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1 Abstract

To increase the knowledge about the growth of hazel (Corylus avellana) 
and size distribution of the shoots, circumference and stem diameter was 
measured in a total of 54 clones in two areas in Östergötland. Further, the 
width of growth rings was determined for separate years. The diameter of
the stems was measured both out from the centre of the stem and 
perpendicular to the first measure. The stems showed only a weak 
tendency to have an oval shape (with the longest side outwards from the 
centre). The growth model did not improve when the degree of sunlight 
of clones was taken into the account. Therefore it is possible to use a 
simple and general growth model for the shoots of hazel. Such a model 
was then used to estimate the age of hazel from the diameter of the clone.

2 Sammanfattning

För att öka kunskapen om hasselns (Corylus avellana) tillväxt och 
storleksfördelning av skott mättes omkrets och stamdiameter på totalt 54 
kloner i två olika områden i Östergötland. Vidare bestämdes 
årsringsbredden för enskilda år. Stammarnas diameter mättes både utåt 
från centrum och vinkelrätt mot det första måttet. Stammarna uppvisade 
endast en svag tendens att vara ovala (störst mått i utåtriktningen). 
Tillväxtmodellen förbättrades inte av att ta hänsyn till hur ljust hasseln 
stod. Det är alltså möjligt att använda en enkel generell tillväxtmodell för 
skott av hassel. En sådan användes sedan för att beräkna åldern på 
hasselkloner utifrån deras diameter. 

3 Introduktion

Hassel (Corylus avellana) är ett av våra svenska träslag och ses oftast 
som en buske med många skott från en gemensam skottbas/stambas, men 
även i sällsynta fall som ett träd (Mossberg & Stenberg 2010). 
Hasselplantan gror ur en nöt som växer upp till en buske med en 
gemensam skottbas belägen under jord, vilket gör att hela ruggen utgör en
och samma individ, alltså en klon. Allteftersom busken åldras dör de 
äldsta stammarna medan nya skott skjuter upp, mestadels utanför de 
gamla. Det gör att skottbasen växer likt en ring på en vattenyta som 
sprider sig utåt. Åldersbestämning genom att räkna årsringar fungerar för 
enskilda färska stammar på plantan och sträcker sig så långt bak i tiden 
som den äldsta nu levande stammen, men ger inte mycket vägledning om 
klonens ålder. En annan metod för datering är C14-metoden, men det är 
osäkert om den fungerar på växtdelar som befunnits i jord och blandats 
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runt. Vidare skulle det vara ett omfattande och destruktivt arbete att 
försöka hitta den äldsta delen av rotsystemet.  Därigenom är det svårt, 
kanske omöjligt, att utföra C14-metoden på själva hasselindividen när de 
äldsta delarna har förmultnat (Hæggström 2000, 2012).

För att kunna optimera mätning av hasselbuskarnas yttre stammar, som 
står för klonens tillväxt utåt, behöver stammarnas eventuella ovala form 
undersökas. En oval form har betydelse för hur diametern på varje stam 
inom en hasselbuske bör mätas. Vidare behövs data om klonomkrets, 
årsringarnas bredd samt antal årsringar för att kunna ge en beskrivning av
tillväxthastigheten hos hassel och hur den varierar med ljusförhållanden.

I denna studie undersökte jag hasselbuskar i två olika områden: Mantorp 
och Tinnerö eklandskap i Linköping. Jag noterade skottstorlek, skottform 
samt klonomkrets och med en kamera dokumenterades stammar i den 
yttre tillväxtzonen, varigenom tillväxten per år kunde bestämmas.
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4 Material & metoder

4.1 Försökslokaler

Objekten som studerades var hasselbuskar som hade röjts under den 
kallare delen av vinterhalvåret 2012/2013. Anledningen till att dessa 
valdes var att de kunde identifieras genom en färsk snittyta samt, i vissa 
fall, att stammar savade. När tiden för kapningen av stammarna är känd 
vet man vilka årsringar som hör till vilket kalenderår och kan då jämföra 
dessa mellan olika plantor i analyser. Mätningarna av hasselbuskarna 
utfördes under tio dagar mellan 15 och 29 april 2013.

I Mantorp fanns de nedsågade hasselbuskarna i anslutning till ett 
elljusspår vid Klämmestorpsskolan, varför spåret följdes ett varv och 
lämpliga hasselbuskarna identifierades. Ett minimiavstånd på minst 50 
meter mellan olika buskar försökte hållas, men det visade sig att detta 
avstånd behövde underskridas i vissa fall för att få med tillräckligt många 
lämpliga buskar att mäta.

I Tinnerö eklandskap i Linköping eftersöktes nyligen röjda hasselbuskar 
per cykel längs hela vägnätet i området. På några ställen längs en 
kraftledning som går genom reservatet hade både unga och gamla 
stammar på hasselbuskar röjts nyligen då kraftledningsgatan breddats, 
och dessa kom att utgöra majoriteten av mätningarna i området.

4.2 Mätningar

Ute i fält noterades (i) löpnummer  (ii) visuell bedömning av ljusklass 
(skugga, halvskugga och öppet), (iii) kamerabildernas löpnummer, (iv) 
klonens omkretsen vid skottbasen, (v) de enskilda yttre stammarnas 
diameter mätt från centrum på hasselbusken och (vi) motsvarande mått 
vinkelrätt mot (v).

För ljusklassen gjordes en visuell uppskattning i tre kategorier (med 
antagandet att det är molnfritt); skugga (ingen eller nästan ingen direkt 
sol under dagen), halvskugga (direkt sol på åtminstone delar av busken 
under någon eller några timmar per dag) eller öppet (soligt större delen av
dagen).

Vid mätning av hasselbuskarna började jag med att flytta undan kapade 
stammar i de fall som de låg kvar. Därefter gav jag hasselbusken ett 
nummer och mätte omkretsen nere vid marken med ett 30 meters 
måttband. Sedan mättes diametern på de yttre stammarna som låg emot 
eller väldigt nära måttbandet. Diametern mättes huvudsakligen med en 
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klave skalad 2 till 50 cm (Edsbyns Industri AB, Sweden) för stammar 
från ca 2 cm och uppåt, medan en plastlinjal användes i de fall där det var
möjligt och stammen var smalare än ca 2 cm. Två mått togs på varje 
stam, ett från centrum av klonen och utåt samt ett vinkelrätt mot det första
måttet, detta eftersom en tidigare studie hävdat att stammarna var ovala 
(Hæggström 2000).

Bilderna (fem till sex stycken per klon) togs med digitalkamera, alltid 
med kamerans riktning ut från centrum. För att enklare kunna identifiera 
specifika årsringar på lite otydliga snittytor markerades årsringarna med 
en vass blyertspenna, då det i vissa fall var lättare att se årsringarna i fält 
från olika vinklar än på bild. I de fall där det inte gick att se årsringarna 
på grund av en otydlig snittyta från sågningen användes en kniv för att  
åstadkomma en jämn snittyta, där årsringarna framträdde tydligt. I varje 
bild fanns också en linjal som referens. Bredden på årsringarna mättes 
sedan på en förstorad bild, med hjälp av referenslinjalen, och gav en 
precision på ca 1 tiondels millimeter.

4.3 Statistisk analys

Statistiska beräkningar och grafer gjordes i STATISTICA 10 (Stasoft Inc.,
USA). Vid beräkning av tillväxtmodellen användes funktionen ”nonlinear
estimation with user-specified regression, least squares”. Modellen antog 
en exponentiellt avtagande årsringsbredd med ökande ålder, samt tog 
hänsyn till skuggklass (kategorivariabler).
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5 Resultat

Generellt hade stammarna en svagt oval form, med det längre måttet utåt 
från centrum; och den ovala formen blev tydligare ju grövre stammen var 
(Figur 1). 

Differensen i y-led talar om hur mycket bredare stammen är mätt från 
centrum och utåt (radiellt) jämfört med måttet vinkelrätt mot det första 
(tangentiellt). Värdet fås genom att subtrahera den tangentiella diametern 
från den radiella diametern på varje stam. Genomsnittlig diameter på x-
axeln fås genom att addera de båda diametermåtten för varje stam och 
dividera detta med två (dvs antal diametermått; Figur 1).

Bland undersökta kloner fanns ett mönster i data med en liten grupp stora 
kloner (>300 cm), en lite större grupp medelstora (150-250 cm) samt en 
stor grupp –  nästan 70% av hasselbuskarna – med en omkrets <150 cm 
vid marknivån (Figur 2). 

Ytterstammarna i klonerna dominerades av mestadels klena stammar i 
intervallet 0-6 cm (Figur 3).

Den genomsnittliga årsringsbredden hos hasselbuskarna var 2,32 mm det 
första året (2,30 det andra osv) på platser där det idag är mestadels är 
öppet och soligt. I skuggiga lägen är tillväxthastigheten 2,25 mm det 
första året och motsvarande i halvskugga är 2,27 mm (Tabell 1).

Årsringarnas bredd ett specifikt år förklarades till 18% av klonen som 
årsringen hör till och endast en dryg procent av vilket år det var medan 
63% var oförklarad variation (Tabell 2). Ringbreddsresidualen är ett mått 
på hur mycket en predikterad ringbredd för ett specifikt år, baserat på 
tillväxtmodellen, avviker från det uppmätta värdet. En negativ residual 
betyder att den verkliga ringbredden är mindre än den predikterade och 
vice versa.

Variationen i residualen i årsringarnas tillväxt för de tio senaste åren 
uppvisade inga tydliga mönster i relation till skuggklassningen (Figur 4).

Baserat på antagandena att nya skott alltid kommer utanför gamla, att 
klonen växer lika snabbt utåt som de yttersta skotten samt att ingen 
hänsyn behöver tas till skuggning, gjordes en förenklad modell över 
hasselkloners tillväxt vilken visualiserats i en ”åldersbestämningsgraf” 
med prediktionsintervall (Figur 5).
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7

Figur 1. Differens mot stamdiameter för hasselstammar i ytterkanten av 
hasselbuskarna. En positiv differens betyder att stammen (grön punkt) är bredare utåt
än motsvarande vinkelräta mått.
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Figur 2. Storleksfördelningen av omkretsen på hasselbuskarna i studien
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Tabell 1. Tillväxtmodell som beskriver hastigheten med vilken hasselbuskar tillväxer. 
Första årsringen inifrån beräknas vara 2,3 mm i genomsnitt (b1). För varje år som 
går minskar årsringens bredd med 0,02 mm (b2). Står busken i skugga dras det bort 
ytterligare 0,07 mm per år från "genomsnittsringen" (b3), medan motsvarande för 
halvskugga är -0,05 mm (b4). Non-linear estimation, Model is: 
v5=b1*exp(b2*v3)+b3*v6+b4*v7 (hasseldata) Dep. Var. : ringbredd Level of confidence: 
95.0% (alpha=0.050)

Estimate Standard - error t-value - df = 3343 p-value Lo. Conf - Limit Up. Conf - Limit

b1 2,324758 0,042360 54,8804
<0,00000
1

2,241703 2,407813

b2 -0,023330 0,001453 -16,0511
<0,00000
1

-0,026180 -0,020480

b3 -0,074080 0,062624 -1,1829 0,237 -0,196864 0,048705

b4 -0,052722 0,040524 -1,3010 0,193 -0,132176 0,026732
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Figur 3. Histogram över fördelningen av de yttre stammarnas diametrar hos 
hasselbuskarna.



Tabell 2. Varianskomponentanalys över ringbreddsresidualen. ”Klon” och ”År från 
bark” är slumpvariabler. Siffrorna anger andel av variationen i årsringsbredd som 
beror av respektive variabel. Error står för oförklarad variation.

Variabler Ringbreddsresidual

Klon 0,1822

År från barken 0,0141

Error 0,6289
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Figur 4. Box-plot över ringbreddsresidualerna grupperat efter skuggklass. 
2=skugga, 1=halvskugga och 0=öppet. Teckenförklaring i nedre högra hörnet.
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Figur 5. Förenklad modell för åldersbestämning av hasselkloner med övre och undre 
prediktionsintervall för tillväxten.
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6 Diskussion

Hasselbuskarnas stammar i studien visade en tendens att vara ovala utåt. 
Stammarna blir ofta, men inte alltid, mer ovala med åldern. Eftersom 
diametern mättes på stubbarna, vissa inte högre än ca 10 cm, finns en 
osäkerhet i om mätningarna stämmer helt med vad som skulle ha 
uppmätts högre upp på stammarna, vilket gjordes i en tidigare studie 
(Hæggström 2000). En anledning till osäkerheten är att en del stammar 
pressades ihop nära stambasen när de växte upp och påverkade varandras 
form tills de fick mer plats att växa högre upp (personlig observation). 
Det förklarar vissa udda former på stammarna nära stambasen som syns i 
den här studien (Figur 1). Dessa effekter kanske inte syns om man mäter 
högre upp på stammarna där tillväxten normalt inte i lika stor grad 
påverkas genom fysisk begränsning åt något håll. Det jag primärt var 
intresserad av var radiell klontillväxt vid markytan, vilket var skälet till 
att jag mätte diametern nära stambasen. Vid en jämförelse mellan den 
ovan nämnda tidigare studiens värde på medeltillväxten per år för kloners
omkrets och min studies värden, går det att se en skillnad. Den studien 
kom fram till att värdet på omkretsens tillväxt är 0,87 cm per år, medan 
mitt värde ligger på 0,71 cm per år. Uttryckt i radiell tillväxt utåt 
(årsringsbredd) blir motsvarande värden 1,4 respektive 1,1 millimeter per 
år. Det kan tyckas vara en liten skillnad, vilket det också är så länge 
klonen är liten, men det skiljer över 200 år i ålder på en tusenårig klon 
beroende på vilket värde som används.

Vid storleksfördelningen av de yttre stammarna på hasselbuskarna visade 
det sig att de allra flesta stammarna var mindre än sex cm i diameter utåt, 
vilket betyder att tillväxten utåt sker mestadels med unga skott som växer
snabbare än gamla (Tabell 2). En förklaring till de många små skotten 
som hittats på vissa platser är ljusinsläppet. En solig lucka i lövverket 
ökar ljustillgången vid skottbasen och ger upphov till nya skott som växer
snabbt och rakt mot ljuset, så kallade ”solskott”, vilket har framförts i en 
annan tidigare studie (Coppins & Coppins 2003).

Fördelningen av hasselbuskarnas klonomkrets visade att det fanns tre 
ganska tydliga kohorter av hasselbuskarnas omkretsar, där de flesta 
återfanns i den lägsta omkretsklassen <150 cm  – vilket skulle motsvara 
en ålder <210 år baserat på mitt värde för tillväxten. De två andra 
kohorterna, 150-250 cm och >300 cm i omkrets, motsvarar 
åldersgrupperna 210-350 år respektive >420 år. Kohorterna skulle kunna 
spegla hur markanvändningen sett ut i områdena där hasselbuskarna har 
växt. Det är möjligt att graden av skogsbete och vilka djur som betat där 
(Croneborg 2001) haft en framträdande roll i skapandet av kohorterna.
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Hasselbuskarna som undersöktes i Mantorp stod vid ett elljusspår som 
genomkorsade en skog. Det skulle kunna vara så att de yngre 
hasselbuskarna har uppkommit efter anläggningen av spåret i skogen. 
Något som talar emot det är att ingen trolig tidpunkt i data (Figur 2) syns 
för när spåret skulle ha anlagts, vilket kan ha att göra med att spåret inte 
är tillräckligt gammalt för att hasselbuskarna ska ha hunnit nå upp till 
dryga 50 cm omkrets (ca 70 år) som var den lägsta omkretsen på en klon 
som jag noterat. Anledningen till att jag inte mätt hasselbuskar med en 
mycket lägre omkrets var att jag valde bort mindre buskar till förmån för 
större när det fanns flera buskar att välja på i ett område, då större buskar 
ger mer tillförlitlig data för beräkning av tillväxten.

Ljusfaktorn hade en svag eller osäker effekt på den genomsnittliga 
tillväxthastigheten hos hassel (Tabell 1). Ljusklassningen utgick till stor 
del från hur det såg ut på platsen där plantan stod vid fältarbetet och inte 
nödvändigtvis hur det såg ut på platsen för 20-40 år sedan. Därför gjordes
en separat analys av årsringsbreddsresidualerna för de 10 senaste åren 
(Figur 4), men inte heller då kunde någon tydlig effekt av skuggningen 
urskiljas. Det är värt att notera att antalet kloner som stod solexponerat 
var relativt litet i studien samt att ingen av dem stod i en löväng eller 
liknande, där det är öppet åt alla håll så att hasselbusken får maximalt 
med sol. En annan intressant aspekt kan vara att de kloner i studien som 
stod soligt också verkade kunna bli torra under våren och sommaren, och 
att det kan ha en hämmande effekt på tillväxten. Det gör att en eventuell 
fördel av det öppna och soliga läget, mätt i tillväxt, kan släckas ut om 
torka råder och skapa brus i data. Det är okänt om torka är ett 
återkommande fenomen varje år på de öppna platserna där jag samlade in
data, och huruvida hasselbuskarna påverkas av detta eller inte. Men det 
faktum att jag inte kunde se någon årsmånseffekt, tyder på allmän 
okänslighet för väder. En annan förklaring till bristen på ljuseffekt kan 
vara att hasselbuskarna är anpassade till att kunna växa i skuggan av 
andra växter, och därmed inte kan utnyttja starkt solljus så effektivt som 
andra arter. I skuggan av andra växter, till exempel i en skog, är klimatet 
också mer stabilt än på öppen mark vilket kan väga upp en eventuell 
positiv effekt av solljus.

Skuggklassen hade ingen påverkan på årsringarnas tillväxt (Figur 4), 
vilket har gjort att en förenklad graf över hasselkloners tillväxt kunnat 
göras (Figur 5) utan att ta hänsyn till skuggning. En viktig punkt 
angående Figur 5 är att den bygger på antagandet att alla nya skott 
tillkommer längst ut och att bara dessa står för tillväxten utåt av klonen. 
Så är troligtvis inte fallet, utan det är mer sannolikt att en del av tillväxten
utåt sköts av stammar innanför de yttersta. Det gäller i alla fall för de 
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stammar som inte hindras att växa utåt, men som inte klassades som 
ytterstammar vid mätningarna då de inte kunde sägas befinna sig invid 
måttbandet som lagts runt klonen för att mäta omkretsen. Dessutom 
kommer ju inte 100 % av de nya stammarna längre ut än de förra, vilket 
gör att ”åldersbestämningsgrafen” troligtvis ger en underskattning i ålder. 

I en studie av Larrea tridentata i Mojaveöknen (Vasek 1980), vars kloner 
också växer utåt med tiden, uppskattades åldern på klonerna utifrån de 
levande delarnas tillväxt och avstånd från centrum på klonen – vilket var 
ungefär samma som i den här studien. En annan grupp växter med 
liknande växtsätt som hassel är olika arter av australiensisk 
dvärgeukalyptus (mallee) som skjuter nya skott från roten efter en brand 
eller annan störning där stammarna dör (Clarke et al. 2010). På så sätt kan
åldern på klonernas stammar användas som ett mått på tiden sedan 
området senast utsattes för en störning, vilket gjordes i den nyss nämnda 
studien. Åldern på själva eukalyptusklonerna skulle troligen kunna 
uppskattas på samma sätt som för hassel förutsatt att antagandet om 
generell tillväxt utåt från centrum gäller samt att en artspecifik 
tillväxtkoefficient togs fram.

En lite annorlunda och ganska generell tillväxtmodell för mindre, perenna
buskar på torrare marker presenteras av Wiegand et al. (2000). Modellen 
kan förutsäga relationen mellan storlek och ålder baserat på hur en 
storleksfördelning förändras över tid mellan två provtagningstillfällen på 
samma plats med avseende på tillväxt och dödlighet hos arten ifråga. Hur 
gammal en planta av något slag kan bli beror på flera faktorer, där en 
viktig sådan är om plantan är perenn. Perenner har förmågan att behålla 
viss delningsvävnad i skotten odifferentierad, vilket betyder att de inte 
har något förutbestämt ”slut” i tillväxten hos skotten, och därmed inte 
heller för plantan som helhet (Munné-Bosch 2008). Det i kombination 
med någon form av klonal tillväxt (Jeník 1994) som förnyar plantan och 
ersätter delar som dör, gör att vissa växter kan leva i tusentals till 
tiotusentals år, bland annat Larrea tridentata (Vasek 1980) och Lomatia 
tasmanica (Lynch et al. 1998). Två mycket sällsynt stora hasselbuskar 
nämns av Palmgren (1915-17), vilka var 15 respektive 18 meter i omkrets
i början av 1900-talet. Dessa skulle vara ca 2100 respektive ca 2500 år 
baserat på grafen i Figur 5, medan samma hasselbuskar skulle vara 1724 
respektive 2069 år baserat på  Hæggströms metod (Hæggström 2000). 
För en översikt av metoder att mäta ålder med, långlivade kloners 
påverkan på ekosystem med mera se de Witte & Stöcklin (2010).

För att få en bättre bild av hur ljusexponering påverkar tillväxten skulle  
äldre hasselbuskar i öppna landskap, såsom lövängar eller gamla 
betesmarker, behöva undersökas med avseende på årsringsbredd och 

13



jämföra dessa med några som har stått skuggigare under en längre tid. 
Skälet till att jag inte har mätt årsringar på gamla hasselbuskar som står 
öppet är att jag inte har hittat några sådana som har kapats av markägaren.
Det vore värt att studera tillväxten hos denna typ av buskar som står 
öppet i samband med skötseln av sådana reservat. Ett annat möjligt sätt 
att mäta tillväxten på skulle kunna vara att ta borrkärnor från stammarna 
man vill undersöka likt en föregående studie på hasselbuskar i öppen 
terräng (Hæggström 2000). Om det mesta av den radiella tillväxten sker 
via mindre stammar, blir dock borrningen en utmaning. 

7 Tack

Jag vill tacka min handledare Per Milberg som har varit ett stort stöd och 
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