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Abstrakt  

Gran (Picea abies L.) är ett av de viktigaste träslagen i Europa idag ur både ekonomisk som ekologisk 

synvinkel. Densitet är den enskilda faktorn med störst betydelse för vedkvalitén. Densitet är även en 

egenskap med hög ärftlighet. Träd tar lång tid att odla vilket gör det önskvärt att kunna välja frön med 

bästa förutsättningar för hög densitet. Syftet var att undersöka den genetiska strukturen bakom 

densitet hos ung vårved samt att identifiera de kvantitativa egenskapsloci (QTL) som kontrollerade 

densitet. Prover togs från 524 moderplusgranar i Ekebo. Densiteten uppmättes med röntgenstrålning 

med SilviScan. DNA extraherades enligt Qiagens DNA-extraktionsprotokoll DNeasy Plant Mini Kit. 

DNA sekvenserades genom att hybridisera DNA mot en uppsättning av 40018 diploida prober 

utvecklade för gran. Med en hel genom associationsstudie (Genome-Wide association Studies, GWAS) 

hittades tre olika gensegment som kunde associeras med densiteten hos årsring tre, fyra, fem och sju. 

För årsring sex, åtta och nio hittades ingen signifikant association mellan genotyp och densitet. 

Slutsatsen var att de QTL som kunde associeras med densitet hos ung vårved återfanns i 

gensegmenten MA_5596 27941, MA_180326 12826 och MA_9955898 5405 men där mer kunskap om 

gensegmentens uttryck och funktion var okänt. Den andel av fenotypen som dessa gensegment kunde 

förutsäga var noll.  
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Introduktion 

Gran är ett av de allra viktigaste träslagen i Europa idag såväl ekonomiskt som ekologiskt sett. 

Granskog täcker stora ytor och bidrar till fotosyntes och biomassa samt till att förhindra erosion och 

till att skydda vattentäkter. Granskog har favoriserats i europeiskt skogsbruk alltsedan 1600-talet för 

att motverka skogsförstörelse då granskog är lätt att sköta och förnya och samtidigt ger stor avkastning 

i trävolym (1, 2). Trä är dessutom en av de mest tillgängliga och allsidiga organiska råvaror som finns i 

världen (3). Traditionellt har egenskaper som tjocklek och höjd värderats i skogsbruket medan fokus 

idag ligger på vedkvalité. Densitet är den faktor som anses ha störst betydelse för vedkvalitén då den 

påverkar såväl stabilitet, styvhet som styrka i träet liksom i pappersmassa och papper. Densitet är en 

komponentegenskap som består av summan av densiteten hos trädets olika komponenter. Veden 

närmast märgen kallas för ungdomsved eller juvenilved. Övergången till mogen ved sker mellan 

årsring åtta och tjugo. De ljusa årsringarna bildas under vår och försommar och kallas vårved medan 

de mörka ringarna bildas under sommaren och tidig höst och kallas sommarved. Ungdomsved har 

lägre densitet och är mindre stabil och stark medan sommarved har upp till tre gånger högre densitet 

än vårved. Andelen sommarved har störst betydelse för den sammanlagda densiteten hos ett träd (4). 

Densitet är också en av de egenskaper hos gran som har högst ärftlighet och stor genetisk variation. 

Ärftligheten är större för sommarved och ju större andel sommarved desto större är den genetiska 

kopplingen (5). Snabb uppdrivningstid inverkar negativt på vedkvalitén (3-6). Gödsling är en av de 

faktorer som bidrar till kraftigt ökad tillväxthastighet och i sin tur minskad densitet (7). Det finns 

också en negativ korrelation mellan granvolym och densitet (5). Detta beror delvis på att snabbt 

uppdrivna träd har breda årsringar som till stor del består av ungdomsved. Att ta hänsyn till genetiska 

faktorer vid odling av gran har visat sig kunna ge önskvärd påverkan på densiteten (4). Ett effektivt 

skogsbruk som samtidigt ger en hög vedkvalité blir möjligt när det går att veta vilka frön som har de 

bästa genetiska förutsättningarna för hög densitet och genom att välja dessa frön vid uppodling av 

gran (3, 8).  

Densitet är en kvantitativ egenskap vilket innebär att densitet styrs av många gener och där variation i 

densitet mellan träd är kontinuerlig. De loci som kontrollerar densitet och andra kvantitativa 

egenskaper kallas för kvantitativa egenskapsloci (QTL). Genome-Wide Association Studies (GWAS) är 

ett verktyg för att undersöka den genetiska arkitekturen som ligger bakom vissa fenotyper, såsom 

sjukdomar eller i detta fall vedegenskaper. Genom kunskap om den bakomliggande genetiken blir det 

möjligt att göra prediktioner om vilka träd som kan ge de önskade vedegenskaperna. Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs) förekommer i hög grad i genomet samtidigt som de sällan påverkar det 

biologiska systemet. GWAS använder sig av SNPs för att markera regioner i genomet. Hur många 

SNPs som behövs för att markera ett helt genom och på så sätt kunna hitta en association till rätt gen 

eller genregion beror på graden av kopplingsojämnvikt (LD), vilket är ett mått på avståndet mellan två 

genetiska markörer inom samma kromosom. Vid rekombination av gener kommer dessa markörer så 

småningom att brytas isär. Varje generation kommer innebära att sammanhängande gensegment från 

ursprungsgenen blir allt kortare på grund av rekombination. Ju fler generationer som gått i en 

population ju mer rekombinerat är genomet och fler SNPs behövs för att märka in dessa gensegment 

för att täcka alla möjliga fenotypskopplingar. SNPs markerar således LD-segment i genomet och då 
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LD-mönster är populationsspecifika behövs olika uppsättningar av SNPs för olika populationer. I en 

GWAS undersöks varenda SNP i uppsättningen självständigt utifrån sin association med fenotypen 

(9). Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) är en linjär regressionsmetod för att 

hitta de variabler som är relevanta i en modell. En fördel med LASSO är att den modellerar multipla 

SNPs samtidigt och kan på så sätt skilja ut de QTL som kontrollerar densitet hos gran från de loci som 

har hög koppling till dessa (10). Med LASSO minskas antalet SNPs som är med i modellen. De SNPs 

som är kvar markerar de QTL som kontrollerar densitet. Styrkan med GWAS ligger alltså i att kunna 

hitta en genetisk bakgrund hos fenotyper där många olika gener interagerar, samt att detta kan göras 

utan att först ha identifierat kandidatgener (11). 

I en GWAS analyseras 100000-tals olika SNPs mot en eller flera fenotyper. För att hitta 

populationsstrukturer används principalkomponentanalys (PCA). En populationsstruktur visar hur 

genetisk variation fördelar sig i populationen. PCA utgår från en matris där observationerna 

representeras av rader och variablerna av kolumner. Alla observationer, variabler och mätpunkter 

representeras som punkter i ett n-dimensionellt rum. För att kunna tolka all denna data letar en PCA 

de plan, linjer och hyperplan som approximerar data på bästa sätt enligt minsta kvadratmetoden. Det 

n-dimensionella rummet approximeras till cirka 2-5 dimensioner, så kallade ordinationsaxlar. Detta 

görs genom att hitta matrisens egenvektorer med de högsta egenvärdena. Egenvärdet beskrivet 

spridningen av datasetet hos egenvektorn och ju högre vektor desto större spridning. På detta sätt 

erhåller approximationen den största möjliga variansen hos matrisen (12). De ordinationsaxlar som 

hittas i en PCA implementeras sen i GWAS-modellen för att korrigera för eventuella 

populationsstrukturer. 

Genetisk analys på gran är utmanande. Barrträd har större genom än andra växter och granars genom 

är sju gånger större än människans. Det innehåller stora mängder repetitiva sekvenser och 

pseudogener, samtidigt som den genetiska variationen på individnivå är stor, mycket större än hos 

människan. Hela grangenomet är sekvenserat idag men är inte helt kartlagt. Det finns modeller för hur 

genomet ser ut. Med sekvensbildning väljs intressanta delar av grangenomet från modellen ut och 

hybridiseras mot en specifik uppsättning prober. De hybridiserade segmenten väljs sedan ut för 

sekvensering (13). Med GWAS går det att hitta de lokus i genomet som kan associeras med olika 

fenotyper. Med en uppsättning av SNPs för gran märks exomet in som sedan korreleras mot den 

uppmätta densiteten. 

Det klonala arkivet i Ekebo är ett genetiskt fältförsök på gran bestående av planterade moderplusträd 

med härkomst från spridda områden i södra Sverige, samt deras avkomma. Moderplusträd är träd 

som är utvalda utifrån sin ovanligt goda fenotyp. Frön tas från dessa träd i syfte att odla upp dotterträd 

med så goda vedegenskaper som möjligt. Träden har planterats i ett 20-tal olika sektioner med 

avseende på dess mikroklimat. På så sätt kan man undersöka hur moderträdens genetik påverkar 

vedegenskaperna hos avkomman (14 – 16). Många träd skövlas som ungdomsved vilken till större del 

består av vårved än vad mogen ved gör. Samtliga prover som ingått i analysen har bestått av 

ungdomsved (4). Syftet var att undersöka den genetiska strukturen bakom densitet hos ung vårved 

samt att identifiera de QTL som kontrollerade densitet. 
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Material och metoder 

Modergranar från Ekebo 

Vedprover togs från 517 granar från klonarkivet i Ekebo. Granarna var 21 år gamla och samtliga var 

moderplusträd. Proverna togs i brösthöjd (1,3 m) med en tillväxtborr. Kärnprover erhölls som var 

cirka 12 mm tjocka, bestående av levande träd från bark in till märg. (17, 15). Proverna togs genom ett 

projekt vid Skogforsk (15). För samtliga träd togs även färska skott för DNA-extraktion. 

Provförberedning och densitetmätning med Silviscan 

Vedproverna förbereddes och analyserades på Innventia i Stockholm (numera RISE). De runda 

kärnproverna sågades i fiberriktningen till 2 mm tjocka och 7 mm höga platta trädprover som sedan 

slipades på breddytan för en så slät yta som möjligt. Densitetsmätning gjordes med SilviScan-

instrumentet som mätte densiteten genom att belysa proverna med röntgenstrålning. Densitet mättes 

som genomsnittsdensitet över en radiell areaenhet på 5 µm. Densiteten bestämdes för alla årsringar 

från tre till femton på det segment av årsringarna som bestod av vårved (15). Endast årsring tre till nio 

inkluderades i analysen då dessa med säkerhet var ungdomsved. Medeldensiteten beräknades för varje 

årsring. Ett medelvärde togs även fram för densiteten hos samtliga årsringar från tre till nio. Denna 

hänvisas till som medeldensitet för alla årsringar. 

DNA-extraktion och sekvensering 

DNA extraherades externt enligt Qiagens DNA-extraktionsprotokoll DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, 

Hilden, Germany). Granskotten förstördes mekaniskt genom att snabbt frysas i flytande kväve och 

under kort tid med hög hastighet skakas. Cellerna lyserades genom att inkuberas med olika buffertar 

innehållande RNase A, salt och etanol. Salterna bidrog till att fälla ut proteiner och polysackarider. 

Celldebris och precipitat avlägsnades genom rotation i en QIAshredder kolonn (Qiagen). Etanol band 

DNA som kunde fästa på ett membran och sedan elueras med vatten. Koncentrationen mättes med 

Qubit® ds DNA Broad Range (BR) Assay Kit (Thermofisher Scientific, Waltham, USA) med en Qubit 

Fluorometer (8). Med sekvensbildning sekvenserades DNA som hybridiserat mot en array av 40018 

diploida prober utvecklade för gran (13).  

GWAS och PCA 

Samtliga analyser gjordes i statistikprogrammet R (utgivs av R Foundation). Mätning av densiteten för 

samtliga träd matchades mot allelen för varje SNP i en uppsättning på 122436 stycken SNPs. I en PCA 

beräknades kovariansmatrisen, egenvektorer och egenvärden för att hitta populationsstrukturen. 

Egenvektorn med det högsta egenvärdet motsvarade den första ordinationsaxeln, den med näst högst 

den andra osv. Antal ordinationsaxlar som valdes för analysen var 5 stycken. För GWAS gjordes en 

LASSO för att hitta signifikanta SNPs. En stability selection gjordes för att mäta osäkerheten hos de 

SNPs som valdes in i modellen samt för att minska antalet förväntat falskt positiva utfall till max fem.  
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Sökning av SNPs i Congenie.org 

Congenie.org är ett projekt upprättat av Umeå Plant Science Center och Science for Life Laboratory 

(Stockholm, Sverige Denna hemsida erbjuder en modell av granens arvsmassa och ett 

referensbibliotek för uttrycket av dessa gener. De har även en Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST) där man kan jämföra sekvenser. En sökning på Congenie.org gjordes för de SNPs som kunde 

associeras med densitet för att se vilka gensegment de tillhörde och vad som eventuellt var känt kring 

dessa gensegment.  

Statistik 

I en PCA byggdes en prediktionsmodell för populationsstrukturen hos moderplusträdens genotyp. 

Genotypen motsvarades av granarnas alleler för den valda SNP-uppsättningen. Detta gjordes genom 

att kovariansmatrisen för genotypen beräknades. Egenvärdena och egenvektorerna beräknades 

för kovariansmatrisen. De fem egenvektorerna med de högsta egenvärdena representerade modellens 

fem ordinationsaxlar. Dessa ordinationsaxlar valdes till GWAS för att korrigera för 

populationsstrukturer hos allelerna i SNP-uppsättningen. 

Modellens relevanta SNPs hittades genom stegvis linjär regression i form av LASSO. I LASSO:n valdes 

regressionskoefficienterna så att kvadratsummorna och strafftermen minimerades. Detta medförde att 

SNPs som inte bidrog till modellen krymptes till noll vilket i sin tur minskade antalet SNPs som var 

med i modellen. En stability selection gjordes för att minska antalet förväntat falskt positiva utfall till 

max fem och för att mäta osäkerheten hos de SNPs som valdes in i modellen. De SNPs som valdes in i 

analysen med en frekvens högre än 0,515 räknades som signifikant associerade med densitet. En 

beräkning av proportion of variance explained (PVE) gjordes för varje signifikant SNP. Detta 

beräknade hur stor andel av fenotypen som kunde förklaras av modellen för varje signifikant 

gensegment. PVE-värdet bör överstiga 1% för att vara meningsfullt. 

Etiska överväganden 

Då genetiskt material från träd inhämtats i Sverige gäller att iaktta “Tillbörlig aktsamhet” (16, 18) som 

innebär att följa de lagar som finns kring ägande-och bruksrätt, miljölagstiftning samt registrering av 

kvantitet och typ av produkt som inhämtats. Samtliga prover har inhämtats från Ekebos klonala arkiv 

som ägs av Skogforsk, svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Forskning kring konsekvenserna av 

kärnprovtagning är inte entydig. Den forskning som finns visar att kärnprovtagning kan ge värdefull 

information till forskning och är bättre än att fälla trädet. Kärnprovtagningen kan dock ge skador på 

trädet som påverkar trädets hälsa och även mortalitet. Många av dessa mer allvarliga skador är dock 

möjliga att förhindra och förutse så en god forskningspraxis är avgörande för att ingreppet ska bli så 

lite invasivt som möjligt (19).  



 

8 
 

Resultat 

Densitet 

Medeldensiteten för alla årsringar från tre till nio var 392 kg/m³. Medeldensiteten för årsring fyra 

avvek med ett värde på 957 kg/m³. Vid exkludering av årsring fyra från medeldensiteten för 

årsringarna tre till nio erhölls en densitet på 298 kg/m³. Detta värde ligger nära medeldensiteten för 

var och en av årsringarna tre, fem, sex, sju, åtta och nio. Medeldensiteten för varje årsring, även 

årsring fyra, var representativ för samtliga moderplusgranar (Fig. 1 och Tab. 1).  

Genloci på kromosomer kopplade till densitet 

De loci som kunde associeras med densitet varierade med årsring. Tre olika signifikanta loci hittades. 

Ett för årsring tre och fyra, och två andra för årsring fem respektive sju. När medeldensiteten 

beräknades för alla årsringar hittades samma signifikanta lokus som för årsring fem. Årsring sex, åtta 

och nio saknade loci med signifikant association med densitet (Tab. .2). 

Det lokus som hade signifikant association med densiteten hos årsring tre och fyra låg i gensegmentet 

MA_5596g0010. Signifikant lokus hos årsring fem samt för medeldensitet för alla årsringar låg i 

gensegmentet MA_180326g0010 medan det för årsring sju låg i gensegmentet MA_9955898g0010. 

Samtliga loci hade en PVE under 1 %. De återkom med hög frekvens (mellan 0,1 – o,7) hos samtliga 

årsringar men där kunde ingen signifikant association till densitet göras (Tab. 3).  
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Diskussion 

Det finns en variation av densitet inom varje årsring hos gran, liksom mellan årsringar. Tidigare 

forskning visar att sommarved har högre densitet än vårved och beror av faktorer som fuktighet, 

temperatur och dagens längd. Sommarved uppvisar en hög grad av ärftlighet som är högre än den för 

vårved. Samtidigt ökar densiteten för hela trädet med ökad ålder då årsringarna över tid innehåller en 

allt större andel sommarved (4, 14, 20). Förmågan att alls kunna producera en densitet i ungdomsved 

över 420 kg/m³ varierar hos olika granfamiljer (4). Årsring fyra har en tre gånger större densitet än 

årsring tre men densiteten hos båda årsringarna kontrolleras av samma genlokus. Även om densiteten 

för årsring tre är betydligt lägre än för årsring fyra så är den ändå högre än för övriga årsringar. 

Förmodligen finns en genetisk potential att producera hög densitet men andra variabler måste ha 

spelat in för en så stor diskrepans. Det vore intressant att se vilka specifika väderförhållanden som 

gällt för just den årsringen då samtliga moderträd levererat en densitet uppåt 900 kg/m³ för denna 

årsring. De SNPs som hittats är markörer för gensegment och har därför i sig sällan direkt kausal 

verkan på fenotypen (21). Det lokus som hade signifikant association med densiteten hos årsring tre 

och fyra låg i gensegmentet MA_5596g0010. Det saknas kunskap om funktionen hos denna gen. Den 

uttrycks i hög grad i den omogna hankotten. Signifikant lokus hos årsring fem samt för 

medeldensiteten för alla årsringar låg i gensegmentet MA_180326g0010. Dess funktion är okänd men 

uttrycks i hög grad i sommarvedens floem, cambium och xylem samt stammen hos vegetativa skott. 

MA_180326g0010 kodar för ett plantprotein PF03140. Detta protein hör till familjen DUF247. DUF 

står för domän med okänd funktion och är en grupp av proteiner med högt konserverade gener men 

som trots det saknar specifik funktion och är ofta inte essentiella (22). Signifikant lokus hos årsring sju 

låg i gensegmentet MA_9955898g0010. Funktionen hos detta segment är också okänd. Inga av de 

signifikanta loci som hittades är samma som de loci som hittats i andra studier (4). De genloci som 

hittades hade så pass låga PVE att det inte går att göra en modell för dessa som alls kan förutsäga den 

faktiska fenotypen, det vill säga densiteten. Det innebär att det måste finnas andra signifikanta QTL 

för densitet än de som hittats då tidigare studier har kunnat visa att sådana finns. Detta kan bero på 

att för få träd ingått i analysen. 

För de sju olika årsringarna som inkluderats i analysen hittades endast signifikanta genloci för årsring 

tre, fyra, fem och sju där endast ett genloci hade signifikant association med densitet per årsring. 

Årsring sex, åtta och nio saknade signifikanta loci helt. I andra studier av andra arter av barrträd men 

även för andra egenskaper hos gran har man hittat fler signifikanta SNPs (21, 23) Skillnaden är dock 

inte så stor. I tidigare forskning på just gran hittades 12 signifikanta loci som kunde associeras med 

densitet. Utifrån dessa studier är tre signifikanta loci helt rimligt eftersom de studierna även innehöll 

densitet för sommarved och transitionsved samt fler årsringar. Samtidigt vore det inte orimligt att 

förvänta sig ett högre antal signifikanta SNPs då densitet är en komponentegenskap och vad som styr 

densiteten för trädet kan antas variera för de olika delarna. Densitet är en egenskap som också kan 

förväntas bero på många samverkande gener snarare än några få. En anledning till att signifikanta 

SNPs i analysen var så få antas bero på att analysen inte var tillräckligt robust med bara 517 

inkluderade träd. En stor mängd prover är avgörande för möjligheten att alls kunna hitta loci som 

endast bidrar med en liten effekt även om den är signifikant (11). Utöver det kan de stringenta 
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kriterierna för signifikans hos associationsanalyser som GWAS ofta leda till att väldigt få associationer 

blir signifikanta. I en analys med relativt sett få prover, många markörer och konservativt test av 

signifikans finns en risk att effekten hos enstaka lokus kraftigt överskattas och att en sann nollhypotes 

förkastas (3,10,11). Det har även visat sig att allela varianter som inte är SNPs också kan bidra till 

komplexa egenskaper och därför missas i en sådan här analys. En GWAS baserad på InDels 

(insertioner och deletioner av baspar) istället för SNPs kan visa på signifikans hos andra loci och bidra 

medkompletterande förståelse för hur ärftligheten hos komplexa vedegenskaper som densitet faktiskt 

ser ut (3). Få signifikanta SNPs som kan associeras med densitet skulle även delvis kunna förklaras av 

att analyserna gjorts på vårved. Densiteten hos vårved är både lägre och har betydligt lägre grad av 

ärftlighet än sommarved som utgör en betydligt större del av trädets densitet (4). Ungdomsved har 

också lägre grad av sommarved än den mogna veden (4). 

För samtliga årsringar liksom för medeldensitet hos alla årsringar testades de signifikanta loci som 

hittats för andra årsringar. Dessa SNPs återkom i hög grad i analysen hos samtliga årsringar, även hos 

årsring sex, åtta och nio. När antalet ordinationsaxlar varierades i analysen, från noll upp till fyra, 

hittades även andra signifikanta SNPs, som alla låg precis bredvid de SNPs som var signifikanta för 

andra antal ordinationsaxlar. Flera av dessa SNPs låg i samma gensegment men inte alla. Även dessa 

SNPs återkom i relativt sett hög grad i analysen hos samtliga årsringar men utan signifikant koppling. 

Det vore intressant att testa analysen på en större population för en robustare analys och se om det då 

kan finnas en signifikant association med densitet för fler SNPs. Slutsatsen var att de QTL som kunde 

associeras med densitet hos ung vårved återfanns i gensegmenten MA_5596 27941, MA_180326 

12826 och MA_9955898 5405 men där mer kunskap om gensegmentens uttryck och funktion var 

okänt. PVE för samtliga signifikanta SNPs var noll. Den andel av fenotypen som modellen baserad på 

dessa gensegment kunde förutsäga var därmed också noll. Det går därför inte att bygga en modell på 

enbart dessa loci för att kunna göra ett genetiskt urval för hög densitet. 
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Tabell 1. Densitet i kg/m³ hos 517 moderplusgranar mätt med SilviScan. De ringar närmast barken har 
exkluderats ur analysen som börjar med årsring tre. 

 Ring 3 Ring 4 Ring 5 Ring 6 Ring 7 Ring 8 Ring 9 Medel 
alla 

 
Medel alla utom 

årsring 4 
 

     
Medel 322,3 957,1 301,8 300,4 290,9 280,0 292,2 392,1 298,0
SD 11,0 21,9 10,9 12,2 11,4 11,7 11,6  
SE 0,48 0,96 0,48 0,54 0,50 0,52 0,51  
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Tabell 2. SNPs med signifikant association till densitet för varje årsring 3-9, samt för medeldensitet för alla årsringar. Tabellen visar också proportion of variance 
explained (PVE) samt vilka gensegment SNPsen ingår i. Analysen gjordes för 5 ordinationsaxlar.  

 
 
Ring 3 Ring 4  Ring 5 Ring 6 Ring 7  Ring 8 Ring 9 Medeldensitet alla 

 
SNP a MA_5596 27941 MA_5596 27941 MA_180326 12826 - MA_9955989 5405 - - MA_180326 12826 
Frekvens b 0,667 0,653 0,541 - 0,691 - - 0,674 
PVE c 0 0 0 - 0 - - 0 
Gensegment  MA_5596g0010  MA_5596g0010  MA_180326g0010    MA_9955989g0010  MA_180326g0010 

 

a  Antalet SNPs i analysen var 122436 stycken. 

b De SNPs som valdes in i GWAS-modellen med en frekvens över 0,515 räknades som signifikanta.  
c  PVE räknades som signifikant för ett värde över 1%. 
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Tabell 3. Frekvenstabell för hur ofta de tre signifikanta SNPs i modellen återfanns i analysen även hos 
de årsringar där dessa inte var signifikanta.  

 
Frekvens a  Signifikant SNP  

 
SNP MA_5596 27941 MA_180326 12826 MA_9955898 5405 
Ring 3 0,667 0,462 0,283 MA_5596 27941
Ring 4 0,653 0,460 0,301 MA_5596 27941
Ring 5 0,111 0,541 0,291 MA_180326 12826
Ring 6 0,139 0,432 0,292 saknas
Ring 7 0,035 0,442 0,691 MA_9955898 5405
Ring 8 0,041 0,266 0,340 saknas
Ring 9 0,029 0,488 0,051 saknas
Medel alla 0,374 0,674 0,523 MA_180326 12826
   

a En frekvens över 0,515 räknades som signifikant. 
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Figur 1. Medeldensitet hos 517 moderplusgranar uppmätt med SilviScan. Medeldensiteten för årsring 
3, 5 ,6, 7, 8 och 9 är 298 kg/m3. Medeldensiteten för alla årsringar är 392 kg/m3. Medeldensiteten för 
varje årsring är representativ för hela populationen för den årsringen.  
 


