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Abstract
Trees of Bergvik apple (Bergviksäpple) planted between 2001 and 2007 have shown
varying harvest. This study investigates why some trees gets low or no harvest while
others get significantly higher harvest. The aim is to identify some reasons why fruiting
differs between the trees and if possible suggest and/or enlighten the tree owners
what can be done to improve fruiting. The study includes 25 trees, mostly located in
Hälsingland, Sweden. The tree owners have answered two questionnaires, first in the
spring with questions regarding flowering and the second in the autumn, regarding
harvest. The answers to these questionnaires form the foundation for this work.
The result of the study reveals differences in harvest. Older trees and/or trees with
good vegetative growth have larger harvest while trees with poor growth in some
cases didn’t even get flowers. Younger trees with good growth gave good harvest. This
concludes that the single most important factor to get good harvest is good vegetative
growth.
Keywords: Bergvik, apple, harvest, fruiting
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Sammanfattning
Mellan år 2001 till 2007 ympade Julita gård 83 äppleträd av sorten Bergviksäpplet. De
flesta av dessa träd planterades i Bergvik med omnejd. 2013 uppmärksammades att
fruktsättningen skilde mycket mellan träden, vissa fick mycket frukt medans vissa inte
fick något alls. Detta arbete undersöker varför fruktsättningen skiljer sig åt mellan
dessa träd.
25 träd ingick i denna undersökning där trädägarna fick besvarade två frågeformulär,
först på våren gällande blomning och ett senare under hösten gällande skörden.
Svaren från frågeformulären har legat som grund till detta arbete.
I resultatet finns skillnader i skördemängd från träden. De träd som gett störst skörd är
de äldsta träden och de största träden. Det finns även några yngre träd som visat på
god skörd och god tillväxt. Slutsatsen är att tillväxt är den enskilt största faktorn
kopplat till god skörd.
Nyckelord: Bergvik, äpple, skörd, fruktsättning
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Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför fruktsättningen skiljer sig åt mellan de
olika Bergviksäppleträd som planterades mellan åren 2001 och 2007. Målsättningen är att
undersökningen skall ge svar eller i alla fall indikationer på vad som gör fruktsättningen så
olika. Utifrån detta vill jag skapa hypoteser om vad som är möjliga orsaker och eventuellt vad
som kan göras för att förbättra fruktsättningen. Jag har som avsikt att informera trädägarna
till Bergviksäpplet om mina resultat av undersökningen. För mig personligen har syftet också
varit att få en djupare förståelse för vad som påverkar fruktsättningen hos äppleträd.

Frågeställning
1. Varför får vissa träd av Bergviksäpplet frukt och andra inte?
2. Vilka självsterilitetsgener har Bergviksäpplet?
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Bakgrund
1999 knackade det på Margith Backlunds ytterdörr i Bergvik, Hälsingland. På trappan står en
man som letar efter ett specifikt äppleträd, ett Bergviksäpple. Mannen är pomologen
Gullmar Henäng från Uppsala som har lyckats med konststycket att hitta det Bergviksäpple
som står omnämnt i Våra äpplesorter av Anton Nilsson (1987) på Solrosgatan 1 i Uppsala. Nu
har Gullmar rest till Bergvik för att försöka hitta fler träd på dess hemort. Margith som är
genuint intresserad av Bergviks historia blir både förvånad och intresserad. Finns det något
Bergviksäpple i Bergvik, och vart då?
Frågan skapade intresse i Bergvik men ingen tycktes känna igen att det skulle finnas eller har
funnits något Bergviksäpple. Efter ett sökande utan resultat beslutade Margith och
intresserade bergviksbor att ta saken i egna händer, och se till att Bergviksäpplet åter skall
blomma i sin hemort. Det tog ympris från det gamla trädet i Uppsala och kontaktade Julita
gård för att låta de utföra ympningen där. På Julita gård var det trädgårdsmästare Håkan
Svensson som utförde ympningen. Första omgången av ympning sker 2001 och följs därefter
nästan varje år fram till och med 2007. Processen kring ympris sker med hjälp av
pomologerna Gullmar Henäng och Hilding Karlsson. Mellan 2005-2007 togs ympris från
Hildings privata träd, ett Transparente Blanche, där han redan 1995 hade ympat in
Bergvikäpple. Detta på grund av att ”moderträdet” i Uppsala var i så dåligt skick. Ympningen
skedde på våren och under hösten samma år levererade Julita gård dessa till Margith i
Bergvik som ansvarade för vidare distribution. Träden hade vid leveranstillfället en höjd av
cirka 60 centimeter. Under åren ympades totalt 83 små Bergviksäpplen av Julita gård enligt
de anteckningar som finns. Dessa träd distribuerades genom Margith som levererade träd i
främst Bergvik med omnejd.
Mobackes handelsträdgård i Bollnäs tog 2007 över verksamheten efter Margith och Julita
gårds samarbete. Ett par år tidigare (2005) blev Bergviksäpplet utvalt till Hälsinglands
landskapsäpple. Åren gick och träden växte och vissa började ge frukt. Dock noterades att
fruktsättning skilde sig avsevärt mellan träden, vissa fick 100-talet äpplen medans vissa inte
fick några alls. Vid en sammankomst under hösten 2013 beslöt intresserade trädägare i
Bergvik att kontakta högskolan i Gävle för att höra om intresse fanns för att genomföra ett
examensarbete på Bergviksäpplet med utgångspunkt från den varierande fruktsättningen.
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Under den årliga trädgårdsmässan i Älvsjö 2014 kontaktade Margith högskolan genom Wijträdgårdar’s utställningsmonter där högskolan i Gävle hade representanter.
Den 13 april 2014 publiceras på högskolan web-portal (Blackboard) ett nyinkommet förslag
till examensarbete som handlar om fruktsättningen kring en mycket gammal nästan
bortglömd äpplesort som nu åter finns på dess ursprungliga hemort, Bergvik. Jag blir lite
nyfiken och mejlar senare under kvällen Annica Gullberg som är budbärare av denna
information tillika programledaransvarig för Trädgårdsmästarprogrammet på högskolan i
Gävle för att få reda på lite mer om detta ämne. Annica ringer upp mig dagen därpå varvid vi
samtalar kring arbetet en längre stund. Detta samtal blir startskottet till denna uppsats.
Att studera dessa träd som alla kommer från samma moderträd innebär en begränsad
mängd genetisk variation. Den minimala genetiska skillnaden mellan träden gör resultatet av
studien intressantare ur en vetenskaplig aspekt då utveckling och tillväxt av träden i större
utsträckning kan förklaras av andra faktorer än genetiska skillnader.

Bergvik i litteraturen
Bergviksäpplet finns beskrivet av Alexandra Smirnoff (1838-1913) i den omarbetade
versionen av svensk pomologis fader Olof Eneroth (1825-1881) Handbok i Svensk Pomologi
från 1896. Smirnoff (1896) beskriver sorten som en värdefull bords- och hushållsfrukt med
ovanligt goda egenskaper gällande bördighet och härdighet som redan i plantskolan sätter
fruktsporrar. Även Åhlén (1903) beskriver också sorten som mycket härdig och bördig
höstfrukt som växer bra på både sandjord och plats med bottensyra. Strandberg (1913)
skriver om en mycket värdefull senhöstfrukt från Norrland (Hälsingland) med kraftigt
växtsätt och hängande grenar som är ringa nogräknat på växtplats med en tidig och rik
fruktsättning.
Bergviksäpplet presenteras i några litterära verk från sent 1800 till tidigt 2000, men med
tanke på hur många böcker i ämnet som getts ut framför allt under 1900-talet är det väldigt
få som tar upp Bergviksäpplet (se tabell 1). Den tidigaste noteringen av Bergviksäpplet har
Gullmar Henäng hittat i en plantskolekatalog från 1870.
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Tabell 1. Litteratur där Bergviksäpplet finns beskrivet.

Publicerad

Författare

Titel

Sida

Olof Eneroth & Alexandra

Svensk Pomologi, andra delen

158, 159

(Årtal)
1896

Smirnoff
1903

Johan Åhlén

Bland pomonas skatter

80, 81

1913

J. A. Strandberg

Handbok i skolträdgårdsskötsel

210, 268

1987

Anton Nilsson

Våra äpplesorter

208, 209

2010

Görel Kristina Näslund &

Svenska äpplen

54, 55

Ingrid af Sandeberg
Anmärkningsvärt är att trädgårdsmästaren och författaren Håkan Svensson vid Julita gård
som ympade Bergviksäppleträd från år 2001-2007 inte tog med Bergviksäpplet i sin egen bok
från 2003 där 224 äpplesorter presenterades. Inte heller i den utökade andra utgåvan som
kom 2005 med 240 sorter finns Bergviksäpplet med som sortpresentation, dock det finns
med i början av boken där landskapsäpplen redovisas och i slutet av boken i tabellform där
karaktärer hos 326 äpplesorter beskrivs för sortbestämning. I Svensson & Kastman (2005)
pomologiska verk finns onekligen i hög grad kvalitetsläsning, men varför Bergviksäpplet inte
presenterades förblir nog en gåta.

Vad påverkar fruktsättningen?
Det finns många faktorer som påverkar om och när äppleträdet ger frukt. Några avgörande
faktorer är grundstam, jordtrötthet (se nästa sida), pollinering och beskärning (Johnsson,
1988).

Grundstam
Sår man en kärna ur ett äpple får man inte igen samma träd som det äpplet kom ifrån, detta
har att göra med äpplets genetiska variation på grund av att det korsbefruktas. För att
underlätta förökningen och att behålla samma sort med identiska gener måste en vegetativ
förökning ske. Detta har man löst genom att använda sig av en grundstam, en strategi som
antagligen är över 2000 år gammal (Andersson, 2004). Ett äppleträd består därför oftast av
två delar, grundstam med rot och nedre delen av stammen samt ädelsorten som bildar stam
och krona. Ädelsort är den äpplesort som ympats eller okulerats in på grundstammen. Stället
där grundstam och ädelsort möts kallas förädlingspunkt (Johnsson, 1988). Förädlingspunkten
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får under inga omständigheter komma under jorden då den ruttnar och trädet följaktligen
dör (Vollbrecht et al., 2006). Ju högre upp förädlingsstället är desto mer av grundstammens
egenskaper överförs till trädet (Andersson, 2004).
Grundstammen bestämmer i mångt och mycket äppleträdets utveckling, härdighet,
bördighet, växtkraft och förankring i marken. Därför är det av största vikt att anpassa
grundstam och ädelsort till det klimat, jordmån och det planteringssystem trädet skall ingå
(Johnsson, 1988).
I början av 1900-talet var grundstamsfrågan något som diskuterades runt om i Europa.
Tidigare hade man förökat grundstammar genom att fröså bland annat vildaplar men genom
varierande ärftliga egenskaper fick man ofta träd med små avvikande egenskaper vilket
skapade problem (Andersson, 1977). Englands försöksstation i East Malling var tidigt ute och
undersöka vilka grundstammar som lämpade sig till vad och började sortera ut vilka som var
värda att vegetativt föröka (Nilsson, 1958). Även Sverige ville vara med och bidra, det var
Alnarp i Skåne som importerade en större samling klonstammar av dvärgstam (doucin-typ)
för vidare studier. Målet för undersökningen var att hitta en grundstam som skulle bidra till
odlingssäkerhet under hårda nordiska klimatförhållanden. Undersökningen pågick i flera år
för att utse den stam som passade bäst till just det ändamålet. Slutligen gick nummer två ut
som den grundstam Alnarp bedömde uppfyllde målbilden bäst. I handeln kom den inte
förrän 1944 och då under namnet A2, A efter Alnarp (SLU, 2012). Rotsystemet på A2 är
mycket bra, den står väl förankrad i marken. Ett träd med A2 grundstam har sen bördighet
och bör normalt ge frukt efter 5-7 år för att sedan ge en stor och jämn skörd varje år
(Näslund, 2000). Härdigheten hos A2 är mycket god och växtkraften likaså (Johansson, 1988).
Denna klonstam blev snabbt populär och har sedan dess varit en av de vanligaste
grundstammarna, speciellt till hemträdgården (Näslund, 2000). Till nackdelarna hör att A2 är
känslig för uttorkning och jordtrötthet (Andersson, 2004). För trädgårdar från växtzon IV och
uppåt landet passar A2 bra då den lämpar sig väl i kallt klimat (Näslund, 2000).

Jordtrötthet
Jordtrötthet är ett fenomen som uppträder om man planterar samma eller närbesläktade
växtslag efter varandra. Jordtrötthet är särskilt vanligt inom familjen Rosaceae (rosväxter),
men förekommer även inom andra växtfamiljer (Pettersson & Åkesson, 2011). Exempel på
symptom är svag eller helt avsaknad av växtkraft, samt dålig eller utebliven blomsättning
(Rosander, 2009). Orsaken till jordtrötthet är fortfarande inte helt fastställd men det finns
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flera teorier kring biologiska faktorer såsom nematoder, svampar och bakterier (Pettersson
& Åkesson, 2011). Rosaceae är en stor växtfamilj och i Sverige finns omkring 130 arter
fördelat på 21 släkten. Bland dessa finns många vanliga frukt- och bär-växter som äpple,
päron, plommon, körsbär, hallon, jordgubbar, smultron, hjortron, björnbär, åkerbär och
slånbär men även flera prydnadsväxter som rosor, hägg, rönn, oxel, spirea, hagtorn, oxbär
och humleblomster för att nämna några ur denna stora familj (Widén & Widén, 2008).

Pollinering och sterilitetsgener
Äppelträd bildar sina blomknoppar under augusti månad, en varm och solig höst stimulerar
produktionen av blomämnen (Blomqvist, 2010). Äppleträdets förmåga att bilda
blomknoppar tidigt eller sent (bördigheten) är ärftlig för sorten och kan variera väldigt
mycket mellan olika sorter. Vissa äpplesorter bildar blomknoppar redan på plantskolan
medans andra sorter dröjer till flera år efter plantering. Även grundstam är av betydelse vid
bildning av blomknoppar men tendensen att bilda blomknoppar är ärftligt betingad.
(Johnsson, 1988). Blomningstiden och blomningslängden är varierande mellan äpplesorterna
och för att knopparna skall slå ut och blomma krävs en viss mängd värme. Även fast
blomtiden är olika gör det oftast ingenting då blomningstiderna överlappar varandra. Men
för att äppleträdet skall ge skörd krävs det att en lyckad pollinering genomförs (Blomqvist,
2010). Pollinering av äppleblommor utförs först och främst av bin men den utförs även av
humlor, blomflugor och skalbaggar. Bin jobbar inte under +10 grader Celsius, under blåst
eller regn (Näslund, 2000). Humlor kan arbeta i sämre väderleksförhållanden och lägre
temperaturer (Lundin, 1950). För äppleblomman är det bäst om temperaturen ligger över
+14 grader C för bästa befruktningsresultat. Äppleblomman är normalt befruktningsbar
under 2-6 dagar (Näslund, 2000). Ett äppelträd har pollen så det räcker att pollinera 8-9
andra äppelträd (Johnsson, 1988). Äppelblomman är hermafrodit vilket betyder att den bär
på både hanliga och honliga könsdelar. Men den är också självsteril vilket betyder att trädets
egna pollenkorn inte kan befrukta dess egna blommor (Näslund, 2000). Dessutom kan inte
pollen från ett annat träd av samma sort befrukta varandra, pollen måsta komma från en
annan äppelsort för att pollenslangen skall växa ner och utföra befruktning genom
blommans pistill ner till fröämnet (Nybom, 2012). Denna typ av pollinering kallas för
korspollinering eller korsbefruktning. Äppleblomman är även intersteril, vilket betyder att
den inte kan korspollineras med vilken annan äpplesort som helst för att befruktas. Det finns
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ett biologiskt system som bestämmer vilka äpplesorter som kan pollinera varandra och vilka
sorter som inte kan pollinera varandra (Näslund, 2000).
Tidigare har man tagit reda på detta genom mekanisk överföring (handpollinering) av
pollenkorn från en känd äppelsort till en annan känd äpplesorts pistill och observerat
resultatet. Under de senaste åren har man utvecklat en ny metod där man analyserar
pollenhämmande proteiner i äppleblommans stift. Man har kommit fram till att den finns
minst 25-30 olika sterilitetsgener. Sterilitetsgener förkortas vanligtvis till S-gener. De flesta
äpplesorter är diploida, det vill säga att de har två uppsättningar kromosomer, 2 gånger
17=34 kromosomer, och därmed har dessa två olika S-gener. För att uppnå maximal
befruktning bör dessa par av S-gener vara helt olika för de två sorterna. Skulle en av de två Sgenerna vara lika kan det ske befruktning men med sämre resultat, är båda S-generna lika
kan inte befruktning ske (Nybom, 2012). Några få äpplesorter är pollensterila vilka har dåliga
pollenkorn i befruktningssammanhang. Till dessa hör triploida med 3 gånger
kromosomuppsättningen 17 (3 olika S-gener), och tetraploida med 4 olika S-gener och
kromosomtal 68 (4 gånger 17 kromosomer; Näslund, 2000).
Nuförtiden utförs identifiering av s-gener med hjälp av DNA-analys och kan exempelvis
utföras på ett blad (Nybom, 2012).
Om alla fem pistiller blir befruktade av pollenkorn sväller äppleblommans botten upp och
bildar ett kärnhus med många kärnor som omges av ett välutvecklat äpple (Näslund, 2000).
Normalt är det 20 % av äppelträdets blommor som blir pollinerade varav 5 % av dessa
utvecklas till äpplen (Ahtonen, 2003).

Beskärning
Äppleträd har som regel svårt att växa till ett fruktträd med ett utseende som vi vill ha det.
Trädet har vanligen egenskaper i sig att växa som en vildvuxen buske och blir obeskuret
väldigt tätt och snårigt. De äppleträd som inte beskärs har också lättare att få sjukdomar på
både frukt och växtdelar. Beskärning av äppleträd görs därför dels för att få en luftigare
trädkrona vilket är förebyggande mot svampsjukdom som förökar sig i fuktigare miljöer och
dels för att skapa ett stabilare träd med längre livslängd (Blomqvist, 2010). En luftigare
trädkrona, förutom att den torkar ut snabbare efter nederbörd, gör det också möjligt för
solens strålar att nå frukten och ge den mer färg, fylligare smak och mer motståndskraftig
mot sjukdomar. Vid beskärning blir också grenarna tjockare, detta medför starkare grenverk
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och ett mycket stabilare träd som klarar större påfrestningar som rikliga skördar eller större
snömängder. Ett beskuret äppleträd kommer senare in i bördighetsålder och man får vänta
lite längre på de första skördarna efter plantering än om man jämför med ett obeskuret
(Vollbrecht, Alm & Veltman, 2006).

I ett obeskuret träd blir grenar ofta långa och kala, varpå man finner frukten längst ut i
grentopparna. Detta medför dåligt utvecklad frukt och större risk för frukten att blåsa ned
vid kraftiga vindar, det gör också plockningen mer besvärligt (Lind, 1920). På längre sikt
kommer frukten i ett obeskuret äppleträd allt högre upp i takt med att kronan växer och
äpplena blir mindre i storlek, saknar färg och smak (Näslund, 2000).
En nyplanterat äppleträd bör inte beskäras första året eftersom fokus för trädet skall vara att
bygga en nytt fullt fungerande rotsystem. Etableringen vid plantering för ett träd är en
mycket energikrävande process, och för att få all denna energi krävs många blad (lövmassa)
som kan ta till vara på solens alla strålar och via fotosyntes bilda byggstenar som används till
att bygga upp ett nytt rotsystem. Beskärs äppleträdet vid plantering förlängs
etableringstiden och därmed kommer bördigheten senare (Johnsson, 1988).
Unga träd, upp till 4 år gamla, bör beskäras så de i framtiden tål hård belastning av frukt,
vind och snö. Träden blir starka om man under dessa tidiga år formar trädkronan med
kraftiga sidogrenar och trubbiga grenvinklar. Har man möjlighet skall fyra grenar med
trubbiga trädvinklar sparas som huvudgrenar, dessa skall vara jämnt fördelade runt
stammen och på lagom avstånd i höjdled (Näslund, 2000). Trädets grenvinklar är viktiga av
flera anledningar, trubbiga grenvinklar blir till starka grenar som klarar stora skördar, hårda
vindar och rikliga snömängder. Därmed ger det också äppleträdet en längre livslängd.
Horisontella grenar påverkar också fruktsättningen då saftströmmen i grenen fördelas ut
jämnare. Detta reducerar längdtillväxten av grenen som får en svagare tillväxtkraft och ökar
bildningen av blomknoppar. Således stimuleras knoppbildningen av hängande och
horisontella grenar. Studier har visat att detta främst gäller de träd som är starkväxande och
har sen bördighet (Vollbrecht et al.). En spetsig grenvinkel gör grenen svag vid belastning och
risken för fläkskador och/eller att den bryts av ökar markant. Även mottagligheten för
svampsjukdomar ökar med en spetsig grenvinkel (Näslund, 2000). Ju spetsigare grenvinkeln
är desto större är risken för isbildningar under vintertid som kan leda till frostskador (se figur
1; Lind, 1920).
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Figur 1. Till vänster spetsiga svaga grenvinklar, till höger trubbiga starka grenvinklar (Näslund, 2000)
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Metod
Undersökningen började med att en intresseförfrågan skickades ut till alla kända ägare av
Bergviksäpplet som fått sitt träd levererat från Julita mellan åren 2001 och 2007. Med hjälp
av Margith Backlund som hade all dokumentation gällande dessa träd, om vem som ägde det
och dess adress. Totalt skickades 83 brev ut med en första intresse förfrågan (se bilaga 1).
Denna förfrågan gällde om vilka som önska delta i denna studie kring Bergviksäpplet.
Margith agerade ”draghjälp” som på plats i Bergvik hade möjlighet att informera aktuella
trädägare om vad som var på gång. Av dessa 83 utskickade brev svarade 25 att de var
intresserade och ville delta i studien. Dessa 25 fick ta del av det första frågeformuläret (se
bilaga 2) gällande blomningen som skickades ut i god tid före träden hade börjat blomma. I
detta formulär ingick bland annat mätning av temperatur innan, under och efter blomning
varpå högskolan erbjöd utlåning av en enkel termometer med max och min funktion. I
samband med blomningstiden av träden besökte jag Bergvik för att själv se blomning på
plats och även fotografera några av de träd som är med i studien. Under detta besök
inspekterades cirka 10 träd och utöver fotografering noterades växtsätt och eventuellt
annan relevant information såsom beskärning, skador eller liknande.
Arbete med att analysera materialet från första frågeformuleringen påbörjades så snart alla
svaren inkommit. Detta för att få en överblick inför fruktsättning men också för att väcka
tankar och funderingar kring olika teorier samt ha god tid att reflektera. Utifrån detta har
litteratur med pomologisk anknytning/inriktning studerats samt artiklar i berörda ämnen
sökts i databaserna Discovery (sökportal) och Epsilon. E-resurser har sökts via Libris och
uppsatser via Diva och Epsilon. Kontakt med professor Hilde Nybom vid SLU etablerades
tidigt. Under arbetet har även kontakt med pomologerna Hilding Karlsson och Gullmar
Henäng upprättats och på Julita gård har trädgårdsmästare Klara Holmqvist varit
kontaktperson.
Under sensommaren skickades det andra frågeformuläret ut till de 25 berörda trädägarna
(se bilaga 3). Detta frågeformulär berörde i huvudsak fruktsättningen. När väl svaren från
detta kom tillbaka påbörjades analysen och snart insåg jag att det fanns behov av
kompletterande uppgifter kring trädens tillväxt. Således besökte jag återigen Bergvik denna
gång under sensommaren/hösten för mätning av stamomfång samt mått till första gren (se
beskrivning längre ner). På plats fotograferades träden och även noteringar om exempelvis
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växtsätt gjordes. Totalt under detta besök inspekterades och fotograferades cirka 20 träd.
Trädägarna till de träd som inte var med i denna inspektion kontaktades senare via mejl och
telefon för att få med alla träd även i denna datainsamling.
Sammanställning och analyser av materialet från båda frågeformulären har utförts med hjälp
av i första hand kalkylprogrammet Excel. Utifrån detta material har trender, reflektioner och
teorier undersökts och diskuterats med handledaren samt genom egna studier av befintlig
litteratur. De observationer, bilder och noteringar som gjordes under båda besöken i Bergvik
har även legat som underlag för vidare bearbetning i denna studie.
Mätning av trädhöjd som finns med i det första frågeformuläret (se bilaga 2) är mätt i
enheten meter. Mätning av stamomfång och höjd till första gren är mätt i centimeter.
Stamomfång mättes en meter från marken upp på stammen. I de fall trädet hade förgrenat
sig före en meter upp har den gren ovan förgreningen med störst stamomfång mätts (se
figur 11). Höjd till första gren uppmättes från marken till att första grenen närmast marken
längs stammen.
Träd med gnagskador och liknande skador efter exempelvis rådjur, hare, och älg samt skador
som orsakats av snömängd har inte kategoriserats som ett beskuret träd.

Mätning av temperatur under blomning finns med i första frågeformuläret och är mätt i
grader (se bilaga 2).
Totalt i studien ingår 25 träd dock saknas data för blomningen från ett träd. I de fall under
resultat och diskussion som berör blomningen är det således 24 träd som redovisas och
diskuteras.
Trädets placering i denna studie anges i koordinater i den valda standarden WGS84 DDM
(lat, long). Framtagningen av dessa koordinater utfördes med hjälp av internetsajten hitta.se
och deras satellit-vy där verktyget ”koordinater” används. I de fall där det är känt vart trädet
i fråga är planterat har en koordinatangivelse med +/- 5 meter används. I de fall som det
saknas information om vart på tomten trädet står planterat råder en mindre
koordinatnoggrannhet, dessa träd har koordinatangivelse med +/- 20 meter används (se
bilaga 4).
2005 genomfördes en inventering i Bergvik om vilka äpplesorter som fanns i området.
Resultatet från inventeringen har delgivits av M. Backlund (personlig kommunikation, 30
april 2014). Från detta material upprättades en tabell över de olika äpplesorterna och deras
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sterilitetsgener (se tabell 4). Sterilitetsgensundersökningen är utförd på Balsgård som är
Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) växtförädlingsstation för hortikulturell forskning.
Tabellen presenterar olika äpplesorter och deras s-gener, inte vart de står planterade eller
hur många av varje sort det fanns vid inventeringstillfället. Bergviksäpplet är exkluderat i
tabellen. De röda cellerna i tabellen markerar samma sterilitetsgen som Bergviksäpplet. I de
fall en äpplesort helt saknar information i cellerna för sterilitetsgen saknas registrerad DNAanalys. De äpplesorter som har den ena sterilitetsgenen som frågetecken (?) har DNA-analys
utförts men identifieringen är inte fastställd då denna gen fortfarande är okänd.
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Resultat
Av totalt 83 träd av Bergviksäpple som ympades av Julita gård från år 2001-2007 och
levererades till Bergvik har 25 stycken ingått i denna studie (se tabell 2).
Tabell 2. Antal Bergviksäppleträd levererade från Julita gård till Margith Backlund

Årtal

Antal planterade

Med i studien

Representation/år

2001

11

4

36 %

2002

13

4

31 %

2004

6

4

67 %

2006

26

7

27 %

2007

27

6

22 %

Totalt

83

25

30 %

Beskärning
68 % av träden i studien har genomgått någon form av beskärning medans resterade 32 %
inte alls beskurits (se tabell 3). Inget av de beskurna träden har beskurits av professionell
utbildad person enligt svaren från frågeformuläret (se bilaga 2). Av de 14 träd som beskurits
varje år har 9 av ägarna till dessa angett att det beskurits försiktigt eller sparsamt.
Överhängande del av ägarna till de träd som beskurits saknar uppgift om när under året de
har beskurits.
Tabell 3. Fördelningen av beskärda träd och antal inte beskärda.

Åtgärd

Antal

Fördelning

Beskuret varje år

14

56 %

Beskuret första gången 2013

3

12 %

Inte beskuret

8

32 %

Träd som beskurits varje år med stamomfång från cirka 12 centimeter ger god skörd,
detsamma gäller för äldre träd beskurna första gången 2013 (se figur 2). Av de åtta träd som
inte beskurits gav bara ett träd en rikligare skörd på cirka 100 äpplen. Träd som beskurits har
generellt sett större stamomfång, dock finns några undantag.
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Figur 2. Beskärda eller inte beskärda träds höjd i förhållande till skörd.

Ålder, tillväxt
De Bergviksäpplen som gett mest frukt är de äldsta träden i studien, de från år 2001 och
2002. Det är också dessa träd som är störst till storlek vid mätning av stamomfång och
trädets totala höjd. Träd med god tillväxt ger frukt, större träd ger större skörd. De träd som
inte gett frukt är de yngsta träden i studien och/eller de träd som är små till storlek (se figur
8 och 9).
Resultat av studien visar en relativt tydlig trend att tillväxten är linjär gällande stamomfång i
förhållande till trädens höjd. Högre träd har större stamomfång och lägre träd har mindre
stamomfång. Det finns en även tydlig linjär trend mellan yngre och äldre träd. Resultatet
visar att i takt med ökad ålder ökar stamomfång och höjd (se figur 3).
Tillväxten i stamomfång och trädens höjd avtar något med ålder, träden planterade år 20012002 och 2004 inte skiljer sig så mycket (se figur 4 och 5). Stamomfånget hos de yngre
träden (2006-2007) är tydligt mindre, det finns dock två träd som avviker något från år 2007
som har haft god tillväxt med avseende på stamomfång (se figur 5). Dessa två träd med 13
respektive 14 centimeters stamomfång har också mycket god höjdtillväxt (se figur 4).
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Blomningen
17 av 24 träd har blommat med ett medeltal på 9,59 blomdagar (standardavvikelse 3,66,
median 9). Medeltal för start och stopp av blomningstid, datum 2014-05-19 och 2014-05-29.

Det finns en antydan till att längre blomning är kopplat till större stamomfång, dvs. större
stamomfång (större träd) ger fler blomdagar. Trädets stamomfång är kopplat till hur länge
trädet kan ge blomning, med litet stamomfång uteblir blomningen helt.
Samtliga träd från 2001 och 2002 har under 2014 blommat mellan 3 och 17 dagar. Bland
dessa har de två träd med störst stamomfång blommat längst. Av träden från år 2004 har
alla blommat 2014 utom ett och det har minst stamomfång. Av de yngsta träden, de från år
2006 och 2007, är det fem träd som inte blommat alls. Fyra av dessa har minst stamomfång
oavsett planteringsår (se figur 6).
Resultatet är inte lika tydligt att höjden på trädet är kopplat till längre blomning än om man
jämför med resultatet av stamomfång i förhållande till blomning. Det är mindre spridning i
resultatet från trädens höjd förhållande till blomning än jämfört med resultatet från
stamomfång förhållande till blomning som har större spridning (jfr figur 6 och 7). De träd
som inte blommat är några av de yngre och mindre träden från år 2006 och 2007 men även
ett träd från 2004 med höjd av 2,5 meter och 14 centimeters stamomfång.
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Figur 7. Förhållandet mellan trädens höjd och antal dagar respektive träd varit i blom.

Fruktsättning
13 av de 25 träd som ingått i studien har fått frukt, med ett medelvärd på cirka 45
äpplen/träd, dock med stor spridning av antalet (se figur 8 och 9).
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De träd som erhållit den största skörden har det största stamomfånget och dessa träd tillhör
också de äldsta i studien (se figur 8). Undantaget är ett träd som gett cirka 100 äpplen från
2001 med ett lägre stamomfång på 13 centimeter. Detta träd (se figur 11) förgrenar sig långt
ner på stammen och har första gren vid 36 centimeter. Med få undantag ger ett lägre
stamomfång ingen eller liten skörd, ju större stamomfång desto större skörd. Yngre träd har
mindre stamomfång och ingen eller liten skörd. Äldre träd från 2001-2004 har större
stamomfång och ger i de flesta fall riklig skörd (se figur 8).
Av träden från 2001 har samtliga burit frukt under 2014, det träd som gett minst skörd är det
träd med lägsta trädhöjd. Denna trend gäller mer eller mindre även träden från 2002 och
2004 (se figur 9). Träden som inte gett någon skörd har lägst uppmätt höjd i studien men ett
undantag av ett träd från 2007 som gett 25 äpplen med en trädhöjd på 1,75 meter.
Resultatet visar en något tydligare trend att trädhöjd är mer kopplat till skörd än
stamomfång. Trädhöjd i förhållande till skörd har mindre spridning och färre undantag än
stamomfång förhållande till skörd (se figur 8 och 9).
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Alla träd utom ett uppnått ett visst förhållande av stamomfång och ålder när de ger skörd (se
figur 10). Det träd som är undantaget har väldigt litet stamomfång då trädet förgrenar sig
väldigt lågt ner (tidig förgrening; se figur 11).
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Sterilitetsgener
Bergviksäpplet är en diploid äpplesort med sterilitetsgenerna 7 och 10. Av de äpplesorter
som undersökt på Balsgård tillhör sterilitetsgenen 7 en av de vanligaste av dessa och finns i
cirka 30 % av sorterna. Sterilitetsgenen 10 förekommer i betydligt färre sorter, cirka 10 %.
60 % av undersökta sorter på Balsgård har inte sterilitetsgenerna 7 och/eller 10 och bör
därför fungera som korspollinatörer (Nybom, 2012).
Resultatet från inventeringen av äppleträdbeståndet i Bergvik år 2005 innehåller 35 olika
äpplesorter, (M. Backlund personlig kommunikation, 30 april 2014). Av dessa har 49 % (17
sorter) inte någon av Bergviksäpplet sterilitetsgener och kan därför fungera som
korspollinatör. 34 % (12 sorter) av äpplesorterna delar Bergviksäpplets ena sterilitetsgen och
fungerar därmed sämre som pollinatör. 17 % (6 sorter) av äpplesorterna saknar registrerad
DNA-analys (se tabell 4).

Tabell 4. Äpplesorter inventerade i Bergvik 2005 med sterilitetsgener.

Äpplesort

Sterilitetsgen

Sterilitetsgen

Alice

3

5

5

7

Birgitt Bonnier

2

5

Cellini

10

22

Charlamovsky

3

28

Cox's Pomona

1

5

Farmors Juläpple

3

7

Filippa

7

24

Grågylling

2

20

Gyllenkroks astrakan

3

22

James Greive

5

?

Kavlås

28

?

Lobo

10

22

Amorosa
Aroma
Bergius

Maglamer
22

Mantet

7

25

Melon

7

?

Oranie

3

7

Ringstad

1

20

Risäter

3

7

Röd astrakan

3

7

Signe Tillisch

5

?

Silva

1

?

Stenbock

3

22

Stor klar astrakan

7

22

Summer red

2

9

Sävstaholm

1

?

Wealthy

3

9

Vit astrakan

7

22

Åkerö

1

?

Ökna lökäpple

3

16

Queen

Sockermiron

Transparente Blanche

Temperatur
På grund av väldigt stor variation och uteblivna mätningar av temperatur under blomning
blev resultatet mycket svårtolkat och har därför utlämnats i detta arbete.

Publicering
Söderhamns-Kuriren publicerade den 11 augusti 2014 en artikel om Bergviksäpplet och detta
examensarbete (se bilaga 5).
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Diskussion
Tittar på man på resultatet av studien ser man redan vid första anblicken att n-värdet (antal
inkluderade träd) är för lågt för att ligga som grund för analyser baserade på ren statistik.
Däremot ger materialet goda grunder för att visa på eventuella trender och en rimlig bas för
antaganden gällande mina arbetshypoteser. En viktig parameter som bidrar till att trender i
materialet lättare ses och diskuteras är spridningen över trädens planteringsår. Av de 25 träd
som ingår studien finns en god spridning från år 2001 till 2007 (se tabell 2).
Studien visar tydligt att skörden skiljer sig åt mellan träden och att hälften inte fått någon
skörd alls. Enligt min åsikt finns det inte en enskild tydlig anledning till detta resultat, jag
finner det troligt att flera olika anledningar gett upphov till skillnader i trädstorlek och
därmed skörd eller icke skörd. I insamlat material finner jag inget som tyder på att
Bergviksäpplet skall ha problem eller svårigheter med att få god fruktskörd/avkastning.

Pollinering och fruktsättning
Det finns främst två faktorer som är av stor vikt om man tittar på resultatet över de träd som
fått skörd eller riklig skörd, nämligen ålder och tillväxt. Som jag tolkar materialet så utesluter
den ena den andra men inte tvärtom. Ett äldre träd behöver inte per automatik ha haft god
tillväxt medans ett yngre träd kan ha haft mycket kraftig tillväxt. Min slutsats är att tillväxten
är den enskilt viktigaste faktorn för en god skörd (se figur 8 och 9).
Studien visar även att träden som uppnått ett visst förhållande mellan stamomfång och ålder
ger god skörd (se figur 10). Bortsett från trädet som gett cirka 100 äpplen, som förgrenar sig
väldigt tidigt, är resultatet tydligt att träden som nått ett visst förhållande ger skörd. Med
denna information är det möjligt att jämföra träd från olika årgångar genom förhållandet till
stamomfång och se vilka av de yngre träden som har haft god tillväxt, och vilka av de äldre
träden som haft svag tillväxt. Jag tolkar mitt material som att träd med stark vegetativ
tillväxt ger större fruktsättning (se figur 10).
Träd som inte gett skörd är de som haft svagast tillväxt. Detta gäller såväl äldre som yngre
träd. Det finns några äldre träd i studien från år 2001, 2002 och 2004 som inte gett skörd,
samtliga av dessa träd har anmärkningsvärt mycket mindre stamomfång och lägre trädhöjd
än de som gett skörd i samma årskull (se figur 8 och 9). Det är väldigt tydligt att fruktsättning
och antal producerade äpplen är kopplat till tillväxt. Det träd som fått minst skörd, bara ett
äpple, har lägst trädhöjd, minst stamomfång och också kortast blomning. Träden från 2002
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visar samma trend för de två träd som inte gett skörd och trädet från 2004 som inte gett
skörd är också detta minst i årskullen med avseende på stamomfång och trädhöjd (se figur 8
och 9).
Det finns en trend i materialet att trädens höjd i större utsträckning tycks påverka mängden
fruktsättning än trädens stamomfång (se figur 8 och 9). Högre träd ger alltså större skörd.
Detta är intressant då det är tvärtom gällande blomningen, där större stamomfång tycks ge
längre blomningstid. De träd i studien som är 2,5 meter eller högre ger skörd (se figur 9). Det
finns 5 träd från 2006 som blommat rätt länge men inte gett någon nämnvärd skörd, bara
något enstaka äpple (se figur 7). Inget av dessa träd är 2,5 meter höga, vilket jag finner högst
anmärkningsvärt, vad kan det bero på? Varför ger de höga träden frukt men inte träden
under 2,5 meter när flera lägre träd blommat? Det finns säkert olika anledningar men min
hypotes är att dessa träd under 2,5 meter är betydligt mindre träd, även på bredden så att
säga och därmed har de betydligt färre blad och mindre grenverk vilket ger avsevärt färre
blommor. Och fåtaligare blommor ger sämre möjlighet till skörd, som Ahtonen (2003) skriver
så blir bara cirka 20 % av blommorna pollinerade och av dessa producerar bara runt 5 %
äpplen. Då blir självklart antalet blommor väldigt viktig faktor i förhållande till mängden
fruktsättning. Därför är min slutsats att mängden blommor är så pass mycket större på de
träd som är högre än på de lägre, men det kan ju förekomma även andra anledningar till
denna trend. En annan möjlig anledning till att träd som blommar inte ger frukt är
pollinering och befruktningsmöjligheter, hur ser närheten till andra träd ut så är
korsbefruktning kan ske? Efter att själv varit och observerat 80 % av träden och studerat de
andra 20 % via satellit-vy (hitta.se) och dess omgivning ser jag inga uppenbara problem med
korsbefruktning. Snarare tvärtom goda möjligheter vilket även styrks av äppleinventeringen
som gjordes 2005,( M. Backlund personlig kommunikation). Närhet till andra träd finns till
nästan alla träd, det är faktiskt bara ett träd (koordinat N 61° 15.9164', E 16° 49.8942') jag
bedömer ligga i farozonen till att möjligen få problem med pollineringen. Detta är ett träd
från år 2006 som har mycket dålig tillväxt och aldrig har blommat, således kommer
eventuella pollineringsproblem i ett senare skede. Alla andra träd bedömer jag ha goda eller
mycket goda möjligheter till bli korsbefruktade. Fullt möjligt är ändå att något träd står
olyckligt planterat med tanke på befruktningen, att just de närmaste äppleträden skulle ha
samma sterilitetsgen som Bergviksäpplet. Blomqvist (2010) menar att träden bör finnas
inom en radie av 20-25 meter för att pollinera varandra med tanke på hur insekterna flyger,
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tycker jag låter väldigt kort. Kan det verkligen stämma? Måste väl också bero på närhet till
annan mat (pollen) är för insekterna. Men det är klart ju närmare det är mellan träden desto
bättre borde förutsättningarna bli.
Det finns i alla fall inget som tyder på pollineringsproblem i studien eftersom närhet till
andra träd och trädgårdar finns i stort sett överallt. Dessutom med tanke på vad Johnsson
(1988) skriver att ett äppelträd har pollen så det räcker till 8-9 andra ger det goda
förutsättningar. Det är väl då snarare avståndet mellan träden och antal bin i området som
har en avgörande faktor när det gäller pollinering och befruktning. Min studie har inte
omfattat pollinatörer, så detta kan jag inte uttala mig över huvudtaget om. Om och när de
yngre och mindre träden blir större, över 2,5 meter i trädhöjd, och blommar bra men inte
ger frukt kan det vara ett tecken på att korspollinatör saknas i närområdet. Enligt
inventeringen av andra äppleträd från 2005 (M. Backlund personlig kommunikation) har 49
% av sorterna i Bergvik helt andra sterilitetsgener än Bergviksäpplet (se tabell 4) och därmed
ger dessa träd goda förutsättningar för korsbefruktning. Vid besök i Bergvik den 29 maj
blommade äppelträden runt de Bergviksäpplen som jag besökte. Dock krävs att de finns i
närområdet och bin transporterar pollen, vilket inte sker i kall och blåsig väderlek. Det är
många faktorer som kan påverka fram till eventuell skörd, men 49 % är ett något lägre
resultat än räknat på samtliga DNA-analyser utförda på Balsgård där 60 % inte delade någon
gen (Nybom, 2012). Det är ändå noterbart, vartannat äppleträd i Bergvik har goda
möjligheter att korsbefrukta Bergviksäpplet om man utgår från den inventering som gjordes
2005. En tredjedel av de inventerade sorterna, eller 34 %, delade en S-gen och fungerar
således som korsbefruktare men med något begränsad befruktning. Å andra sidan kan man
se inventeringsunderlaget från 2005 (se tabell 4) som att nästan vartannat träd inte kan
befrukta Bergviksäpplet fullt ut på grund av delad S-gen.
När det gäller resultatet av blomningstiden och blomningslängden finns det några osäkra
faktorer att ta hänsyn till. Det är inte helt enkelt att notera start och stopptid för när ens träd
blommar, här finns ett tolkningsproblem vilket jag har sett i svaren från frågeformuläret (se
bilaga 2). Jag vill påpeka den variation som setts i resultatet men också påpeka svårigheten
med uppgiften. Utifrån detta kan man ändå se tendenser i resultatet. Jämför man resultatet
av blomningslängden med de mätningar som gjordes på experimentfältet 1919 som Lind
(1920) beskriver finner jag 9,59 dagar rimligt, det är till och med lite längre än snittet av
andra träd. Dock finner jag det högst troligt att mätnoggrannheten var större under
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experimentfältets dagar, även om mätningarna är nästan 100 år gamla. Med det vill jag ha
sagt att det blir av flera anledningar svårt att jämföra dessa resultat. När det gäller
blomningstiden, 19-29 maj finner jag Bergviksäpplet blomma relativt tidigt, det finns en
anledning till min åsikt. Mitt eget besök i Bergvik den 29 maj 2014 när jag observerade
träden där de flesta Bergviksäpplen hade blommat över medans de flesta andra
äpplesorterna fortfarande stod i full blom. Nu hör till saken att dagen innan (28 maj 2014)
hade det blåst och regnat mycket och de trädägare som jag träffade hade noterat att
blommorna hade blåst ned. Kvarstår dock att de andra äpplesorterna hade sina blommor
kvar, men å andra sidan var de träden mycket större. Mindre träd har inte så många
blommor, så det blir kanske inte rättvist att jämföra dessa fast det är det enda som är
möjligt. Och det borde inte påverka om ett äppleträd är litet eller stort när det går i blom,
det har att göra med värmesumma att göra enligt Blomqvist (2010). Däremot kan
blomningstidens början skilja upp till 3 veckor av samma äpplesort enligt Lind (1920), vilket
har med väderlek att göra, den totala värmen som ackumulerats under året. Om en blomma
har lättare eller svårare att blåsa ner/av från ett litet eller större träd har jag inte lyckats
hitta några trådar att utveckla. Däremot förefaller ju risken större att de blåser ner från ett
litet träd med några få blommor i toppen av relativt kala grenar än ett stort träd med
hundratals blommar över stort grenverk, vilket kanske ger lite lä i sig. Av resultatet från
blomningen är min åsikt att Bergviksäpplet inte har några problem blomningen. Sorten
verkar ha en normalt lång blomningstid, möjligen blommar det lite tidigt.
Studien har en brist när det gäller blomningen då endast datum för när träden startade
respektive slutade blomma finns med. Här hade mer information varit önskvärt som bland
annat antal blommor per träd. Mer information kring blomningen hade gett en tydligare bild
om hur bra träden blommar och är ett möjligt spår att följa upp vid vidare studier.

Det finns väldigt mycket som påverkar om äppleträdet skall ge en god skörd. För att frukt
skall uppstå måste en lyckad befruktning skett och för att detta krävs en lyckad pollinering.
Enligt Näslund (2000) är äppelblomman utslagen och redo för att bli pollinerad endast 2-6
dagar. Detta kräver att träden intill blommar samtidigt för att förutsättning till pollinering
och befruktning skall ske. Ett träd som är blommar rikligt men inte får frukt, kan därför ha
problem med närhet till korspollinatör. Men det kan också vara brist på insekter som
transporterar pollenkornen mellan träden. Johnson (1988) menar att vädret har en viktig roll
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under blomningsperioden, regn, kallt och blåsigt är inget som gynnar insekternas
arbetsförhållanden. Blir det riktigt kallt under blomningen, -3 grader eller lägre kan även en
outslagen knopp skadas menar Nilsson (1958), blommans pistill är känsligast och blir svart
vid frost som sedan ramlar av. Johnsson (1988) påpekar även att brist på näring kan ge
brister i äppleblommans kvalitet som kan göra den delvis eller helt steril.

Jordtrötthet
Enligt Andersson (2004) är en av A2 stammens egenskaper att den är känslig för jordtrötthet.
Rosander (2009) beskriver symptomen för jordtrötthet som svag eller helt avsaknad av
växtkraft, dålig eller utebliven blomsättning. Av de äldsta träden från år 2001 och 2002 finns
två med väldigt svag tillväxt. De 13 och 14 år gamla träden har stamomfång på 12 respektive
11 centimeter vilket är klart anmärkningsvärt (se figur 8). Kan dessa träd ha drabbats av
jordtrötthet? Klart är att de haft väldigt svag tillväxt under 13 respektive 14 år, det är som
om tiden stått still för dessa träd. I studien undersöks inte vad som växt på platsen tidigare
men nästan samtliga träd står planterade på äldre gårdar med gamla trädgårdar. Det finns
alltså inga säkra bevis som tyder på att något träd skall ha drabbats av jordtrötthet, men jag
finner det inte helt osannolikt att något träd har ”hamnat” där ett äppleträd eller någon
annan art inom rosfamiljen tidigare stått planterad. Detta skulle förklara varför vissa träd
bara står och ”stampar” på samma ställe år efter år. Å andra sidan känns det som en enklare
väg att förklara svag tillväxt som följd av mager jordmån. I arbetet har inte jordprover ingått
men det är ett möjligt område för eventuella vidare studier.

Grundstam
Grundstammen A2 har sen bördighet, ett äppleträd med A2 grundstam ger normalt frukt
efter 5-7 år (Johnsson, 1988). Vad är då normalt? Jag tror att med normalt kan menas ett
träd som köpts från den lokala trädgårdshandeln, som då är 2-4 år gamla och genomgått en
professionell uppbyggnadsbeskärning av plantskolan. Planterats korrekt och genomgått de
första åren med ”lagom” förhållanden gällande näringsupptag, bevattning, solljus osv. Om
en av dessa faktorer inte stämmer, jordtrötthet, eller exempelvis för mycket eller för lite
vatten, kommer trädet få en ”onormal” första tid. Dessutom menar Andersson (2004) att
grundstammen A2 är känslig just för uttorkning. Detta kan mycket väl påverka att
blomningen försenas eller kommer före utsatt ”fönster” som i A2’s fall är 5-7 år. Jag finner
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därför det mycket rimligt att ett äppleträd med A2 grundstam kan mycket väl ge frukt både
före 5 år eller efter 7 år vid stark respektive svag tillväxt.
De yngste träden planterade 2007 är i år (2014) 7 år gamla. Jag finner det därmed inte alls
konstigt eller på något sätt avvikande att dessa ger frukt eller inte ger frukt med tanke på
grundstammens egenskaper enligt Johnsson (1988). De två träd från 2007 som gett skörd i år
(2014) har haft störst tillväxt, gällande stamomfång och trädhöjd, gemensamt för dessa två
träd är att det är första året de bär frukt (Se figur 8 och 9). Och att det är första året de ger
skörd tycker jag inte heller är avvikande, precis tvärtom. Med god tillväxt bör en ädelsort
ympat på A2 ge skörd enligt Johnsson (1988) mellan 5-7 år.
Både Smirnoff (1896) och Åhlén (1903) beskriver Bergviksäpplet som ovanligt bördigt och att
det är så pass ivrig att det redan under tiden i plantskolan satt fruktsporrar. Det här är något
jag läst och funderat kring en hel del liksom de nuvarande ägarna till Bergviksäpplet som
även läst detta väntar såklart på riklig skörd. Nu hör det till saken att dessa små unga träd
som beskrivs i den äldre litteraturen inte kan ha haft A2 som grundstam då den lanserades
1944 av Alnarp enligt SLU (2012). Således kan dessa troligen varit ympade på antingen
fröstam eller dvärgstam. Fröstam ger oftast riktigt stora träd med god härdighet men väldigt
sen bördighet och får inte frukt förrän 8-10 år. Dvärgstam däremot är raka motsatsen, små
träd som ger en riklig skörd mycket tidigt (Johnsson, 1988). Jag misstänker, utan att ha några
direkta belägg, att författarna förmodligen hänvisar till träd ympat på dvärgstam.

Beskärning och växtsätt
Efter att ha haft nöjet att studera dessa träd på nära håll och upprepade gånger varit på plats
i Bergvik med omnejd för att samla in data började en fundering sakta men säkert smyga sig
på mig, undermedvetet men målmedvetet. Hur växer dessa träd, vad har de för växtsätt och
varför ser de ut som de gör? I litteraturen där jag hittat Bergviksäpplet (se tabell 1) beskriver
Smirnoff (1896), Åhlén (1903), Strandberg (1913), Nilsson (1988) och Näslund (2010) det
som med kraftigt växtsätt med hängande grenar. Detta gäller för samtliga författare, och
något som jag själv noterade tidigt och funderade på en hel del. Träden i studien växer
nämligen väldigt upprätt (se figur 12). Flera träd har starkt vasformat växtsätt och det finns
ingen tillstymmelse alls till hängande grenar. Detta var nog själva inkörsporten till mitt
undermedvetna grubblande över hur träden i studien växer och angivet växtsätt i
litteraturen eftersom det inte riktigt gick ihop. När jag senare fick reda på att träden
levererades från Julita gård med en höjd 60 centimeter, inga grenar och bara en tunn
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bräcklig stam, började jag fundera på framför allt uppbyggnadsbeskärningen men också
beskärning i allmänhet. Enligt materialet från frågeformulären och muntlig kommunikation
med trädägare samt egna observationer finns inget tecken på att en eventuell professionell
uppbyggnadsbeskärning ägt rum. Med professionell uppbyggnadsbeskärning tänker jag i
exempelvis på hur Näslund (2000) menar att spara fyra jämt fördelade huvudgrenar med
trubbig trädvinkel. Johnsson (1988) tycker att det kan räcka med tre grenar för att bilda en
krona. Beskärning av träden i studien har i de flesta fall skett på eget initiativ, alltså de har
utfört det själv eller tagit hjälp av någon kunnig. Några träd har fått gnagskador av rådjur, älg
och hare, vilket i vissa fall tagit hårt på träden, åtta träd har inte beskurit alls. Mitt intryck är
att de flesta träd som haft god tillväxt också växer väldigt busklikt, snårigt och upprätt precis
som Blomqvist (2010) beskriver att ett obeskuret äppleträd uppträder (se figur 12 och 13).
Det är dessa träd som gett störst skörd i studien, de med god tillväxt. Johnsson (1988) menar
också att obeskurna träd ger frukt tidigare, vilket inte alls styrks av resultatet i denna studie
(se figur 2).
Jag kan mycket väl tänka mig att när träden blir äldre, kanske från 25-30 års ålder med en
normal tillväxt, att de hängande grenverkar blir mer och mer tydligt. Enligt Bengtsson (2012)
är det ganska vanligt förekommande att träd kan ha ett helt annat karaktärsdrag vid yngre
ålder för att senare i livet ta en annan form. Och upprätt växtsätt som följs av hängande
grenar på ålderns höst kan jag se framför mig, den låter för mig mycket rimligt.

Det ligger troligen i trädägarnas intresse att få riklig skörd och friska träd som står emot
väder, vind, sjukdomar och skadedjur. Att frukten dessutom kan plockas från en bekväm
höjd och håller god kvalitet är inte heller helt fel. De träd som beskurits enligt JAS metoden
(juli, augusti och september) har om de beskurits under augusti eller senare riskerat fått sina
knoppanlag bortskurna eftersom äppleträd enligt Blomqvist (2010) bildar knoppar just då.
Detta gäller också de träd som fått tidig vårbeskärning. Eftersom överhängande del av
svaren i frågeformulär 1 inte beskrivit när under året träden beskurits finner jag det inte
möjligt att dra några slutsatser om detta ur materialet. Dessutom har nio träd av de totalt 18
beskurna fått en försiktig eller sparsam beskärning. Det tolkar jag som ”jag vill men vågar
inte” attityd. Och varför våga man inte? Med bakgrund av den kontakt jag haft med
trädägarna under mina besök i Bergvik och mina egna erfarenheter beror detta problem
sannolikt på att man inte vet hur man beskär ett äppleträd. Man vill men kan inte, fast man
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gör det ändå, lite försiktigt och sparsamt. Och det tycker jag man gör helt rätt i, bättre att
beskära försiktigt och sparsamt än inte alls. Dock kan tilläggas att beskärning av yngre träd,
som samtliga träd i studien, bör beskäras under vårvintern för ökad tillväxt enligt Vollbrecht
et al. (2006). Näslund (2000) menar att man kan beskära när som helst under året men att
bästa tiden är maj-juni. Dels för att man lättare ser trädets karaktär med bladverket men
framför allt för att minska risken för att sårytorna infekteras. Rätt eller fel, bra eller dåligt?
Det finns åtskilliga åsikter om hur och när äppleträd skall beskäras, någon har sagt att det
finns lika många sätt att beskära äppleträd som det finns trädgårdsmästare.
Många träd i studien visar som tidigare nämnts på spår av att de inte beskurits eller beskurits
sparsamt och det ligger i linje med vad resultatet visade (se tabell 3). Ett obeskuret äppleträd
får enligt Lind (1920) och Näslund (2000) långa grenar med frukten långt upp i kronan, vilket
överensstämmer med vissa observationer jag gjort (se figur 12). En annan viktig observation
gjordes under tidigt stadium när jag förvånades lite över det vasformade växtsättet på dessa
träd (se figur 12). Det slog mig då, som jag nämnt tidigare, att uppbyggnadsbeskärningen
saknas eller varit begränsad. Det skall dock tilläggas i sammanhanget att på vissa träd har en
eventuell uppbyggnadsbeskärning omöjliggjorts eller försvårats på grund av gnagskador av
rådjur, hare och/eller älg. Det upprätta vasformade växtsättet ger upphov till bland annat
väldigt vassa grenvinklar. Vassa grenvinklar är något man kan arbeta bort genom årliga
beskärningar av trädet, anledningarna är flera (Näslund, 2000). Först och främst kan vassa
grenvinklar ge upphov till fläkskador eftersom greninfästet är mycket svagare än en trubbig
grenvinkel (se figur 1). Av de cirka 20 träd jag besökte i våras och på senhösten har jag
bildbevis på att flera av dessa fått fläkskador (se figur 14). Föga förvånad då jag under vårens
besök observerade dessa grenvinklar och växtsätt. En avbruten gren är en god inkörsport för
flera sjukdomar. Vassa grenvinklar ger också upphov till upprätt grenverk vilket kan ge lägre
fruktsättning. Enligt Vollbrecht et al. (2006) är det horisontella grenar som ger mer frukt då
knoppbildningen stimuleras på grund av jämnare ström av växtsaft vilket också hämmar
tillväxten. Om man tittar noggrannare på mina resultat finns det en svag koppling till detta
även här. Resultatet av insamlat material indikerar att stamomfånget påverkar blomningen
mer än trädens höjd (se figur 6 och 7). Alltså, större stamomfång ger längre blomningstid. Då
kan man tänka sig att större stamomfång, alltså tjockare grenar, är ett resultat av beskärning
då enligt Vollbrecht et al. (2006) grenar blir tjockare av beskärning. Beskärningen bör också
ge fler horisontella grenar som blommar lättare än vertikala, det kan vara en förklaring till
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varför stamomfånget tycks påverka blomningstiden mer än trädens höjd. Studien har visat
på vikten av att beskära äppleträd och vad som kan sker om vi låter träden växa fritt.
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Figur 12. Låg förgrening och vasformat upprätt växtsätt. Foto Magnus Andersson.
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Figur 13. Busklikt växtsätt. Foto Magnus Andersson.
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Figur 14. Fläkskada. Foto Magnus Andersson.
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Bilagor
Bilaga 1
Bergviksäpplet
Hej, jag heter Magnus Andersson och går tredje året på
trädgårdsmästarprogrammet på högskolan i Gävle. Som
mitt examensarbete har jag valt att skriva om hälsinglands
landskapsäpple, Bergviksäpplet. Dels kommer jag att
studera dess över 100 åriga historia men jag kommer även
att titta på de träd som planteras i Bergviksområdet från år
2000 och framåt. Av dessa, relativt nyplanterade träd, har
fruktsättningen varierat kraftigt, några träd har burit rikligt
med frukt medans andra inte fått någonting alls. En av mina
frågeställningar i mitt examensarbete kommer att röra kring
detta ämne, varför vissa ger frukt men andra inte.
Ni som tagit del av detta brev är en av de cirka 100 kända
ägare av Bergviksäpplet i Bergviksområdet. Av er skulle
jag nu vilja ha hjälp med att samla in information som kan
kartlägga varför vissa av dessa träd får äpplen och andra inte.
Den information som jag önskar ha in är:
 Max och min-temperatur före, under och strax efter blomning
 Trädets höjd
 Datum när trädet började respektive slutade att blomma
 Kort historik om hur trädets fruktsättning varit tidigare
 Bilder på trädet vid full blom (om möjligt)
Det jag i dagsläget behöver veta är vilka som kan tänkas hjälpa till med denna studie, ju fler
desto säkrare resultat. Ni som vill vara med kommer få ett kortare frågeformulär kring ovan
nämnda punkter och tydlig information om hur datasamlingen kommer gå till. Den mest
”tidskrävande” och upprepade manövern är temperaturmätningen som bör ske varje dag under
blomningen, se ovan. Högskolan har termometrar för utlåning vid behov.
Har ni frågor eller funderingar kring detta hör gärna av er till mig så skall vi reda ut det på
bästa sätt.
Ni som vill vara med på detta tveka inte att kontakta mig via telefon eller e-mejl.
Magnus Andersson
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Bilaga 2
Projekt Bergviksäpple
Tack för att ni är med och bidrar till studien i mitt examensarbete om Bergviksäpplet. All
personinformation kommer att behandlas anonymt och inte publiceras i mitt examensarbete
eller någon annanstans. Efter den 10 juni var vänlig och returnera formuläret i bifogat
svarskuvert.
Har ni frågor eller funderingar kring frågeformuläret och/eller mitt examensarbete hör gärna
av er. Mina kontaktuppgifter finns högst upp i detta dokument. Hjärtligt tack för ert
samarbete!
Ditt Namn: _________________________________________
Adress:
_________________________________________
Postnummer: _________________________________________
Ort:
_________________________________________
Telefon:
_________________________________________
E-post:
_________________________________________
Frågeformulär
Fråga 1. Hur högt är ert träd?
_________________
Fråga 2. När började trädet blomma i år? (datum)
_______________________
Fråga 3. När slutade trädet blomma i år? (datum)
_______________________
Fråga 4. Hur har blom- och fruktsättningen sett ut tidigare år? Förklara gärna så detaljerat som
möjlig._____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Fråga 5. Har trädets beskurit i år eller tidigare år? Förklara gärna så detaljerat som möjligt.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________
Fråga 6. Har ni något övrigt att tillägga kring ert äppelträd? Exempelvis, hur smakar frukten,
växtkraft, sjukdomar osv. Allt är av intresse.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Fråga 7. Brukar du kartgallra trädet? Om du gör det i år, notera hur många kart du tar bort.
Om du inte gallrar notera i så fall gärna ifall några/många kart ramlar av (räkna gärna). Jag
återkommer och frågar om detta senare i sommar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
Fråga 8. Temperaturmätning. Om möjligt, mät max och min utomhustemperatur per dygn
under blomning och fram till och med 10 juni. Har ni möjlighet att placera termometern i
trädet eller så nära som möjligt är det bra, annars går det utmärkt att använda sig av befintlig
termometer ni kanske har i eller vid huset. Oavsett metod så är det bra om termometerns
sensor befinner sig i norrläge eller skugga så den inte påverkas direkt av värmen från solens
strålar.
Glöm inte att återställa termometern efter varje avläsning.
Datum

Max temperatur
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Min temperatur

Bilaga 3
Projekt Bergviksäpple
Först och främst vill jag tacka för mycket gott samarbete under försommaren gällande
insamlingen av data kring blomsättningen. Nu vill jag följa upp detta med några frågor om
frukten och det skulle verkligen vara värdefullt om ni kan vara med att bidra.
All personinformation kommer att behandlas anonymt och inte publiceras i mitt
examensarbete eller någon annanstans. Returnera formuläret i bifogat svarskuvert senast 10
juni 2014.
Har ni frågor eller funderingar kring frågeformuläret och/eller mitt examensarbete hör gärna
av er. Mina kontaktuppgifter finns högst upp i detta dokument. Hjärtligt tack för ert
samarbete!
Ditt Namn: _________________________________________
Adress:
_________________________________________
Postnummer:
_________________________________________
Ort:
_________________________________________
Telefon:
_________________________________________
E-post:
_________________________________________
Frågeformulär
Fråga 1. Har ni fått några äpplen på trädet i år, om ja ange antal. (räkna eller uppskatta om
det är svårräknat)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
Fråga 2. Har det varit mycket fallfrukt? Förklara gärna så detaljerat som möjligt.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
Fråga 3. Har frukten varit frisk eller visat sjukdom, angrepp av skadedjur, hagelskador eller liknande?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________
Fråga 4. Övrigt att tillägga.
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Bilaga 4
WGS84 DDM (lat, long)
N 61° 13.9628', E 16° 49.9003'
N 61° 15.3608', E 16° 50.0548'
N 61° 15.4291', E 16° 49.9112'
N 61° 14.4980', E 16° 49.6232'
N 58° 5.2791', E 11° 42.2414'
N 61° 15.9365', E 16° 47.6778'
N 61° 15.9723', E 16° 50.4761'
N 61° 15.7111', E 16° 49.6959'
N 62° 59.9628', E 16° 40.6447'
N 61° 15.8487', E 16° 50.2074'
N 61° 14.4057', E 16° 48.0174'
N 61° 15.9615', E 16° 47.6884'
N 61° 15.1916', E 16° 49.4590'
N 61° 15.3113', E 16° 49.7452'
N 61° 15.9070', E 16° 47.8622'
N 61° 16.8726', E 16° 50.5022'
N 61° 15.0721', E 16° 51.7594'
N 61° 15.9164', E 16° 49.8942'
N 61° 15.2765', E 16° 46.5951'
N 61° 16.8708', E 16° 50.4996'
N 61° 12.5527', E 17° 7.2997'
N 61° 42.1462', E 17° 6.4545'
N 61° 18.1229', E 16° 45.7029'
N 61° 18.5512', E 17° 2.4688'
N 61° 14.5016', E 16° 49.6245'

Planterat
(år)
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Koordinatnoggrannhet
(meter)
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 20
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 20
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 5
+/- 20
+/- 20
+/- 20
+/- 5
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