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Namn på de som skrivit rapporten 

 
Sammanfattning 
Skogen både som råvarukälla och koldioxid ackumulerande spelar en central roll 

i arbetet med att bromsa växthuseffekten, vilket har lett till ökat intresse för 

produktionshöjande åtgärder som behovsanpassad gödsling i granungskog. 

Gödslingen sker regelbundet under ungskogsfasen med givor utformade efter 

trädens behov och med hänsyn till kväveläckage. Då behovsanpassad gödsling 

tillämpas på granungskog är gödslingseffekten för gran mer väldokumenterad i 

förhållande till de medväxande trädslagen som björk. Näringsämnen i björkblad 

utifrån gödslad och ogödslad bladmassa jämfördes genom undersökning av 

näringsstatus under tillväxtsäsongen samt korrelation med olika 

brösthöjdsdiametrar. Björkbladen insamlades på fastigheten Toftaholm i närheten 

av Ljungby. Området valdes på grund av tillgången på gödslad samt ogödslad 

mark under liknande förhållanden och yttre påverkan.  

Hos makronäringsämnena uppvisades liknande trender mellan gödslat och 

ogödslat under tillväxtsäsongen. Dock var halterna hos makronäringsämnena 

generellt större hos den gödslade bladmassan. Större skillnader återfanns hos 

mikronäringsämnena. Halterna av näringsämnen i korrelation med 

diameterklasser återfanns endast hos kväve och järn under höstperioden. Lägre 

halter av näringsämnen i samband med förnafallet återfanns hos bland annat 

kväve, fosfor och kalium medan mängden kalcium uppvisade ökad halt. 

Avgång och ökning av näringsämnen i bladen under tillväxtsäsongen kunde för 

vissa mineralnäringsämnen påvisas av andra studier rörande ämnet. Avgången kan 

även, till en mindre del, bero på urlakning av lövkronan i samband med nederbörd. 

Minskad mängd kväve och järn med större diameterklasser skulle möjligtvis 

kunna kopplas till fotosyntesen. 
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Abstract 
The forests play an important role both as a source of raw material and as a carbon 

capture system. Hence, an increased interest of production-enhancing measures 

such as needs-adapted fertilization in youth forests to increase the growth rate.  

Fertilization is conducted regularly during the youth forest phase, based on the 

needs of the trees while in consideration of nitrogen leakage. The mineral 

nutrients, macro and micro, are essential for the trees development and possibility 

to conduct their life cycles.  In this study, the nutrients within the birch leaf from 

fertilized and unfertilized leaf mass were compared based on nutrient status during 

growth season as well as on different breast height diameters. The birch leaves 

used in the study were collected at the facility Toftaholm, Sweden, due to the 

access of both fertilized and unfertilized soil at similar conditions. The birches 

were de-leafed and the leaf mass weighed after which a sample of 0.5 liter was 

collected and sent for nutrient analysis.  

The macro nutrients showed similar trends on fertilized and unfertilized soil 

during the growth season. Nevertheless, the levels of macro nutrients were 

generally higher for the fertilized leaf mass. Larger differences were found for the 

micro nutrients. A correlation of diameter and the levels of nutrients were only 

found for nitrogen and iron during the autumn period. Lower levels of the 

nutrients; nitrogen, phosphor and potassium, were found in association with the 

litterfall while calcium showed on increased levels.  

The trends found in this study of nutrients in the leaves during the growth season 

show on similarities with other studies on the subject.  
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Förord 
Med denna studie hoppas jag kunna ge en inblick i växtfysiologins lära om 

växtnäringsämnen och hur människan med sina åtgärder kan påverka naturen. 

Skogen kommer sannolikt påfrestas hårt av människans strävan efter en fossilfri 

värld vilket möjligtvis kommer medföra att gödsling av mer intensiv art kommer 

bli allt mer vanlig.  

Detta arbete valdes utifrån mitt eget intresse för skogsproduktion och 

produktionshöjande åtgärder. När jag väl bekantat mig med gödsling så började 

även ett intresse för näringsämnen och dess funktioner inom trädet uppkomma.   

Störst svårighet i detta arbetet har varit att begränsa mig och vill därför tacka min 

handledare Charlotta Håkansson som fått in mig på rätt spår igen och dessutom 

försett mig med litteratur och tips samt stått för de största ansträngningarna 

gällande arbetets praktiska del.  Vill även tacka Johan Bergh som gett goda tips på 

litteratur och även vågat låna ut böcker rörande växtfysiologi till mig. Även ett 

stort tack till alla som var med och plockade löv i Toftaholm.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1. Gödsling 

Skogens förmåga att genom sin tillväxt binda och lagra större mängder 

atmosfärisk koldioxid är av stor betydelse för det globala klimatarbetet och de 

resurser skogen har att erbjuda utgör även förbättrade möjligheter till minskat 

användande av fossila bränslen (Lundmark et al. 2014). På grund av diverse 

klimatpolitiska utredningar och ställningstagande så har intresset för 

produktionshöjande åtgärder inom skogsbruket ökat (prop. 2007/08:108). En 

produktionshöjande åtgärd som uppvisar stor potential är skogsgödsling som görs 

med syftet att öka stamvedsproduktionen hos träden (Bergh & Oleskog 2006), 

(Bergh & Willén 2006). Den tillämpade gödslingen medför en förbättrad 

näringstillgång vilket leder till en kraftigt utbyggd bladmassa och i sin tur en ökad 

fotosyntes (Albaugh et al. 1998). Även en förändrad fördelning av resurserna 

mellan rötter och ovanjordisk biomassa bidrar till tillväxtökningen i stamveden då 

ökad tillgång på näring begränsar rötternas tillväxt till förmån för de överjordiska 

delarna (Bergh et al. 2006). Vanligen förknippas gödsling av skog med den 

traditionella gödslingen där kväve tillförs med endast en giva i medelålders och 

äldre gran eller tallbestånd. Denna typ av gödsling sker endast med en giva och 

med en förväntad merproduktion på 10–20 m3 per hektar under en 7–11 års period 

(Larsson et al. 2009). Fältförsök har dock visat att regelbunden gödsling av 

granungskogar ger träden större möjlighet att bygga ut bladmassan än hos den 

traditionella gödslingen vilket möjliggör ökad produktion och förkortade 

omloppstider (Bergh & Oleskog, 2006). Gödslingsmetoden som då tillämpas 

kallas behovsanpassad gödsling (BAG), och innebär att kväve i kombination med 

andra växtnäringsämnen tillförs i mängder anpassade efter trädens behov med 

hänsyn till kväveläckage. Gödselgivan justeras under omloppstiden med hjälp av 

barranalyser. I sydvästra Sverige kan en medelproduktion på 20 – 24 m3 per hektar 

och år uppnås vid behovsanpassad gödsling. Rekommendationer gällande 

behovsanpassad gödsling, utöver specifika ståndortskrav, är att gran (Picea abies) 
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bör vara det dominerade trädslaget i beståndet (Larsson et al. 2009). Då många 

bestånd ofta innefattar en större andel löv påverkas även dessa av gödslingen. Den 

vanligaste kombinationen av trädslag i Sverige är planterad gran och 

självföryngrad vårt-och/eller glasbjörk (Betula pendula, Betula pubescens) som 

ofta sparas till förmån för bland annat den biologiska mångfalden och 

certifieringskrav (Karlsson 2006). 

 
1.1.2 Växtnäringsämnen 

Liksom för alla gröna växter kräver björken ett antal växtnäringsämnen för att 

kunna genomföra sin livscykel samt få en normal utveckling och det är i 

kombination med solljusets energi som dessa ämnen möjliggör den unika process 

som hos växter bildar biomassa (Fraser 1955). Då växtnäringsämnena utgör olika 

funktioner och byggstenar inom trädet tas dessa ämnen upp i olika mängder. 

Utöver de tre största byggstenarna kol (C), syre (O) och väte (H) som träden tar 

upp genom luftens koldioxid (CO2) och vatten (H2O) så återfinns också 

mineralnäringsämnen vars upptag sker ur marken. Mineralnäringsämnena 

kategoriseras vanligen utifrån trädens mängdbehov där makronäringsämnen 

(kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg), svavel (S)) 

upptas av trädet i större mängd och mikronäringsämnen (järn (Fe), bor (B), klor 

(Cl), koppar (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), nickel (Ni), zink (Zn)) upptas i 

mindre mängd (Hoyle & Bjorkbom, 1969). I växterna kan även andra 

mikronäringsämnen påträffas som natrium (Na), kisel (Si), kobolt (Co), jod (I) och 

aluminium (Al) m.fl. (Eskilsson 1975). En mer funktionell indelning av 

mineralnäringsämnena erbjuds av (Ericsson 2011) där grupp ett består av kväve, 

fosfor, svavel, kalcium, bor och zink vilket är ämnen som växterna behöver för att 

bilda nya celler. Den andra gruppen innefattar kalium, magnesium, järn, mangan, 

koppar och klor vilket är ämnen som styr fotosyntesen. 
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1.1.3 Näringscykel  

Den naturliga tillförseln av mineralnäringsämnen sker genom förmultning av 

förna och genom berggrundens vittring. Vid förmultning bryts organiskt material 

ner till enkla beståndsdelar som koldioxid, vatten och mineralsalter, en process 

som också kallas mineralisering. Näringsämnena blir sedan tillgängliga för träden 

i form av joner som frigörs när näringssalterna löser sig i markvätskan (Hopkins, 

1995). Upptaget sker genom en utbytesprocess där träden tar upp en jon av en viss 

laddning för att samtidigt avge en jon av samma laddning (Hopkins 1995). 

Upptaget av kväve kan alltså ske genom att ett träd avger hydroxidjoner (OH-) i 

utbyte mot nitrit- och nitratkväve (NO2
- respektive NO3

-). Näringen tas upp av 

rothåren vilket möjliggörs av tillgången på energi och syre i rötterna. Genom 

fotosyntesen producerar bladen socker som transporteras ner till rötterna där 

föreningarna förbränns med hjälp av syret vilket frigör energi som används till 

näringsupptaget (Eskilsson 1975). Jonerna som trädet bytt till sig transporteras upp 

i stammen där de involveras i diverse processer eller lagras i ackumulerande 

strukturell vävnad för att antingen förbli passiva eller frigöras genom förnafall, rot 

död eller urlakning av lövkronan. I samband med åldrande av bland annat 

bladmassan så hushåller träden med näringsämnena genom att förflytta dessa 

tillbaka till trädets levande vävnad. De näringsämnen onödiga för trädet eller 

oåtkomliga inom den strukturella vävnaden i bladen frigörs sedan i förnan efter att 

lövfällningen inträffat och nedbrytningen i marken påbörjats. (Miller 1984). 

 
1.1.3 Björk 
 
Björken är det vanligaste lövträdsslaget i Sverige där de två virkesproducerande 

arterna vårt-och glasbjörk är av intresse för skogsbruket. Tillsammans står dessa 

två för ca 2/3 av lövträdsvolymen (Skogskunskap 2016). 

De båda arterna växer bäst på näringsrik mark men har generellt olika preferenser 

gällande växtplats. Vårtbjörken är mer benägen att växa på torrare, magrare 

marker medan glasbjörken ofta återfinns i blötare partier (Skogskunskap 2016). 

Både vårt- och glasbjörk återfinns i hela landet. För vårtbjörken dock inte i 
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fjälltrakterna där den ersätts helt av glasbjörk. Lövsprickningen sker i maj och 

lövfällningen i samband med höstens intåg (Den virtuella floran 2008). 

Marknaden för lövsågning och vidareförädling består idag av endast ett fåtal 

aktörer inom Sverige och de björkar som avverkas hamnar till största del inom 

massaindustrin. Dock finns det potential för lövträden i form av riskspridning inför 

ett framtida ambivalent klimat samt även som exportvara (Skogsaktuellt 2018), 

(Karlsson 2006). 

 

Hur granen påverkas av de mer intensiva gödslingsprogrammen är betydligt mer 

väldokumenterat än den inverkan som åtgärderna har på de medväxande 

trädslagen (Bergh & Oleskog 2006), (Bergh & Willén, 2006). Det kan därför vara 

av intresse att undersöka hur tillförsel av näringsämnen påverkar björkarnas 

bladmassa och hur näringskompositionen i bladen förändras under 

tillväxtsäsongen. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra näringskomposition i björklöv 

hos gödslat respektive ogödslat blandbestånd, bestående av gran och björk, 

utifrån frågeställningarna: 

- Hur förändras näringsinnehållet i bladen under tillväxtsäsongen?  

- Hur korrelerar bladens näringsinnehåll med olika diameterklasser? 

- Vad återförs till marken vid lövfällningen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar gjordes med avseende på geografiskt läge, där platsen för 

fältstudien valdes utifrån tillgången på gödslad respektive ogödslad mark med 

samma geografiska förutsättningar och yttre påverkan. Avgränsningar rörande 

trädslag samt gödslingsmetod gjordes med avsikt att studera behovsanpassad 

gödslings effekt på bladmassan hos medväxande björkar i granungskog. Antalet 

björkar samt diameterklasser ansågs tillräckliga för att få tillförlitlig data samt 

rimlig mängd att hantera under en sammanhängande tillväxtsäsong. 

Avgränsningar gjordes även med hänsyn till medtagna näringsämnen i 

näringsanalysen. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Toftaholm 
 
Studiens praktiska moment utfördes på fastigheten Toftaholm (57°0'N; 14°3'E) 

beläget i Kronobergs län i närheten av Ljungby (se figur 1). Berggrunden utgörs 

till största del av granit med inslag av ultrabasisk diorit och amfibolit med en 

jordart bestående av sandig morän. Klimatet är fuktigt med en årlig nederbörd på 

750 mm och en medeltemperatur på 7,0 ℃. Fastigheten blev i samband med 

stormen Gudrun 2005 hårt drabbad av stormfällningar vilket gav upphov till stora 

föryngringsytor som efter markberedning (2005–2006) återplanterades med gran 

(Picea abies). Idag utgörs skogen utav en blandning av gran samt självföryngrad 

björk och har blivit ett objekt för diverse studier rörande bl.a. kolbalans och 

gödsling. 

 

 
Figur 1. Fastigheten Toftaholm. Röd markering (google maps) 
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2.2 Försöksområde 
 
Försöksområdet uppgår till 50 ha vilket innefattar en gödslad respektive ogödslad 

yta (se figur 2) och utgörs till största del av blandskog bestående av gran och björk 

med inslag av sälg, enstaka ekar och rönn. Markvegetationen besår av smalbladigt 

gräs och är mer eller mindre blockrikt. 

 

 
Figur 2. Försöksområde. Blå markering ogödslat och röd markering gödslat. 
 
Gödslingen inleddes 2014 med två års intervall och med givor anpassade efter 
växtnäringsbehovet (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Tidpunkt, typ av gödsling, givornas storlek samt andel näringsämnen 

Datum Typ av gödsling Mängd  Näringsämnen 
2014 - 04 - DD Skog-Can & Yara 

superfosfat P20 
150 kg N ha-1  
150 kg P ha-1 

N27 + Mg 2.4+ Ca 5+ B 0.02 
P 20 + S 1.2 

2016 - 04 - 18 YaraMila 150 kg N ha-1 N 23 + P 3 + K 8 + S 3 B 0.02 
2018 - 05 - 09 YaraMila 150 kg N ha-1 N 22 + P 5.9 + K 5.8 + Mg 0.6 

+ B 0.02 + S 3 
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2.3 Datainsamling  
 

Datainsamlingen genomfördes under tillväxtsäsongen 2018 där sammanlagt tre 

provtillfällen upprättades för perioderna sommar, höst och förnafall. Varje 

fältbesök varade en vecka med fem veckors intervall mellan varje provtillfälle. För 

sommar och höstproverna skedde insamlingen från slutet av maj till och med 

augusti. Insamlingen av förnafallet skedde under oktober.  

Vid varje provtillfälle valdes 20 vitala och oskadade björkar ut, från den gödslade 

respektive ogödslade delen, med hänsyn till diameterklasserna beskrivna i tabell 

2.  

 
Tabell 2. Diameterklass, diameterklass omfång, antalet björkar per provtagningstillfälle. 
Diameterklass Diameter (cm) Antal björkar 
1 <3 5 
2 3–5,9 5 
3 6–8,9 5 
4 >9 5 

 
Insamlingen under sommar- och höst utfördes genom att enskilda stående björkar 

brösthöjdmättes och nedsågades. För att minimera bortfall av löv vid kollision med 

mark så användes en presenning som placerades så att hela björkkronan landade 

inom presenningen. Nedsågade björkar fraktades sedan upp till bilväg där 

borttagandet av löven skedde manuellt. Avplockade löv vägdes sedan på en 

KECE-N våg (Kern & Sohn GmBH Germany). Prover på ca 0,5l/prov togs från 

den fullständiga bladmassan för varje enskilt träd och placerades därefter i mindre 

papperspåsar som under fortsatt fältarbetet fick stå i skydd av skugga för att sedan 

vid hemkomst förvaras i kylrum. 

Insamling av förnafall skedde genom utplacering av 7 förnafällor för varje 

behandling. Placering av dessa gjordes med hänsyn till tillgång på björkar. 
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2.4 Näringsanalys 
 
I samband med näringsanalysen sammanställdes proverna. För de båda 

behandlingarna (gödslat/ogödslat) slogs varje diameterklass samman till ett prov 

per provtillfälle. Sommarinsamlingen med 3 provtillfällen gav därför 24 prover. 

Höstperiodens 3 provtillfällen gav 20 prover på grund av bortfall av de två klenaste 

diameterklasserna från sista tillfället. 

Förnafällorna tömdes tre gånger och sammanställdes till sammanlagt 5 prover per 

behandling. Endast 10 av de 14 fällorna användes. De sammanlagt 54 proverna 

skickade sedan till SLU, Ultuna, för analys av näringsämnen. Makro- och 

mikronäringsämnen som analyserades presenteras i tabell 3. För kväve användes 

elementaranalysator (Leco TruMac CN- analyzer, Leco Corporation, USA) och 

för resterande ämnen HNO3-uppslutning, analys (ICP AVIO 200, Perkin-Elmer, 

Waltham, MA, USA).   

 
Tabell 3. Näringsämnen som analyserades. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makronäringsämnen Mikronäringsämnen 
Kväve (N) Järn (Fe) 
Fosfor (P) Mangan (Mn) 
Svavel (S) Natrium (Na) 
Kalium (K) Koppar (Cu) 
Magnesium (Mg) Zink (Zn) 
Kalcium (Ca) Aluminium (Al) 
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2.5 Dataanalys 
 
Resultatet av näringsanalysen sammanställdes i tabeller i excell, indelat efter 

perioder, diameterklasser och åtgärd (gödslat/ogödslat). För analys av 

förändringar i näringshalter under tillväxtsäsongen så beräknades medelvärdet för 

alla sommar, höst och förnafallprover för gödslat och ogödslat. Utifrån 

medelvärdena skapades linjediagram med syfte att illustrera trender och 

förhållanden mellan åtgärderna.  

Korrelation mellan diameterklasser och näringsinnehåll sammanställdes till 

diagram där viktenheterna av dom undersökta näringsämnena omvandlades till 

procent (makronäringsämnena) och ppm (mikronäringsämnena) för att möjliggöra 

en lättare jämförelse mellan de olika komponenterna. Med de omvandlade 

enheterna beräknades medelvärde och standardfel för att se att värdena inte var 

allt för spridda. 

I samband med utredning av frågeställningen ”vad återförs till marken i samband 

med lövfällningen” beräknades medelvärden för alla sommar och förna prover för 

gödslad och ogödslad bladmassa. Värdena ställdes därefter upp i tabeller och 

differens beräknades. 
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Förändringar i näringskomposition under tillväxtsäsongen 
 
Makronäringsämnen 
 
Makronäringsämnen hos gödslad respektive ogödslad bladmassa uppvisade 

liknande förändringar under tillväxtsäsongen i förhållande till varandra och 

näringshalterna var generellt högre hos den gödslade bladmassan. Under perioden 

sommar uppvisades de högst nivåerna av kväve (2,52% gödslat, 2,32 % ogödslat 

ts) vilket minskade under hösten för att vid förnafallet nå ett kväveinnehåll på 

0,79% för gödslat och 0,83% för ogödslat. Liknande succesiv avgång hade kalium 

och svavel vars båda värden uppnådde högst innehåll under sommar och lägst 

under förnafallet. Störst tillgång på fosfor uppnåddes under höstperioden för att 

sedan återgå till halter liknande de under sommarperioden. Förändringen hos 

kalcium i motsatts till kväve, kalium och svavel uppvisade istället en succesiv 

ökning under tillväxtsäsongen för att i samband med förnafallet nå högsta nivåer. 

Störst ökning av kalcium återfanns hos den gödslade bladmassan mellan sommar 

och höst. Avvikande i både mängd och förändringsmönster mellan gödslad och 

ogödslad bladmassa var magnesium. Hos den ogödslade bladmassan uppvisade 

magnesium en ökning under tillväxtsäsongen medan hos den gödslade bladmassan 

steg halten magnesium från sommar till höst för att sedan återgå till en lägre nivå 

under lövfällningen. Förändringar hos makronäringsämnen mellan gödslad och 

ogödslad bladmassa över perioderna sommar, höst och förnafall redovisas i Figur 

3. 
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Figur 1. Medelvärden av makronäringsämnen under perioderna sommar, höst och förnafall. Kvävet beskrivs 
i procent av torrsubstans och resterande i milligram per kilo torrsubstans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Medelvärden av makronäringsämnen under perioderna sommar, höst och förnafall. Kvävet 
presenteras i procent och resterande ämnen i mg/kg ts. 
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Mikronäringsämnen 
 
Gällande mikronäringsämnen framkom större olikheter i förhållande till den 

gödslade och ogödslade bladmassan. Järn uppvisade ett spritt resultat under 

tillväxtsäsongen hos den ogödslade bladmassan med en nedgång i halter mellan 

sommar och höst för att sedan kraftigt öka fram tills förnafallet. Hos den gödslade 

bladmassan uppvisade järnet liknande utveckling men utan den kraftiga ökningen 

mellan höst och förnafallet. Aluminium hos både gödslat och ogödslat hade en 

uppåtgående trend där starkare ökning för gödslad bladmassa återfanns mellan 

sommar och höst och sedan en svagare ökning mellan höst och förnafall. Omvänd 

trend återfanns hos den ogödslade bladmassa med svagare ökning mellan sommar 

och höst för att sedan öka mellan höst och förnafall. Mangan i den ogödslade 

bladmassan uppvisade en konstant trend med avsaknad av större förändringar 

medan hos den gödslade bladmassan ökade innehållet mellan sommar och vår för 

att sedan fram till förna fallet minska. Zink uppvisade ett spegelvänt resultat där 

den gödslade bladmassan mellan sommar och höst ökade för att sedan minska 

medan för den ogödslade bladmassa minska mellan höst och sommar för att sedan 

öka fram till förnafallet. Koppar återfanns i större halter hos den ogödslade 

bladmassan. Förändring under perioderna var dock lika för både gödslat och 

ogödslat. Även natrium uppvisade liknande mönster mellan gödslat och ogödslat. 

Kraftig ökning mellan sommar och höst samt svagare ökning mellan höst och 

förnafall. Förändringar och förhållanden mellan gödslat och ogödslat 

näringsinnehåll redovisas i Figur 4.  
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Figur 4. Medelvärdet av mikronäringsämnen under perioderna sommar, höst,  
förnafall. Alla ämnen beskrivs i milligram per kilo torrsubstans. 
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3.2 Korrelation mellan näringsämnen och diameterklass 
 
Makronäringsämnen 
 
Det enda makronäringsämne som uppvisade någon form av trend i förhållande till 

diameterklasserna var kväve. En trend som enbart återfanns i höstproverna för 

både gödslat och ogödslat. Procentuell skillnad i kvävehalt mellan minsta och 

största diameterklass för gödslat var ca 26% och för ogödslat 20% , se Tabell 4-5. 

 
Tabell 4. Gödslat, medelvärden och standardafel (inom parantes) av makronäringsämnen för varje 
diameterklass inom perioderna sommar och höst. 

Period Diameter- 
klass 

N (%) P (%) Mg (%) K (%) Ca (%) S (%) 

Sommar 
gödslat 

1 2.57 (0.06) 0,051 (0,001) 0.073 (0.006) 0.165 (0.019) 0.114 (0.007) 0.033 (0.002) 
2 2.54 (0.12) 0,056 (0.001) 0.068 (0.004) 0.166 (0.018) 0.109 (0.011) 0.036 (0.002) 
3 2.55 (0.06) 0.051 (0.003) 0.059 (0.003) 0.173 (0.023) 0.111 (0.013) 0.034 (0.002) 
4 2.43 (0.12) 0.047 (0.001) 0.062 (0.003) 0.179 (0.018) 0.117 (0.015) 0.033 (0.002) 

        

Höst 
gödslat 

1 2.34 (0.04) 0.049 (0.004) 0.069 (0.016) 0.159 (0.022) 0.136 (0.015) 0.029 (0.003) 
2 2.23 (0.27) 0.054 (0.002) 0.067 (0.008) 0.164 (0.012) 0.131 (0.017) 0.028 (0.004) 
3 1.77 (0.16) 0.057 (0.004) 0.062 (0.005) 0.129 (0.010) 0.157 (0.006) 0.022 (0.000) 
4 1.73 (0.15) 0.054 (0.003) 0.053 (0.003) 0.134 (0.013) 0.163 (0.009) 0.019 (0.000) 

        
        

 

 
Tabell 5.Ogödslat, medelvärden och standardardfel (inom parantes) av makronäringsämnena för varje 
diameterklass inom perioderna sommar och höst. 

Period Diameter- 
klass 

N (%) P (%) Mg (%) K (%) Ca (%) S (%) 

Sommar 
ogödslat 

1 2.39 (0.21) 0,045 (0.004) 0.067 (0.006) 0.171 (0.017) 0.129 (0.014) 0.029 (0.002) 
2 2.32 (0.13) 0.049 (0.003) 0.049 (0.003) 0.172 (0.019) 0.112 (0.011) 0.033 (0.002) 
3 2.27 (0.07) 0.044 (0.004) 0.070 (0.007) 0.192 (0.013) 0.107 (0.010) 0.034 (0.002) 
4 2.30 (0.10) 0.044 (0.004) 0.071 (0.006) 0.176 (0.019) 0.116 (0.012) 0.035 (0.002) 

        

Höst 
ogödslat 

1 2.07 (0.07) 0.044 (0.004) 0.086 (0.011) 0.142 (0.002) 0.153 (0.014) 0.025 (0.002) 
2 2.01 (0.28) 0.046 (0.007) 0.092 (0.009) 0.154 (0.000) 0.128 (0.004) 0.028 (0.001) 
3 1.77 (0.21) 0.042 (0.004) 0.090 (0.009) 0.152 (0.017) 0.133 (0.013) 0.025 (0.002) 
4 1.66 (0.15) 0.041 (0.004) 0.076 (0.004) 0.135 (0.015 0.162 (0.010) 0.022 (0.001) 
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Mikronäringsämnen 

Hos mikronäringsämnena så uppvisade enbart järn en minskande halt med grövre 

diameter och liksom för kvävet enbart under höstperioden. Procentuell skillnad i 

järnhalter mellan minsta och största diameterklasserna uppgick till 35% för gödslat 

och 16% för ogödslat, se Tabell 6-7. 

 
Tabell 6. Gödslat, medelvärden och standardfel (inom parantes) av mikronäringsämnena för varje 
diameterklass inom perioderna sommar och höst. 

Period Diameter- 
klass 

Fe (ppm) Cu 
(ppm) 

Mn (ppm) Zn 
(ppm) 

Na 
(ppm) 

Al (ppm) 

Sommar 
gödslat 

1 15.66 (1.31) 0,92 (0.08) 345.38 (7.51) 29.26 (0.99) 3.54 (0.45) 6.61 (0.86) 
2 13.00 (0.10) 0.96 (0.10) 325.48 (13.45) 30.73 (3.37) 4.49 (2.48) 5.38 (0.78) 
3 13.30 (1.27) 0.75 (0.19) 417.18 (85.86) 26.66 (1.39) 5.64 (1.35) 4.77 (1.21) 
4 13.67 (0.11) 0.90 (0.11) 332.99 (26.99) 28.55 (0.94) 14.43 (1.96) 5.68 (1.08) 

        

Höst 
gödslat 

1 13.83 (0.26) 0.55 (0.12) 402.00 (62.29) 31.83 (4.64) 31.83 (5.94) 8.77 (0.02) 
2 12.33 (0.02) 0.58 (0.07) 294.84 (7.11) 24.20 (1.23) 26.62 (6.11) 8.41 (0.12) 
3 11.53 (0.30) 0.63 (0.01) 468.42 (62.52) 31.30 (3.89) 29.82 (9.14) 8.94 (0.51) 
4 9.04 (0.19) 0.61 (0.05) 534.84 

(126.46) 30.35 (2.34) 27.80 (2.74) 8.28 (0.21) 

        
        

 
 
 
Tabell 7. Ogödslat, medelvärden och standardfel (inom parantes) av mikronäringsämnena för varje 
diameterklass inom perioderna sommar och höst. 

Period Diameter- 
Klass 

Fe (Ppm) Cu Mn Zn Na Al 

Sommar 
ogödslat 

1 16.87 (0.52)  1.00 (0.09) 392.05 (32.23) 36.96 (3.74) 9.20 (7.04) 6.77 (0.93) 
2 16.00 (1.50) 1.10 (0.16) 322.31 (45.02) 39.35 (0.97) 6.23 (1.18) 5.56 (1.10) 
3 14.95 (0.76) 1.17 (0.13) 251.59 (26.61) 31.60 (2.49) 10.02 (2.40) 4.85 (0.63) 
4 16.19 (0.73) 1.19 (0.15) 305.49 (49.56) 29.81 (1.97) 9.33 (7.16) 6.02 (1.40) 

        

Höst 
ogödslat 

1 14.28 (3.34) 0.79 (0.00) 341.60 (6.34) 37.57 (3.54) 23.63 (5.56) 8.28 (1.73) 
2 13.48 (1.02) 0.86 (0.10) 224.46 (22.38) 26.06 (1.27) 22.96 (2.01) 6.91 (0.75) 
3 12.01 (0.59) 0.78 (0.11) 292.85 (24.64) 29.71 (2.98) 31.83 (3.98) 6.73 (0.53) 
4 12.06 (0.38) 0.78 (0.09) 376.57 (61.18) 33.74 (2.11) 46.52 (2.04) 7.68 (0.20) 
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3.3 Näringshalter i samband med lövfällning  
 

Näringshalterna i samband med förnafallet utgör den mängd som återförs till 

marken. För vissa ämnen bland annat kväve, fosfor och kalium så minskade 

näringshalterna från sommarperioden fram till förnafallet medan mängden 

kalcium ökade. Värdena för makronäringämnena från sommarperioden samt 

förnafall redovisas i Tabell 8. Störst skillnad mellan sommar och höst återfanns 

hos kalcium där differensen hos den gödslade bladen uppvisade en ökning på 74% 

och för den ogödslade bladen 65%. Störst minskning återfanns hos kvävet som 

hos den gödslade och ogödslade bladen uppvisade differenser på 69% respektive 

64%. 

Tabell 8. Medelvärden av sommar och förnaprover för makronäringsämnen hos gödslad respektive 
ogödslad bladmassa inklusive skillnader i halterna mellan sommar och förnafall (differens). Med minus 
menas att ämnet minskar från sommar till förnafall och pluset innebär ökning från sommar till förnafall. 
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Störst differens gällande mikronäringsämnena återfanns hos natrium som 
uppvisade en ökning mellan sommar och höst på 547% och 367% hos de gödslad 
respektive ogödslad bladen, se Tabell 9. 

Tabell 9. Medelvärden av sommar och förnaprover för mikronäringsämnen hos gödslad respektive ogödslad 
bladmassa inklusive skillnader i halterna mellan sommar och förnafall (differens). Minus innebär minskning 
och plus ökning. 
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4. Diskussion och slutsatser 
Förändringar och näringsinnehåll förhöll sig lika med värden från tidigare 

undersökningar i ämnet (Smalley 1979, Tamm, 1951, Gosz et al.1972). I en studie 

av (Tamm 1951) beskrivs förändringarna av kväve, fosfor och kalium med höga 

halter i bladen under sommarperiodens inledning för att sedan minska i samband 

med lövfällningen. Även den ökande halten kalcium under tillväxtsäsongen 

påvisas. Avgången av vissa näringsämnen upplevs öka mellan höst och förnafall. 

Under tillväxtsäsongen förflyttas delar av näringsinnehållet från bladen tillbaka 

till trädet. En process som enligt (Miller 1984) accelereras några veckor innan 

lövfällningen. Näringsförlusten under tillväxtsäsongen sker förmodligen inte 

enbart utav trädets näringshushållning. Urlakning av kronan genom nederbördens 

inverkan på bladen kanske skulle kunna bidra till en viss förlust av näringsämnen. 

Hos mikronäringsämnena uppvisas högre värden hos ogödslat (järn, koppar, zink) 

vilket möjligtvis beror på mikronäringsämnenas funktion som katalysatorer, dvs 

ämnen som påskyndar kemiska reaktion utan att själva förbrukas. Ökad tillgång 

på byggstenar som bland annat kväve och fosfor genom gödsling ökar eventuellt 

potentialen för olika processer vilket får trädet att ta tillvara på större mängder 

mikronäringsämnen. Trädens förmåga att hushålla och göra sig av med 

näringsämnen genom förnafallet bör ses som en viktig process för dess överlevnad 

dock, så krävs förmodligen en djupare förståelse för de mekanismer möjliggjorda 

av dessa ämnen. Resultatet gällande dessa förändringar hade förmodligen kunnat 

illustreras mer tydligt i form av mer frekventa provtillfällen under säsongen. 

Vidare hade det varit intressant att spåra de näringsämnen som återförs till trädet 

samt undersöka näringshalterna i bladen i samband med nedbrytningen i marken. 

Huruvida trädets grovlek hade någon inverkan på näringshalterna i bladen kunde 

endast påvisas hos kvävet och järnet under höstperioden. Då järn bland annat styr 

bildandet av klorofyll (Hopkins, 1995) skulle en förklaring till ämnets minskning 

kunna vara den större mängden blad som ofta återfinns hos de grövre träden. En 

större andel löv bidrar till en större fotosyntes vilket medför högre åtgång av 

näringsämnen. Korrelationen mellan diameterklass och näringsinnehåll medräknat 

i medelvärdena under tillväxtsäsongen ger kvävet en mer markant trend under 
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höstperioden. Näringsanalyser av björkar med högre bhd än 11 cm, som i den här 

studien var den högsta uppmätta diametern, hade möjligtvis kunnat uppvisa 

tydligare samband mellan näringsinnehåll och grovlek.  

Den praktiska delen möjliggjordes tidsmässigt av den metodik som tillämpades. 

Med både tid och arbetskraft som begränsande faktor hade ett större antal prov 

förmodligen blivit överväldigande. Eftersom faktorer, svåra att påverka, som 

bladkronans storlek, mängden hängen samt bladens textur hade stor påverkan på 

hur snabbt avlövningsarbetet utfördes kanske tidsmässig optimering återfinns i 

själva hanteringen av trädet från stående till bilväg. Vidare hade möjligtvis någon 

form av mekaniskt redskap underlättat själva lövplockningen. Det är dock 

tveksamt om det finns något sådant. En uppföljning av studien skulle vara 

intressant med tanke på det mer omfattande gödslingsprogram som tillämpades i 

området. Påverkas ungträdens upptagningsförmåga av näringsämnen när nu dessa 

regelbundet tillförs? 

Undersökningen är av ytterst relevans för att kunna förstå trädens 

hushållningsförmåga och även markpåverkan. Att större delen av litteraturen med 

liknande försök är mer eller mindre utdaterad gör denna undersökning intressant 

med tanke på förändringar i både natur och klimat. Ur ett samhälles perspektiv bör 

all forskning rörande skog och gödsling vara av intresse med tanke på utfasning 

av den fossila råvaran. Eftersom vi gjort oss beroende av teknik som ständigt 

behöver laddas med någon form av bränsle bör man i alla fall ha en grundkunskap 

om råvarukällan.  

I detta examensarbete undersöktes alltså näringsinnehållet i björkblad från ett 

gödslat och ett ogödslat område. Hos den undersökta makronäringsämnena 

uppvisades liknande trender under tillväxtsäsongen. Medans större skillnader i 

trender återfanns hos mikronäringsämnen som järn, mangan och zink.. För att fullt 

ut kunna förstå dessa förändringar krävs omfattande kunskap inom växtfysiologi 

och dessutom en förmåga att kunna spåra ämnen till olika vävnader och processer 

i samband med förflyttningar och näringshushållning.  
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http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/13702638072013_178_Rapport_kvavegodsling.pdf
https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/om-lov/vara-lovtrad/bjork-betula-spp/
https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/om-lov/vara-lovtrad/bjork-betula-spp/
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/betul/welcome.html
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