från den normala (vänstra bilden). Nederbörden i procent 

av den normala under (högra bilden) sommaren 2018 (SMHI 2018). 

 

 

2.2 Fältarbete 
 

Under tillväxtsäsongen 2018 samlades data in från björkar i ett gödslat och ett 

ogödslat ungskogsbestånd. Insamlingstillfällena var i maj, juli och augusti. Vid 

varje tillfälle togs prover från 40 björkar (totalt samlades 120 prover in). Urval av 

träd gjordes efter diameterklasserna 0 – 2,9  3 – 5,9  6 – 8,9  9 – 11 cm 

och inom dessa valdes så vitala exemplar som möjligt ut. Stubbskott ansågs inte 

vara pålitliga att ta prover från då de använder det befintliga rotsystemet och får 

därför mer näring. Data som antecknades på träden var: brösthöjdsdiameter 

(dbh), diameterklass och total färskvikt (g) av löven.  Alla blad på samtliga träd 

plockades och vägdes för att sedan anteckna bladvikten. Därefter togs ett prov av 

varje träds löv och frystes in.  
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Varje träd fälldes ner i en presenning för att minimera förluster av blad samt 

användes för att transportera trädet till vägen. Därefter plockades alla blad, 

inklusive bladskaften. Hängen försöktes, i den mån det gick, separeras från 

bladen då det var en ansenlig mängd på vissa träd som kunde påverkat 

totalvikten. Bladen vägdes på en KECE-N våg (Kern & Sohn GmBH Germany) 

och total vikt antecknades, ett prov (ca 0,5 l/prov) samlades från varje träds 

uppsamlade blad och packades ner i papperspåsar. Det var viktigt att proverna 

fick ligga så svalt som möjligt i väntan på att tas till frysrummet.  

  

2.3 SLA 
 

I labbet togs de frysta bladen från de olika provtagningstillfällena och lades ut på 

en vit ruta om 49 x 49 cm och fotograferades. Bilderna öppnades i 

bildbehandlingsprogrammet ImageJ för att beräkna bladens area. Bladen lades ut 

noga på en ruta för att undvika att de överlappades för att inte någon bladarea 

skulle försvinna. Hela och friska blad prioriterades över skadade och angripna för 

att få så homogena bilder som möjligt. En glasskiva lades över bladen innan 

bilden skulle tas för att platta till vikta blad. En linjal placerades ut i botten på 

varje bild för att få en referenslängd vid areamätningen i ImageJ. Direkt efter 

bilderna hade tagits så lades proverna tillbaka i frysen för att invänta torkning. 

När man mätt proverna så torkades proverna (70°C i 2 dygn och därefter 80°C i 2 

timmar) för att få fram torrvikten per behandlat bladprov. 

 

Vid bildanalysen i ImageJ mättes först referenslängden i bilden ut (från linjalen 

som är med i botten av bilden). Från linjalen gjordes ett Straight segment för en 

känd längd på linjalen. Sedan fördes referenslängden in i Analyze  Set Scale. 

För att få fram arean på bladen markerades pixlarna i bilden som föreställer 

bladen: Image  Adjust  Threshold. Programmet hittar automatiskt bladen i 

bilden genom att se färgkontraster mellan de mörka bladen och den vita 

bakgrunden. Skalan i Threshold anpassades tills de markerade pixlarna precis 

täckte bladen. Det är de markerade pixlarna som mättes och resultat erhölls i 
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form av bladarea (cm²) för bladprovet, Analyze  Analyze particles. Innan 

analys kryssades Summarize i och en total bladarea per bild erhölls. För att 

endast de mörka ytorna från bladen skulle komma med markerades den satta ytan 

med verktyget Polygon. 

 

2.4 Bearbetning av datamaterialet och statistisk analys 
 
Det insamlade datamaterialet i fält- och labb fördes in i en sammanställningsfil i 

Excel. SLA räknades ut genom att ta den totala bladarean som erhölls från 

bildbehandlingsprogrammet ImageJ delat med torrvikten av delproven från varje 

träd. Bladarean räknades ut genom att ta den totala torrvikten (g) multiplicerat 

med SLA (m²/kg).  
 

Av det bearbetade datamaterialet genomfördes en signifikansanalys med hjälp av 

funktionen ”parat T-test” som finns i Excel, för att klargöra om det fanns en 

signifikant skillnad mellan gödslad och ogödslad yta. T-test genomfördes även 

mellan de olika provtillfällena för de gödslade och ogödslade ytorna. 

 

Samtliga diagram som användes i resultatdelen framställdes i Excel för att ge en 

bild av det insamlade och bearbetade datamaterialet. Felstaplarna i diagrammen 

räknades ut genom att räkna ut medelvärdet av varje provtillfälle samt 

medelvärdet av den totala gödslade delen och den totala ogödslade delen. Sedan 

för att få fram medelfelet togs standardavvikelsen delat med roten ur antalet 

värden per provtillfälle. Funktionen standardavvikelse i Excel användes för att 

erhålla standardavvikelsen för varje provtillfälle.  
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Variation i SLA mellan vår/försommaren och hösten 
 
Det högsta värdet som erhölls var för maj/juni på den gödslade ytan och det 

uppgick till ett SLA på 18,01 m²/kg och för augusti var det 16,51 m²/kg. För 

maj/juni på den ogödslade ytan uppgick SLA till 17,25 m²/kg och för augusti var 

det 15,67 m²/kg, (Figur 2). Det var endast på den ogödslade ytan där en 

signifikant skillnad för de två provtagningstillfällena erhölls med ett p-värde på 

0,02, den gödslade ytan erhöll ett p-värde på 0,08 (Tabell 2).  

 

 

Figur 2. Medelvärde av SLA (m²/kg) för proverna hämtade maj/juni och augusti på den 

gödslade och ogödslade ytan. Felstaplarna representerar medelvärdets standardavvikelse 

för varje provtagningstillfälle.  
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Figur 3. Medelvärde av SLA (m²/kg) för de olika provtagningstillfällena för den gödslade 

och ogödslade ytan. Felstaplarna representerar medelvärdets standardavvikelse för varje 

provtagningstillfälle. 

 
3.2 Skillnad på SLA mellan gödslade och ogödslade ytor 
 
Medelvärdet för samtliga prover på den gödslade ytan uppgick till 17,33 m²/kg 

respektive 16,41 m²/kg för den ogödslade ytan (Figur 4). Signifikansanalysen 

erhöll ett p-värde på 0,019 (Tabell 2) vilket ger en signifikant skillnad mellan 

den gödslade och den ogödslade ytan.  
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Figur 4. Uppmätt medelvärde av SLA(m²/kg) för samtliga prover inhämtade på de 

gödslade och ogödslade ytorna. Felstaplarna representerar medelvärdets standardavvikelse 

för varje provtagningstillfälle. 
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3.3 Bladarea 
 

Resultat visar en viss ökning av bladarea (m²) med ökad brösthöjdsdiameter 

(DBH) i cm som kan påvisas med trendlinjerna för gödslad respektive ogödslad 

yta. Sambandet tydliggörs med polynomerna i diagrammet (Figur 5).  

Figur 5. Representerar varje träds bladarea (m²) mot dess brösthöjdsdiameter (DBH i cm) 

för gödslad (blåa prickar) och ogödslad (gula prickar) Polynomerna visar sambandet.  
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3.4 Statistiska analyser 
 

I signifikansanalysen kunde slutsatsen dras att det med 95 % sannolikhet är en 

signifikant skillnad mellan jämförelsen av samtliga prover från den gödslade (G) 

och ogödslade (OG) bestånden. Likaså är det med 95 % sannolikhet att SLA är 

högre på våren för att sedan bli lägre på hösten för den ogödslade ytan. Samma 

signifikans kunde inte påvisas för jämförelserna mellan G och OG för de olika 

månaderna, inte heller de andra mätningarna där de olika månaderna likställdes 

mot varandra (Tabell 2).  
 

Tabell 2. Signifikansanalys över sammanhangen mellan gödslade (G) och ogödslade (OG) 

björkarna samt jämförelse mellan månaderna under tillväxtsäsongen. Signifikansnivån av 0,05 

representerar en 95 % chans att skillnaden är signifikant mellan gödslade och ogödslade björkar, 

värden under 0,05 bedömdes att ha signifikant skillnad och markeras med fet text i tabellen. 

Signifikansanalys, T-test 
Signifikansnivå 0,05 P-värde 

 G > OG 

Maj/Juni 0,151 

Juli 0,244 

Augusti 0,146 

 G 

Maj/Juni mot augusti 0,08 

 OG 

Maj/Juni mot augusti 0,02 

 G > OG Totalt 

Alla prover 0,019 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Resultaten 

Medelvärdena av resultaten pekar på att det finns en viss skillnad mellan den 

gödslade och ogödslade ytan. Medelvärdena uppvisar liknande resultat från 

liknande studier som erhåller SLA som är mellan 13.5-20.2 m² per kg 

(Anttonen et al, 2002). Störst skillnad är det mellan provtillfällena i maj/juni 

och augusti. Medan jämförande av resterande provtillfällen inte påvisade 

någon signifikant skillnad, visade istället alla prover från den gödslade ytan 

jämfört mot den ogödslade ytan att det är en signifikant skillnad mellan 

dom. Vad det gäller bladarean (m²) mot dess brösthöjdsdiameter (DBH i cm) 

kunde en viss ökning ses på den gödslade ytan.  

Resultaten påvisade att det fanns skillnader i medelvärden av båda ytorna 

där den gödslade ytan fick något högre värden. När medelvärdena sedan 

analyserade i en signifikansanalys (T-test) med en konfidensintervall på 95 

% var det signifikant skillnad när alla prover från den gödslade ytan 

jämfördes med den ogödslade ytan. Endast medelvärdena från maj/juni som 

jämfördes med medelvärdena från augusti påvisade en signifikant skillnad 

med samma T-test.  

Konsekvenser av resultaten är att skogsgödsling ökar trädens SLA som är 

kopplat till en ökad tillväxt. Resultaten visar att SLA ökar, extra näring till 

träden ökar produktionen av ovanjordisk biomassa. 

 

4.2 Begränsningar 

Den rekordvarma sommaren 2018 medförde svår torka i stora delar av 

Sverige som med största sannolikhet påverkat resultaten, eftersom, enligt 

Aspelmeier (2005) kan torka påverka trädens SLA.  

Proverna som användes vid bildanalyserna hade varit frusna på grund av att 

den inte kunde göras direkt efter plockning. Detta kan ha påverkat resultatet 
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negativt då Cornelissen (2003) tycker att bildanalysen bör ske när bladen är 

färska. Det optimala hade varit att undersöka proverna direkt efter 

plockning. Dock är det inte lätt på grund av logistiska skäl. Därför finns det 

även risk att bladen påverkades också i väntan på att frysas ner efter en dags 

plockning. Cornelissen (2003) hävdar också att om löven har frusits ner 

borde de återfuktas i minst 6 timmar innan SLA mäts för att inte underskatta 

SLA. Detta gjordes inte med proverna i studien vilket kan ha medfört 

felaktiga värden.  

 

4.3 Slutsats  

Studien utgick ifrån totalt tre hypoteser där den första berör ifall gödsling 

ökar SLA. Enligt resultaten som erhölls från T-test med ett p-värde på 0,019 

är det en signifikant skillnad mellan gödslad och ogödslad yta. Den andra 

hypotesen var ifall SLA är högre på våren/försommaren för att sedan sjunka 

på hösten. Enligt T-testet är det även där en signifikant skillnad med ett p-

värde på 0,02 för det ogödslade beståndet medan det gödslade beståndet fick 

ett p-värde på 0,08 vilket inte är signifikant med konfidensintervall på 95%.  

Den tredje hypotesen berör om bladarean ökar med ökad 

brösthöjdsdiameter. Resultaten visar en stigande bladarea med ökad 

brösthöjdsdiameter. Det kan påvisas med trendlinjen för gödslad och 

ogödslad ytan i figur 5.  

Av detta går det att dra slutsatsen att det är värt att gödsla på denna marken 

då värdena som erhållits påvisar tillfredställande resultat. 
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