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Marknaden för Lövvirke
2017
Aktuell rapport i maj 2017
Anders Ekstrand
Eken fortfarande populär
Eken är som vanligt ett glädjeämne. Kährs
har god efterfrågan på ek och mest efterfrågas grövre stock 30 cm+ som kan användas
till enstavsgolv. Bristande konkurrens gör
att klena stockar 18-24 och korta stockar
under 2,4 meter i längd har ett relativt lågt
pris. Kährs är också den huvudsakliga mottagaren av ask och rödek. Danska Junkers
köper ek 19-52 centimeter och tolererar en
sämre och krokigare stock utan avdrag. De
är ett attraktivt alternativ inom Skåne, Blekinge och södra Halland.
Junkers köper också bokkubb och vissa
år lönn och ask, både skogslönn och sykomorlönn. Junkers har fast längd 2,75 meter. Även Österbymo i södra Östergötland
köper ek, liksom ett flertal mindre aktörer.
Man kan inte undvika att fundera över hur
länge denna långa ektrend ska hålla i sig
men ännu syns inget slut.
Björkstock kan bli stort
Södra har sedan föregående års marknadskrönika slutat såga löv i Djursdala vilket
påverkat konkurrensen negativt. Fallande
priser och marknader i Asien är framför
allt orsaken.
Södra har inlett ett långsiktigt samarbete med Kährs så avsättningen för ek är
tryggad. Under vårvintern 2017 gjordes en
provleverans av björktimmer till svarvning
hos Plywoodtillverkaren Latvijaas Fineiris

i Riga. Det är viss brist på björkstock i Baltikum samtidigt som det ökade byggandet
påverkar plywoodindustrin positivt. Om
leveransen slår väl ut kan det bli ett stort
sortiment hösten 2017. Under tiden levereras björkkubben som fiberkubb till bruken
så skogsägaren får fortfarande ett anständigt pris.
Billig bok från Rumänien och Ukraina
Bokmarknaden domineras av kokstock,
fiberkubb och massaved. Det sker en viss
export av långtimmer och fanerstock av
bok både till Baltikum och Kina. Baltikumstocken har bra lönsamhet och administreras av Horna forestry. Långstocken
är dyrare att hantera och lönsamheten är
därför tveksam. Starkt höjda containerpriser under våren 2017 riskerar att urholka
exporten till Kina.
Tyska Pollmeier har tagit fram en standard för Bau-buche, byggbok. Limträbalkar och andra konstruktionsdelar i bok
är nu godkända för hela den europeiska
marknaden. De har stora fördelar ur brandsynpunkt eftersom de brinner mycket långsamt och ändå behåller stor del av sin hållfasthet jämfört med stål och betong som
kollapsar snabbt av hettan.
I övrigt domineras bokmarknaden av
billigt virke från Rumänien och Ukraina.
Kvaliteten på boken är hög men leveransnoggrannheten är dålig. Låga arbetskrafts1
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kostnader gör dem attraktiva på världsmarknaden.

Normal efterfrågan på lövmassa...
Det är normal och god efterfrågan på lövmassaved och världsmarknaden för såväl
textil som papper är stabil och svagt uppåtgående. Det råder en viss brist på aspmassaved som behövs som inbladning i textilmassan och det importeras viss volym
öster ifrån.

ved) har tappat en tredjedel av sitt värde
och vi får hoppas på en ökad miljövetenhet
som får upp priset på bioenergi. ■
Om författaren

Anders Ekstrand är lövträdsspecialist
på Södra. Han är medlem i styrelsen för
Ekfrämjandet och ingår i marknadsgruppen
tillsammans med Henrik Nilsson.
anders.ekstrand@sodra.com

...men bekymmer för energiveden
Energisektorn är efter en mild vinter och
på grund av import av avfall och rivningsvirke på en låg nivå. Tung energived (ekFortsatt ljust och god
avsättning av ek för golv.
Däremot grått och mörkt
för biobränsle. Foton Mats
Hannerz.
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Ekfrämjandets exkursion OCH
STUDIERESA TILL tyskland
den 16-20 september 2016
Lars Dahlén

Foton: Mats Hannerz

År 2016 kom att bli lite annorlunda.
Det brukliga är en tvådagarsexkursion
någonstans i Sverige med årsmöte och
övernattning. Nu blev det i stället årsmöte och en kortare exkursion hos Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och en därpå följande utlandsresa
till norra Tyskland.
Exkursion och årsmöte
Exkursionen i Alnarp den 16 september
samlade drygt 70 medlemmar. Efter lunch
på Alnarps restaurang väntade en guidad

tur i Alnarpsparken med sin mångfald av
träd, buskar och annan vegetation. Under
sakkunnig guidning följde en två timmar
lång vandring där både mer exotiska och
mer vanliga arter beskådades. Det blev
även en kort beskrivning av byggnaderna
och framför allt slottet.
Efter rundvandring och fika tog forskarna Johanna Witzell och Magnus Löf
över i en av SLUs föreläsningssalar. Men
innan dess fick Martin Ragnar från ”Föreningen Landtsvinet” ordet. Martin berättade
att föreningen bildats 1992 med syftet att

Sakkunnig guidning i den fantastiska Alnarpsparken som på 1700-talet hyste Sveriges enda
almskog. Rester av almskogen finns fortfarande kvar.

3
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Martin Ragnar från Föreningen Landtsvinet berättade inspirerande om Linderödsgrisens
återkomst. Boken Grisens historia beskriver svinens ursprung och hur de domesticerades steg för
steg som torvsvin, ollonsvin och först på 1700-talet som våra dagars tamsvin.

bevara och skydda linderödssvinet som en
oförädlad lantras samt att verka för en sund
och naturlig svinskötsel. Föreningen vill
gärna ha ett samarbete med Ekfrämjandet.
Den 9 maj är proklamerad som ”Linderödsgrisens dag”. På föreningens hemsida
(www.landtsvinet.se) finns mer information om föreningen och vilka aktiviteter
som planeras.
Lövforskning på SLU
Efter Martins föredrag höll Magnus Löf
en presentation där han först berättade om
olika forskningssatsningar på lövskog som
institutionen drivit sedan starten 1988 fram
till idag. Han betonade det värde som dessa
satsningar haft för att bygga upp den höga
kompetens som nu finns på institutionen
4

kring lövskog. Idag är detta ämne en integrerad del av verksamheten. Han berättade
också om några aktuella forskningsprojekt
på ek såsom naturvårdsgallring i ekdominerade skogar, skogsskötsel för kombinerade mål (produktion, mångfald och
rekreation), högproducerande blandskog,
störningar och naturlig föryngring samt
sådd.
Efter Magnus tog Johanna Witzell över.
Introducerade skadegörare av släktet Phytophthora är ett relativt nytt problem i våra
lövskogar. I sin presentation berättade
Johanna Witzell om vilka säregenskaper
dessa skadegörare har, hur de sprids i våra
skogar och vilka möjligheter vi har att motverka skador. En viktig spridningsväg för
Phytophthora-arter är växthandeln.
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Enligt nya studier är majoriteten av europeiska plantskolor smittade med en eller
flera Phytophthora-arter. Vid institutionen
pågår numera ett flertal forskningsprojekt
kring Phytophthora. SLU har nyligen
publicerat en rapport ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar” och den
finns att beställa från Johanna.
Därpå följde ett sedvanligt årsmöte som
inte innebar några större överraskningar.
Protokollet har tidigare distribuerats till
Ekfrämjandets medlemmar. Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften oförändrad. När det gäller styrelsen så lämnade
undertecknad densamma. Ersättare blir
skogsvårdskonsulent Frida Jonsson som
till vardags arbetar på Skogsstyrelsens
kontor i Nybro. Frida är förädraledig till
början av 2017 och blir mer aktiv i styrelsen då. Frida är bl.a. expert på ädellövskog.
Ordförande Thomas Thörnqvist avslutade
årsmötet och avtackade undertecknad.

Mot Tyskland
När nu exkursion och årsmöte var avklarat blev det dags för de ca 50 ekfrämjare
som skulle delta i utlandsresan till norra
Tyskland att samla ihop sig. Det gavs
några praktiska råd inför den första svåra
etappen, nämligen att ta sig från Alnarp till
Trelleborg och där se till att placera bilen
rätt. Några Tysklandsresenärer som inte
varit med på eftermiddagens förlustelser
var på väg med tåg från Stockholmstrakten
till Malmö och sedan vidare till Trelleborg.
Tyvärr hade det uppstått något problem
med ett tåg på södra stambanan varför trafiken var rejält störd. Det var understundom så illa att det började bli tveksamt om
tågresenärerna skulle hinna i tid till färjans
avgång. Sekreteraren hade ständig kontakt
med resenärerna och tack och lov så kom
alla fram om än med liten marginal.
För att pressa priset för resan hade vi avstått från att ta buss från Trelleborg. Bus-

Lars Dahlén och Thomas Thörnqvist ledde som vanligt årsmötet, det sista för Lars som sekreterare. Lars har valt att låta uppgiften gå vidare i samband med att han går i pension.
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sen mötte i stället upp i Travemünde dit vi
anlände tidigt på lördagmorgonen.

Lördag i Hamburg
Programmet för lördagen var av det mer
lättsamma slaget. Det skulle bli rundtur i
Hamburgs hamn och i Hamburg stad följt
av fria aktiviteter. Eftersom man i Hamburgs hamn inte får ha något bagage med
sig åkte bussen först från Travemünde till
hotellet i Pinneberg strax utanför Hamburg.
På hotellet mötte vår exkursionsvärd Per
Olov Pettersson upp. Per Olov gav förutsättningarna för lördagen samt lite direktiv
för söndagen. Bagaget lastades av och efter
en kort stund var det återsamling i bussen
för transport mot Hamburgs hamn. Vi hade
nu fått med en särskild guide som skulle
informera oss under rundturen i hamnen.
Hamburgs hamn är en värld för sig. Det
krävdes till och med pass för att släppas in

där. Hamnen är en av världens största containerhamnar och en av de mest automatiserade. Lastning och lossning sker i stor utsträckning med förarlösa containertruckar
och kranar. Trots att det inte är mänsklig
kraft vid lastning och lossning är det ändå
38 000 människor som jobbar i hamnen
och dess kringverksamheter.
Vi besökte olika hamnområden. I någon
rådde fotograferingsförbud. Vår guide informerade om att det varje år tappas cirka
20 000 containrar i sjön. De utgör ett rätt
stort sjöfartsproblem.
Vi fick se ett av världens största containerfartyg, MSC Oscar, som kan ta 19 000
containrar. En bra uppfattning om utvecklingen mot allt större fartyg gavs av guiden
som nämnde att det, jämfört med 1970, nu
är hälften så många fartyg i hamnen men
att dessa transporterar tre gånger så mycket
last. Lastning och lossning av ett contai-

MSC Oscar blev 2015 världens största containerfartyg med kapacitet för 19.000 containrar.
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På Duckdalben Seamens' Club träffas sjömän och hamnarbetare från hela världen. I bönerummet samsas åtta religioner sida vid sida.

nerfartyg tar max 2 dagar.
Åtta religioner
Sjömännen är numer för det mesta från Filippinerna. I Hamburgs hamn finns en av
värdens bästa sjömansklubbar – Duckdalben. Vi besökte den och fick fika där. Här
finns det mesta för att ge de besökande sjömännen avkoppling. I ett särskilt bönerum
samsades åtta religioner utan problem.
Efter rundturen i hamnen följde lunch på
en fiskrestaurang och därefter en dryg timmes rundtur i Hamburg. Flera valde sedan
att hoppa av och se mer av Hamburg under
eftermiddagen och kvällen medan andra
tog sig direkt tilbaks till hotellet.
Plantskolor kring Pinneberg
Vår exkursionsplanerare Per Olov hade
uppmanat oss att vara på plats vid bussen
klockan 08.00 på söndag morgon. Temat
för dagen var plantskolor.
Per Olov berättade i bussen på väg till

första punkten att Pinnebergsområdet är
ett område som historiskt är känt för sina
plantskolor. Här har sådan verksamhet
funnits sedan 1700-talet. Mullhaltiga sandjordar och maritimt klimat med hög luftfuktighet ger långa upptagningstider både
vår och höst. Detta har gjort att området
kring Pinneberg är Europas största sammanhängande plantskoleområde.
Ett annat plus är korta avstånd till kunden (i stor utsträckning Sverige). I det avseendet är förhållandena betydligt bättre
än i Baltikum. När kalhyggesbruket kom
igång i Sverige på 1950-talet räckte inte
de svenska plantskolornas produktion och
man sneglade då på Tyskland. I början importerades tyska plantor men resultaten var
inte alltid tillfredsställande. I stället blev
det en omfattande legoodling av svenskt
frö.
Vid Forstbaumschule Osterman mötte
ägaren och VDn Imke Bunk upp. Hon
berättade om sin verksamhet. I huvudsak
7
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på tyska men även engelska och Per Olov
fungerade utmärkt som tolk till svenska.
Sedan 1975 har man haft inriktning mot
den svenska marknaden. Man producerar
inte så mycket själva utan lejer ut produktionen till ett 10-tal underleverantörer. Det
är dessa som står för merparten av plantproduktionen medan Imkes företag tar
hand om försäljning och export. På detta
sätt kan underleverantörerna som är duktiga på att producera ägna sig helt och hållet
åt det och slipper att ägna sig åt marknadsföring och försäljning. Systemet har även
andra fördelar. Det innebär att man sprider
riskerna. Blir det problem med produktionen hos en kan det kanske gå bättre hos en
annan. Odlarna tar odlingsrisken medan
Imke tar marknadsrisken.
Halva produktionen går till Sverige
Per Olov berättade att han arbetat med
plantfrågor i Tyskland sedan 1976. Då
var han anställd inom Skogsvårdsorganisationens plantverksamhet och ansvarade

Per Olov Pettersson tolkade.
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Imke Bunk, VD för Forstbaumschule Osterman.

för import av plantor till organisationens
plantskolor. Skogsvårdsorganisationens
plantverksamhet bolagiserades senare
till Svenska Skogsplantor som nu ingår i
Sveaskog. Per Olov har numer lämnat anställningen på Svenska Skogsplantor och
startat eget.
Imke berättade vidare att ca hälften av
produktionen går till Sverige. Tyskarna
planterar alltmer löv på grund av klimatförändringarna. Till Sverige exporteras
fortfarande 90 % barrplantor.
När det gäller ek, berättade Per Olov, är
det ett problem med att få fram tillräckligt
mycket ekollon från godkända bestånd.
Ekollon tar ofta skada av svampar men på
Ostermanns Forstbaumschule har man en
värmebehandlingsteknik som ska råda bot
på det problemet.
Värmebehandling mot svampar
Vi flyttade oss nu till en lokal som innehöll detta värmebehandlingssystem. Det
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handlar om att värmebehandla ollonen
innan sådden. Ekollonen läggs i nätbottenförsedda plastbackar och sänks ner i
en tank med cirkulerande vatten som har
en temperatur på 40,5-41 grader. Ekollonen ligger där i två timmar varefter de ska
svalna av. Vattnet får inte vara mer än 41
grader för då skadas äggvitan i fröet. När
det gällde temperaturen ställde sig Anders
Ekstrand lite tveksam. Kunde det verkligen räcka med 41 grader för att ta död på
svampsporerna. Vår ordförande tillika före
detta professorn Thomas Thörnqvist inflikade att olika svampsporer dör vid olika
temperaturer. För en del räcker 41 grader
medan det för andra krävs 70 grader.
Av exporten till Sverige går 80 % iväg
i november/december och kyllagras i Sverige. När Per Olov sagt det sa han också att
vi måste bryta diskussionen nu för att ge
oss iväg till nästa exkursionspunkt. Nästa

stopp skulle bli hos en av Ostermanns underleverantörer.
Det märktes att det var tätt mellan plantskolorna för transporten blev kort och en
knapp halvtimme senare klev vi av vid
Baumschule Franz Lüdemann. Nuvarande
ägaren Dirk Lüdemann hälsade välkommen och här var det dukat med både läsk,
vatten och muffins.
Från grönsaker till skogsplantor
Dirk berättade att plantskolan startats 1928
av hans farfar som var grönsaksodlare.
Man ansåg då att man högst kunde ha 2
hektar skogsplantsodling. Nu odlar man på
100 hektar. Det fungerar som i jordbruket,
det vill säga man har växtföljder med mellankulturer av lupiner, råg och raps för att
bibehålla mullhalten. Frökostnaderna ökar
liksom även arbetskraftskostnaden. Det
gäller därför att sköta markerna så att man

Ekfrämjandet får en genomgång av hanteringen av ekollon på Forstbaumschule Osterman.
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Transport ut till odlingsfälten på Baumschule Franz Lüdemann.

utnyttjar dem så effektivt som möjligt. På
plantskolan finns 20 fasta årsanställda och
50 säsongsanställda. Under vintern arbetar
den fast anställda personalen med sortering
av plantor.
Det blev nu möjlighet att vandra runt i
olika hallar och samtidigt ta del av de förfriskningar som välvilligt och rikligt bjöds.
Nu dök även sonen Malte upp med en traktorvagn. I denna erbjöds de mest våghalsi-

ga att klättra upp och slå sig ner på bänkar
på flaket. Andra, mer livsbejakande, kunde
åka med plantskolans buss. Med de olika
fordonen tog vi oss ut till odlingarna och
fick bese en hel del som diskuterades.
Några axplock:
•
Det finns en del mjöldagg på ekplantorna men det är en fördel eftersom det påskyndar invintringen. Blir
det för mycket kan det
dock vara en nackdel
eftersom tillväxtknopparna påverkas negativt.
• Nordmansgranen kal�las kungsgran eftersom
Domänverket en gång
skänkte kungen en såGod stämning med Per
Olov Pettersson och Dirk
Lüdemann.

10
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dan. De är populära eftersom de är
kompakta och har många sidoskott.
•

Att en del plantor inte ser så gröna ut
beror ofta på magnesiumbrist. Magnesium är huvudbeståndsdel i klorofyllet.

•

Odlingsjorden och dess behandling
är viktig. Tidigare desinficeringsmedel är inte längre tillåtna. Man arbetar nu i stället med en ångbehandling.
100-gradig vattenånga trycks ner till
ett visst djup i marken där temperaturen sjunker till 80 grader. Behandlingen dödar en del ogräs och har även en
tillväxtstimulerande effekt. Vi fick se
de maskiner som användes, fyra plantskolor i området samäger maskinerna.
Ramlösa plantskola i Sverige var före
tyskarna med denna behandlingsmetod. Metoden kommer ursprungligen från grönsaksodlingen i Halland.

•

Mullvadsproblemen är rätt stora.

Efter en ganska våldsam återfärd (för de
som valt traktorflaket) med minst en klämd
fot och några andra blessyrer kunde deltagarna vackla av vid plantskolekontoret.
Anders Ekstrand tackade
far och son Lüdemann
med var sin ädellövbricka.

skola som specialiserat sig på odling av
alléträd. Ole Kleinworth, föreståndare för
plantskolan, hälsade oss välkomna. Han är
tredje generationen odlare. Här producerades alléträd på en yta av 45 hektar, dels
på friland dels i ”container”/”klumpade”.
Med ”container” avses stora krukor och
med ”klumpade” menar man att trädet tas
upp ur marken med specialskopa så att det
mesta av rotsystemet är bevarat och sätts
i en gummisäck. Man producerade även
häckplantor och solitärträd. Personalstyrkan uppgick till 20-25 personer.
Vi tittade på många olika trädslag och
med mycket varierade höjder och grovlekar. Bl.a. på 7-åriga björkar som blivit för
höga för att säljas i ”vanliga” plantskolor.
Sådana björkar kan i stället bli grunden till
alléträden. Just dessa var odlade på friland
i 3 år och sedan flyttade till krukor. En titt i
prislistan visade att det krävdes en ganska
tjock plånbok för att köpa de längsta och
grövsta.
Väljer man att beställa några alléträd
från Tyskland bör man se till att de planteras under våren, tipsade Per Olov. Här
kunde vi ha varit längre men vår ledsagare
Imke som tillsammans med Per Olov höll i
dagens program manade oss att avsluta för

Alléträd och arboretum
Efter en rejält tilltagen
lunch på en ridskola blev
nästa punkt en plantJorden desinficeras med
het ånga.

11
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att fortsätta till dagens sista punkt. Innan
avresan tackade Anders Ekstrand värdarna
på alléplantskolan.
Egentligen skulle vi under denna eftermiddag även ha besökt en plantskola som
specialiserat sig på hybridaspodling men
den punkten fick nu tyvärr utgå och vi for
vidare till ett arboretum i Ellerhoop. Här
fanns i en stor parkanläggning med växter
från världens alla hörn. Vi fick under en
dryg timme en guidad tur inklusive kaffe
och tårta. Många passade på att göra egna
utvikningar och att även besöka plantshopen. Här fanns så mycket att se så man
skulle säkert ha kunna tillbringa en heldag
här. Men nu var det ju inte möjligt utan
gruppen fick återsamlas för transport tillbaks till hotellet och den gemensamma
middagen.

Hertigen av Oldenburgs skogar - med
inriktning på naturnära skogsbruk
Resans sista dag, måndag, började med en
ovanligt lång transportsträcka. Den gick
norrut, först genom det öppna jordbrukslandskapet, därefter med alltmer skog på
vägens sidor. Till slut var vi framme i skogarna kring Oldenburg. Här möttes vi av
fyra skogvaktare från hertigen av Oldenburgs skogsrevir. De presenterade sig och
delade ut ett fint kompendium som beskrev
skogstillståndet och den filosofi som präglar skogsbrukandet.
Markinnehavet omfattar ca 3 000 hektar vilket gör hertigen till en av de största
skogsägarna i Schleswig-Holstein. Merparten av avverkningen sker motormanuellt. Man är i en omställningsfas där barrträden avvecklas och ersätts av alltmer löv.
Huvudskälen till det är att man vill sprida
riskerna och skapa skogar som upplevs

Hos Kleinworth odlas alléträd av bland annat björk.
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Arboretet i Ellerhoop bjöd
på blomsterprakt, mäktiga
träd och biologisk mångfald. Guiden Matina Buttjes
(ovan) ledde gruppen runt
parken.
Ekfrämjandets Bengt
Nihlgård kunde berätta om
vildbinens bostadsbekymmer
(till höger).

Ekfrämjandets Ingemar
och Inger Linné beundrade
Lotusblommorna i parken.
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mer positivt av befolkningen i området.
Helst vill man i varje bestånd ha ett tiotal
olika arter. Då är chansen stor att man står
emot marknadens svängningar och alltid
har möjlighet att avverka och sälja det som
för stunden är bäst betalt. På det sättet är
skog en fantastisk råvara. Den producerar
hela tiden och vi behöver bara vänta på att
marknaden blir den rätta, sa man. Skogsbruket är certifierat enligt PEFC. Produktionen är inriktad mot att skapa kvalitetsvirke för sågning.
Vi gick en slinga och stannade vid ett
antal punkter. Vid den första såg vi douglasgranar som var 40-46 meter höga. Och
rejält grova. I Sverige finns ingen som kan
såga virke med dessa dimensioner men det
är tydligen inte alls något problem i Tyskland. Avverkningen av de grövsta träden
sker helt individuellt och beror på trädens
vitalitet och efterfrågesituationen.

Individvård och grova stammar
Vi kom också att få se bokbestånd där själföryngrad bok kompletterats med inplantering av douglasgran och kustgran (Abies
grandis). På en annan punkt kunde vi vid
en grävd större grop diskutera markförhållanden. Detta var ett av de mest bördiga
ståndorterna i området med mycket stort
inslag av kalkhaltig lera.
Skogen här hade stått orörd till 1945 då
man avverkade brännved till staden Lübeck. Efter ytterligare 35 år, 1980, började
man sköta skogen och lät privatpersoner
hämta ved från utstämplade träd. Som mest
var det 500 personer som kunde hämta
husbehovsved här. En vedhuggare får idag
betala 300 kr/m3 ved.
Från 1990 har man börjat arbeta med
individvård av huvudstammarna. Målet är
att dessa ska ha en brösthöjdsdiameter på
minst 75 cm. Man söker nu långsiktigt för-

På Oldenburgs marker strävar man efter ett tiotal trädarter i blandning i varje bestånd.
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Förr innehöll skogarna mycket barrträd, som nu avvecklas till förmån för lövträd. Skogvaktaren
visar upp hur samma skog såg ut innan omställningen.
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söka komma ner från 180 årig omloppstid
till 120 år.
Tidigare hade man önskemål om minst
15 meters kvistfri stam men i framtiden
kan man nöja sig med 8-10 meter. Rödkärna är ibland ett stort problem. För grov
bok får man ca 1 000 kr/m3 och grov ek kan
ge 6 000 kr/m3.
Kalhyggesfritt
Kalhyggen är förbjudna i Schleswig-Holstein. Redan en avverkning av 20 % av
virkesvolymen gör att avverkningen definieras som kalavverkning. Men drabbas
skogen av omfattande skador på grund av
sjukdom eller storm kan det vara tillåtet.
Lagstiftningen utgår från beslut som gäller hela Tyskland men som sedan måste
godkännas av varje delstat (Bundesland).
Kalavverkningsförbudet upplevs inte som
något hinder i skogsbruket hos hertigen.

Det lönar sig aldrig att driva ett skogsbruk
av lövträd som bygger på kalavverkning
och plantering. Man nämnde siffror kring
100 000:-/ha för anläggning av ekskog
med hägn och plantering. Och det finns
inga bidrag att söka.
Vi fick även se ett ”sonderherkomst-bestånd” av ek, det vill säga ett bestånd som
är avsatt för produktion av ekollon. Dessa
plockas för hand. Plockningen är en kamp
mellan människan (skogsförvaltaren) mot
vildsvin och byråkratin (man får bara
plocka för ett visst belopp skattefritt).
Svält och kompensation
Nu var klockan 13:42 och de som inte hade
fått med någon egen matsäck hade nu varit
utan intag sedan frukosten på hotellet vid
7-tiden på morgonen. Troligen ett av de
längsta uppehållen i näringsintag i Ekfrämjandets resehistoria. Det var därför inte

Individvård för att skapa grova stammar. Målet är 75 cm i brösthöjd. Här syns en douglasgran.
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många som protesterade mot att sätta sig
i bussarna för en färd till Hertigens slottsområde. I en byggnad på slottsområdet
hägrade väldiga fat med smörgåsar. Till det
serverades vatten, öl, te och kaffe. Trots att
många tog tillfället i akt att både kompensationsäta och äta profylaktiskt kunde vi
inte tömma vare sig alla fat eller all dricka.
Under lunchen fick vi lite information från
hertigen själv.
Därefter tackades våra värdar av med
träbrickor och applåder. Av reseprogrammet återstod nu fria aktiviteter i Lübeck.
Där kunde var och göra vad den ville och
kände för. Några shoppade medan andra
besökte stadens sevärdheter. Sen var det
bara resan till Travemünde kvar innan
bussen skulle lämnas för gott och vi kunde
komma ombord på färjan. Även återresan
under natten gick bra och vid sju-tiden på
tisdagsmorgonen kunde resedeltagarna
återigen känna svensk mark under fötterna.
Nedtecknat med reservation för hör- och
förståelsebrister och utan anspråk på att i
alla avseenden vara med sanningen överensstämmande av Lars Dahlén. ■

Hertigen av Oldenburg bjöd sällskapet på
efterlängtade lunchsmörgåsar.

Om författaren

Lars Dahlén var sekreterare i Ekfrämjandet
fram till och med 2016, och till vardags
skogskonsulent på Skogsstyrelsens Skånedistrikt, med placering i Höör.
lars.dahlen@skogsstyrelsen.se

17

Ekbladet 32

Lars Drössler, forskare vid SLU i Alnarp, bedriver forskning om blandskog och naturlig föryngring av bland annat ek. Erik Stenströms stiftelse har gett stöd till hans forskning om hur
självföryngrade ekplantor påverkas av faktorer som ståndort, bestånd och skötselåtgärder.
En del i projektet var en workshop tillsammans med forskare från bland annat Tyskland
och Polen. Syftet med workshopen var att sammanfatta den aktuella kunskapen om ekskogens föryngring och skötsel. Den här artikeln ger ett sammandrag.

Nya perspektiv på
ekskogsskötsel
Lars Drössler, Franka Huth, Andreas Mölder, Maciej Pach och Per Hazell
Skötsel av ek är en utmaning i sig, men
när eken ska växa i blandning med andra trädslag växer utmaningen ännu
mer. Här kan svenska skogsskötare lära
mycket från våra grannländer. I den här
artikeln har vi samlat erfarenheter och
kunskap om etablering av ek i blandskog baserat på litteratur och andra rön
från framför allt Polen och Tyskland.
Mycket av denna kunskap saknas i våra
svenska läroböcker om ekskogsskötsel.
Artikeln har fokus på självföryngrad ek
i barrdominerad blandskog, plantering
av ek i grupp och skötsel av småträd.

Klassisk skogsskötsel och
naturvård

Det konventionella sättet att etablera ek är
plantering och sådd efter slutavverking av
mogna bestånd eller självföryngring efter
ollonår i kombination med skärmställning
(Henriksen 1988). Röhrig m. fl. (2006) rekommenderar 400-600 kg ollon för sådd
och 5 000-10 000 plantor per hektar för
plantering.
På kontinenten är skärmställningar den
metod som betraktas som bäst. Skärmen
bör ställas efter ett ollonår när det ofta
18

finns 50 ekgroddplantor per kvadratmeter.
Då avverkas cirka 50 % av trädvolymen,
och resten inom 10-15 år (Matthews 1989,
Röhrig m. fl. 2006). I Sverige är dock erfarenheten av metoden begränsad. Hos oss
misslyckas ofta skärmföryngringen om beståndet är för glest och om undervegetationen är för tät (Löf m. fl. 2015).
I naturreservat och andra skyddade områden sköts eken med andra metoder eftersom målen inte i första hand är virkesproduktion. Sådana metoder beskrivs bland
annat av Götmark (2010).
I Sverige finns ungefär 50 000 hektar
ren ekskog. Däremot finns bara i Götaland
över 600 000 hektar ek i blandskog, till
exempel ek under tall eller ek i unga granplanteringar (Drössler m. fl. 2012).

Bestäm strategi för ekskogen

Här är några nyckelfrågor där svaren kan
hjälpa skogsägaren att fatta beslut om skötsel av ek i barrdominerad skog.
1. Ståndortsförhållande och närliggande bestånd
Hög tillväxt och produktion av fanérvirke i
rena ekbestånd kräver bördiga marker och
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minst 700 mm årlig nederbörd. Det är dock
möjligt att producera sågtimmer av ek även
på fattigare marker med mindre nederbörd
(figur 6, boxen uppe till höger).
Ekar i omgivningen kan ge en indikation
på tillväxt, kvalitetspotential och problem.
Enskilda dominanta ekar kan utgöra en
grund för föryngringen, men de ska ha vitala kronor som inte är deformerade genom
konkurrens med barrträd. Kronan är avgörande för mängden frö som är användbart
för självföryngring (figur 6). Vitala kronor
är därför ett långsiktigt skötselmål. Brist på
mogna ekar inom 50 meter minskar chansen till en godtagbar självföryngring.
Oberoende av föryngringsmetod är en
skärm av gran eller tall gynnsam under etableringsfasen för att undvika frostrisk och
konkurrerande vegetation (figur 6). Man
bör undvika platser som domineras av gräs,

örnbräken eller med en tät granföryngring.
I heterogena bestånd kan planeringen förenklas av en karta över föryngring, täthet
och åtgärder.
2. Val av föryngringsmetod och odlings-
material (frö eller plantor)
Det behövs cirka 7 000 ekplantor per hektar för att producera ek med hög stamkvalitet i rena bestånd. Ett mindre antal plantor
räcker för att producera normalt sågtimmer
eller brännved. I Centraleuropa förekommer rika ollonår med ungefär 3-5 års mellanrum.
2a. Självföryngring med djurens hjälp
Ollonförekomsten kring enskilda ekar
påverkas mycket av fåglar och däggdjur.
Gnagare kan äta upp frön men dessutom
sprida ollon upp till 30 meter i beståndet.

Figur 1. Spontanföryngrad ek i en tallskog kan utgöra basen till ett ekskogsbruk i blandskog.
Här kan nog föryngringen skyllas på nötskrikan. Värsnäs, Kalmar. Foto: Mats Hannerz.
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Figur 2. Nötskrikan är en fenomenal spridare av ekollon. Den väljer de tyngsta och bästa ollonen
och myllar ner dem på perfekt groningsdjup. I tyska studier har man sett att nötskrikan flyger 13
gånger per timme med i genomsnitt 3 ollon per tur. Foto: Marton Berntsen, Wikipedia commons.

Nötskrikan (figur 2) är dock en mycket
mer effektiv fröspridare. Fågeln samlar ollon och myllar ner dem på 1-4 centimeters
djup, mellan mineraljord och humus. Det
ger alltså perfekta förutsättningar för groning. Nötskrikan väljer dessutom ofta ut de
tyngsta och bästa ekollonen.
I medeltal transporterar nötskrikan ollonen 100-200 meter, även om fåglarna
flyger mycket längre sträckor. Tätheten av
ollon och etablerade plantor minskar med
avståndet till de fröbärande ekarna. Antalet
småplantor i dessa bestånd kan variera från
50 plantor per hektar till flera tusen, beroende på små lokala skillnader i ståndort
och vegetation (Huth m. fl. 2017).
Ett alternativ för att öka nötskrikans effekt är att placera ut lådor som fylls med
ollon på hösten (figur 3). Lådorna placeras
på en två meter hög pinne eller stubbe som
står fritt utan att skuggas av andra träd. I
nordöstra Tyskland (Brandenburg) har
20

man god erfarenhet av metoden. Nötskrikan använder lådan som en matbutik där
den hämtar ollon och gömmer i marken

Figur 3. En trälåda cirka 2 meter över markytan fylls med ekollon. Nötskrikan hjälper till
att sprida dem. Foto: Alexandra Wehnert.
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för senare användning. I de tyska försöken
kunde man etablera 7 000 plantor per hektar med hjälp av 65 kilo ollon per låda i ett
rutnät av 100-200 meter i rena tallbestånd.

2b. Sådd
Sådd har självföryngringens alla fördelar –
anpassning till den lokala ståndorten, väl
utvecklade rötter och ingen planteringschock. Maskinell eller manuell markberedning behövs. Etableringen gynnas av en
gles skärm som hämmar konkurrens från
markvegetation. Täckning av frö med jord
hjälper också till.
En bra och smidig metod är manuell
sådd med såddrör eller vanligt planteringsrör. Båda kan fyllas med ollon som sedan
placeras på 2-6 centimeters djup nära mineraljorden. Vid radsådd, till exempel på
åkermark, rekommenderas 140-300 kg ollon per hektar. Sådden kan också göras i
grupper på 3 x 3 till 10 x 10 meter. Antalet
ollon beror på ståndortsförhållanden och

A

frökvalitet. Exempelvis skulle det under
gynnsamma förhållanden i Skåne kunna
fungera bra med en sådd av 3-5 grobara ollon per kvadratmeter i ett raster av 25-50
centimeter.
1 kilo ollon kostar 80-100 SEK, och de
kan finnas till försäljning på hösten under
ett bra ollonår. Det går också att samla ollon själv i ekbestånd med hög vitalitet och
kvalitet (Skogsstyrelsen har information
om godkända bestånd). Ollonen ska inte ha
några synliga skador. Man kan även testa
ollon i vatten. Om de sjunker är de fyllda
och utan skador.
2c. Plantering
I blandskog planteras ofta grupper av ek,
särskilt om man förväntar sig en påfyllning
med andra trädslag (Petersen 2007). Ett
vanligt planteringsavstånd är 1 x 1 meter.
Trängseln gör att det blir en naturlig stamkvistning. Inom sådana grupper betraktas
1-2 träd som huvudplantor (figur 4).

B

Figur 4. 11 och 19 år gamla ekar planterade i stora (A) respektive små (B) grupper. Foton och
illustrationer: Regina Petersen, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Göttingen.
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Regina Petersen i Tyskland betonar
vikten av tillräcklig stora grupper, och rekommenderar grupper med 21 ekplantor
omgivna av en rad med plantor av något
skuggtolerant och långsamväxande trädslag. Mellan grupperna planteras 20-30 så
kallade amträd, exempelvis avenbok, lind
eller bok. Det gynnar ekarnas kvalitetsutveckling. Avståndet mellan ekgrupperna
beror på skötselmålet och antalet ekhuvudstammar i det mogna beståndet.
Som Erik Ståål (1986) demonstrerade
i Blekinge, kan ek erhålla bra kvalitet i
blandning med gran (figur 5). Ståål planterade äldre ekplantor med > 1,5 m planthöjd
för att minska betestryck och konkurrens
med yngre granplantor.
3. Minska betesskadorna
Den viktigaste faktorn som bestämmer om
etableringen av ek lyckas är betestrycket.
Om målet är ekskog med kvalitet måste
jakten anpassas! Andra, dyrare åtgärder, är
hägn eller betesskydd av enskilda träd, som
exempelvis plantrör (med ventilationshål

för att undvika skorstenseffekt eller överhettning), mekaniskt skydd av knoppar och
biologiska repellenter.
4. Ekarnas utveckling och konkurrens
med barrträd
Unga ekplantor är relativt skuggtåliga under de första 3-5 åren men därefter ökar deras ljusbehov. Det betyder att (i) skärmen
bör glesas ut senast 5 år efter lyckad föryngring, och (ii) att snabbväxande granar
inte får skugga och hämma ekplantorna.
Vuxna granar bör därför huggas bort om
de konkurrerar med de små ekarna. I ett
studentarbete i flerskiktad barrblandskog i
Halland kunde Joakim Frick (2015) se att
ekarna växte sämre, böjde sig och även dog
om de var omgivna av två eller fler granar
på nära håll. Om ekarna växte nära tall var
det dock inget problem.
I blandskogen bör ekarna följas upp
med 3-5 års intervaller. Vid behov gallras
konkurrerande träd bort för att inte ekarnas
utveckling ska hämmas.

Figur 5. Intensiv ekskötsel i gran-ek-blandbestånd av Erik Ståål i Blekinge. Foto: Andreas Mölder.
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5. Ekvård och skötsel av småträd och i
röjningssålder
Eken behöver röjas och gallras ofta, både
för att bibehålla vitaliteten och för att utveckla god virkeskvalitet. Vid röjningen
är det viktigast att bedöma förekomsten av
vargtyper, fototropism eller andra excentriska kronformer och stamform. Risken
för vattskott, ökande behov av ljus med
ökande ålder samt känsligheten mot frost
är också viktigt. Mellan röjningarna bör
krontaket dessutom vara ”stängt” för att

kvistrensningen ska gynnas.
Beroende på föryngringens kvalitet och
skötselmålet kan man skilja mellan tre typer av röjningar: A – hög timmerkvalitet,
B – sågtimmer, C – ekvård/vedproduktion.
Typ A har högt stamantal med homogen
beståndsstruktur och bra stamkvalitet. Där
ska röjningen fokusera på att ta ut träd med
dåliga egenskaper.
Röjning i Typ B fokuserar på uttag av
träd med dålig kvalitet samt på att skapa
lämpliga trädslagsblandningar och en mer

Figur 6. Ekologiska processer som kan vara ofördelaktiga (svarta boxar) eller gynnsamma för
skogsägaren under särskilda skötselmål och miljöförhållanden. Illustration Franka Huth.
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homogen beståndshöjd. Krökar och klykor hos små träd kan bedömas ganska milt
eftersom dessa egenskaper försvinner hos
ungefär en tredjedel av de vuxna träden.
Röjningen ska främja lovande träd eller
inblandning av skuggtoleranta trädslag. I
Polen görs åtgärder ungefär vart tredje år.
Typ C karakteriseras av ett glest krontak
och luckor, och här behövs bara måttliga
åtgärder i 10-årsintervaller. Kostnaderna
kan sänkas genom punktinsatser, till exempel genom att bara röja på 1,5-3 meters
avstånd från de enskilda, bra individerna.
I Polen anses kronformen vara det viktigaste kriteriet vid ingrepp i skog med 7-35
cm brösthöjdsdiameter, eftersom kronform
indikerar vitalitet. Om målet är fanér efter
en omloppstid på 240 år behöver krontaket
i ekbeståndet vara mer eller mindre stängt
under goda förhållanden de första 100
åren. Senare gallringar kan vara starkare.
För hela perioden gäller att det bör finnas
högst 3 årsringar per centimeter. Sågtimmer produceras i Polen med 160-200 års
omloppstid, med starkare gallringar från
40-50 års ålder och med urval av 80-100
målträd per hektar. Under ogynnsamma
ståndortsförhållanden produceras sågtimmer med 120-150 års omloppstid med ett
ständigt öppet krontak för att främja kronan och tillväxt. För alla tre typer krävs ett
tätt underbestånd av skuggande trädslag.
Förekomst av ek under tall beskrivs i
flera länder. I södra Polen har man visat att
ungefär 10 % av ekarna i tallbestånden har
godtagbar stamkvalitet (eken är då 30-90
år gammal). Om man vill använda dessa
ekar måste man friställa dem innan höjdtillväxten kulminerar (innan 20 års ålder)
eftersom de följande åren har störst betydelse för stamformen (Skrzyszewski &
Pach 2015).
24

Slutsats

Ekskötsel är intensivt och dyrt men givande på lång sikt. Plantering i grupper är
inte billigare per hektar än konventionella
planteringar, men ger större flexibilitet i
bestånd där grupperna kan komplettera
naturlig föryngring eller blandas med plantering av andra trädslag. Sådd är också
arbetsintensiv, men det går att få hjälp av
nötskrikan med föryngringen. Ett säkrare
val är plantering, särskilt när andra konkurrenskraftiga trädslag redan finns på plats.
■
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Skogsskada – användbart
internetverktyg för
ekfrämjare
Åke Lindelöw och Pia Barklund
Skogsskada är en webbaserad tjänst
som möjliggör diagnos och rapportering av skador på träd förorsakade av
svamp, insekter, vilt och s.k. abiotiska
faktorer tex. frost. Här finns också skadebeskrivningar som omfattar mer än
100 olika skadeorsaker på de flesta av
våra svenska lövträdsarter och en del
införda arter.
Eken utsätts för en mängd olika skadegörare. Vilt, patogener och insekter förorsakar tidvis stora skador på detta värdefulla

trädslag. Den begränsade arealen ekskog
och det kyliga klimatet är två anledningar till att skadorna sällan är omfattande i
Sverige. För den enskilde skogsägaren kan
dock skador i ekbestånd bli förödande om
oturen är framme.
I en del fall är skadeorsakerna uppenbara som till exempel betning av olika
hjortdjur på unga plantor. I några fall inträffar utbrott av arter, som är välkända
söderut men ovanliga här. Lövskogsnunna
är en sådan art. I Centraleuropa behandlas
10 000 tals ha varje år mot denna insekt.

Skogsskada används både för att diagnosticera och rapportera skogsskador.
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Ogynnsamma väderleksepisoder kombinerade med insekts och/eller svampangrepp har visat sig försvåra ekplantors
etablering och kan även ibland leda till att
träd dör.
Handeln med vedartade växter, som
ofta odlats sydligare än Skåne, medför
risker för att nya skadegörare förs in i landet. Plantorna kan vara symptomfria, men
sjukdomar kan utvecklas när plantorna
redan planterats ut här. Det gäller särskilt
algsvampar (Phytophthora-arter) som kan
spridas med den till plantan medföljande
jordklumpen. Dessa sjukdomsalstrare är
inte artspecifika, utan de kan införas med
flera träd- och buskarter, t.ex. Rhododendron.

Webbtjänsten
Skogsskada

(http://www.slu.se/skogsskada/)
Tjänsten erbjuder möjligheter att artbestämma/diagnosticera olika typer av
skador som våra träd drabbas av. Det är
dessutom ganska enkelt att rapportera den
aktuella skadan in i skogsskada. Det gäller
även osäkra diagnoser. Genom att rapportera läggs observationen in i databasen, och
blir en del i ett kollektivt minne. Platserna

Ekmjöldagg, Microsphaera alphitoides, en
svamp som tar näring från ekens blad och gör
den försvagad. Foto Pia Barklund.

för inrapporterade skador finns tillgängliga
att studera i skogsskada.
Det finns också ett stort antal skadebeskrivningar att tillgå. Det sistnämnda har
flera syften. Det kan vara en varningsklocka om flera observationer görs i ett
område och det snabbt behövs en överblick av läget, som underlag för beslut
om åtgärder. Ett annat syfte med att samla
iakttagelser över skador är att vi får bättre
kunskaper om enskilda skadeorsaker. Var
de uppträder, när och under vilka förhållanden i övrigt. Vårt vetande om olika skadeorganismer kan på detta sätt förbättras.
Sedan ett par år har en ny, mer användarvänlig version av Skogsskada lanserats.
Systemet innehåller fyra delar som här behandlas kortfattat.
Diagnos
Utifrån några faktorer – trädslag, trädets
ålder, var på trädet och vilken typ av skadegörare – kan en eller flera tänkbara orsaker till skadan identifieras. För närvarande
finns ett knappt 50-tal diagnoser för just
ek. Om en diagnos fastslagits finns en skadebeskrivning att ta del av under skadebeskrivning.
Skadebeskrivning
I skadebeskrivningen finns information
om förekomst, symptom, biologi, orsaksdiskussion, skoglig betydelse och förväxlingsmöjligheter. Tillsammans med bilder
fås här en sida ur en skadehandbok, som
kan skrivas ut och användas på olika sätt.
Ett nästa steg kan vara att kika på hur
mycket skador av just denna art som har
rapporterats.
Observerade skador
Genom att välja på olika sätt kan skador på
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träd beskrivas. Från en skadebeskrivning
kan skador av arten sökas genom att välja
just denna art. Men det går bra att söka med
användning av andra sökkriterier. Tidsperiod, geografiskt område, polygon trädslag
eller skadetyp. Om inga sökkriterier anges
visas samtliga inrapporterade skador. Värdet av denna funktion står givetvis i proportion till mängden observationer som
finns.
Rapport
Skador som observeras rapporteras med
eller utan bilder. En del uppgifter måste

rapportören ange och en del är frivilligt.
Är man registrerad användare behöver inte
namn och andra kontaktuppgifter anges
varje gång en rapport ska lämnas.
Till sist
Testa Skogsskada och delge oss Dina synpunkter och förslag till hur systemet kan
förbättras tas gärna emot! Ju fler som använder systemet och rapporterar in observationer om skador desto bättre kartläggning och kunskap genereras. ■
http://www.slu.se/skogsskada/

Exempel på inrapporterad
skada i Skogsskada. Här ett
validerat angrepp av allmän
frostfjäril.

Allmän frostfjäril, Operophtera brumata. Foto utvecklad fjäril – Olaf Leillinger, larv – Spacebirdy. Wikipedia commons.
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Exempel på beskrivning i Skogsskada
Ekvecklare (Tortrix viridana)
FÖREKOMST
I södra Sverige inom ekens utbredningsområde
(dvs. upp till Dalälven).
SYMPTOM
De mycket rörliga larverna äter av bladen under försommaren. Ena bladkanten rullas ihop
och hålls ihop av spinntrådar. Inne i rullen sitter larven skyddad. Larverna äter slarvigt och
lämnar delar av bladet och bladnerverna i stor
utsträckning orörda. Vid massförekomst kan träden kalätas och stå avlövade i början av juni då
larverna beger sig ned i marken för att förpuppa
sig. De gröna fjärilarna kläcks och flyger under
andra halvan av juni och i juli.
BIOLOGI
Äggen läggs vid knoppanlagen och kläcks först
efter övervintringen. Den mörkt gulgröna larven
med svarta fläckar spinner trådar som den rullar
in en bladkant med. Därinne gömmer sig larven
när den inte är ute på bladen och äter. I slutet av
juni vandrar eller spinner de fullstora larverna

sig ned till marken där de förpuppar sig. En del
av de svarta, drygt cm-långa pupporna kan påträffas uppe i trädet. Arten lever enbart på ek.
ORSAKSDISKUSSION
Arten uppträder mer eller mindre regelbundet
med några års mellanrum.
SKOGLIG BETYDELSE OCH ÅTGÄRDER
Tillväxtförluster, utebliven ollonproduktion
och kvalitetsnedsättning pga. riklig vattskottsbildning på stammarna. Trots att lövskruden
kan vara helt uppäten i juni får ekarna nya blad
senare på sommaren och det kan vara svårt att
se att ett angrepp ägt rum. Trots total kalätning
överlever träden och ekvecklare bekämpas inte
i Sverige.
FÖRVÄXLINGAR
Kraftiga gnag på bladen kan förväxlas med skador förorsakade av lindmätare, frostfjäril och
andra fjärilsarter.
- Lindmätare
- Allmän frostfjäril

Ekvecklaren flyger i juni-juli. Ett par veckor
efter lövsprickningen kan larverna ses på
ekbladet. Den rullar ihop bladkanten som
ett skydd på typiskt vecklarmanér.
Foto György Csoka, Skogsforskningsinstitutet i Ungern
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Ny forskning ger hopp om
almens framtida återkomst
Johanna Witzell
Almsjuka fortsätter att vinna terräng.
Som en av de mest allvarliga sjukdomar på skogsträd på norra halvklotet
har den härjat i två stora epidemier och
dödat stora almar. Medan borttagning
av sjuka träd pågår på ön Gotland, har
utrotning av almsjuka genom att fälla
sjuka träd visat sig vara verkningslös
i resten av Sverige och i andra länder.
Den internationella forskningen har under senare tid fokuserat på förädling,
biologisk bekämpning och studier kring
almsjukasvamparnas arvsmassa.

År 2013 hölls konferensen ”Alm efter 100
år med almsjukan” i Florens, Italien. Konferensen markerade almsjukans 100-åriga
historia i Europa. Syftet var att byta information och sammanfatta de senaste forskningsrönen kring almarnas tillstånd i världen, samt presentera nya möjligheter att
motverka almsjukans spridning (Santini &
Faccoli 2015).
Konferensens sammanfattning var generellt hoppfull. Kunskapsläget bedömdes
vara avsevärt bättre än under den tidigare
konferensen som hölls i Spanien tio år tidi-

Figur 1. Konferensdeltagare betraktar planterade almkloner i Italien. Foto: Johanna Witzell.
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gare. Trots att almarnas snabba återkomst
som ett alternativt trädslag för storskaligt
skogsbruk och för naturvård fortfarande
ser mycket osäker ut, har stora framsteg
gjorts framförallt när det gäller återintroduktion av toleranta almkloner i parker och
tätortsnära skogar.
Även efter konferensen har aktiv forskning pågått för att hitta nya möjligheter att
bekämpa almsjukan. I denna artikel sammanfattas några resultat från de senaste
årens forskning kring almsjuka. I praktiken har lovande resultat uppnåtts framförallt genom förädlingsprogram (Martín m.
fl. 2015a) och genom användande av ickesjukdomsalstrande svampar som vaccin
(Postma & Goossen-van de Geijn 2016). I
framtiden kan studier kring almsjukasvampens arvsmassa avslöja svampens sårbarhet (Comeau m. fl. 2014).

Resistensförädling är mödosamt men
ger resultat
Den hittills uppnådda framgången i återkomsten av almar som ornamentala träd
baseras på förädlingsarbete. Det första förädlingsprogrammet startades 1928 i Nederländerna och följdes av flera program
i andra europeiska länder som Italien och
Spanien, samt i USA (Martín m. fl. 2015a).
Genom att korsa europeiska almar med
asiatiska almar (t ex U. pumila, U. wallichiana) har man kunnat ta fram korsningar (arthybrider) som uppvisar hög tolerans
mot almsjukan. Många asiatiska almar tål
almsjukan bättre än vår almar. Toleranta
kloner som tagits fram genom korsningar
och bakkorsningar säljs på marknaden som
”resistenta” almar för att användas som
ornamentala träd. Även dessa almar kan
bli angripna men sjukdomens spridning
begränsas effektivt. Nackdelen med hybri-

dalmar är dock att deras egenskaper även
annars avviker från våra almar, t ex är formen inte lika vacker som i inhemska arter
(figur 1) och även funktionella egenskaper
som kapacitet att hysa biologisk mångfald
kan vara begränsade på grund av ändrade
resistensegenskaper (Martín m. fl. 2013).
Europeisk och nationell lagstiftning styr
vilken typ av växtmaterial kan användas i
skogsföryngring och ett viktigt mål är att
bevara den inhemska, genetiska mångfalden. I Spanien har man därför sedan
1990-talet arbetat systematiskt för att bevara den inhemska almpopulationens genetiska mångfald.
Inhemska lundalmkloner (U. minor)
har inkluderats i resistensförädlingsprogram där almklonernas tolerans mot almsjuka har utvärderats i fleråriga tester och

Figur 2. Almsamling i Madrid. Almarnas
mottaglighet för almsjukaangrepp studeras i
upprepade tester och enbart de mest toleranta
väljs ut för förädling. Foto: Johanna Witzell.
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i olika miljöer (Martín m. fl. 2015a; figur
2). Arbetet har varit tidskrävande bland annat eftersom almar måste vara minst fyra
år gamla innan deras tolerans pålitligt kan
utvärderas (Solla m. fl. 2005). Spanska
forskare har dock kunnat ta fram ett antal
toleranta kloner bland inhemska lundalmar. Under de kommande åren skall dessa
kloner användas i försök att beskoga utvalda områden och därmed återinföra alm
som ett realistiskt alternativ för naturvård
och skogsbruk. Det är dock viktigt att bevara hög genetisk variation bland toleranta
kloner och förädlingsarbete är därmed inte
avslutat.
Även i Italien man lyckats ta fram och
patentera kloner som uppvisar hög tolerans
mot almsjuka och som dessutom har andra

önskvärda egenskaper (Santini & Faccoli
2014).
Laboratoriestudier avslöjar mekanismer
Under de senaste årtiondena har utvecklingen av molekylärbiologiska verktyg
gett forskare nya möjligheter att studera
vad som händer i almsjukasvampen och
almar när de samverkar (Bernier m. fl.
2015). Med hjälp av molekylärbiologiska
metoder har man kunna upptäcka gener
som uttrycks i motståndskraftiga eller mottagliga almar i almsjukasvampens närvaro.
Kunskap om almsjukasvampens gener kan
hjälpa oss att bättre förstå hur den lyckas
skada almar. Genom att studera almsjukasvampens arvsmassa kan vi även få information om almsjukasvampens ursprung.

Figur 3. Kemiskt krig mellan svampar på odlingsmedium: den
orangea endofytsvampen skickar ut kemiska signaler som stoppar
den vita almsjukasvampens tillväxt. Foto: Kathrin Blumenstein.
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”Goda” svampar kan
hjälpa almar
Som alla träd, hyser
även almar osynliga
svampar i sina vävnader (blad, bark och ved)
(Martín m. fl. 2013).
Dessa mikroskopiska
svampar kallas endofytsvampar. Endofytsvampar kan ha positiva effekter på trädens hälsa.
Genom att utsöndra kemikalier in i vävnader
och orsaka förändringar
i värdväxtens ämnesomsättning kan de förändra
vävnadernas
tolerans
mot skador orsakade av
torka, frost, växtätare
eller sjukdomsalstrande
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svampar. Därmed kan endofytsvampar utgöra en hittills okänd del i trädens försvar
mot olika skador (Witzell m. fl. 2014).
Studier har dock visat att det finns få
vedlevande endofytsvampar i almar som
i upprepade tester har visat sig vara tåliga mot almsjukan (Martín m. fl. 2013,
2015b). Detta tyder på att de egenskaper
som gör veden mer motståndskraftig mot
skadesvampar även kan påverka symbiontiska endofytsvampar negativt. Däremot
återfanns ett fåtal enskilda endofytsvampar
mycket oftare i almkloner som visade god
resistens mot almsjukan. När dessa endofyter studerades vidare i laboratorieförhållanden, upptäcktes att de kunde hindra almsjukasvampens tillväxt genom att utsöndra
kemikalier till sin omgivning (figur 3) eller
genom att växa snabbare. Eftersom olika
endofytsvampar kan motverka almsjukasvampen på olika sätt, skulle en blandning
av flera svampar eventuellt ge bästa skydd
(Blumenstein 2015).
En preventiv behandling, ”vaccinering”,
med endofyter visade sig skydda unga
almträd mot almsjuka i ett växthusförsök

(Martín m. fl. 2015a). Denna skyddande
effekt var dock inte stabil över åren, vilket kan tyda på att endofyters kapacitet att
producera kemikalier mot almsjukasvampen regleras av miljöfaktorer. Mer forskning behövs dock för att kunna utvärdera
huruvida endofyter eller deras kemikalier
kan utgöra råmaterial eller modell för tillverkning av nya, miljövänliga växtskyddprodukter mot almsjuka.

Vad väljer almsplintborrar?
Almsjuka sprids med almsplintborrar i
släktena Scolytus och Hylurgopinus (Curculionidae, Scolytinae) som näringsgnager
i almkronan (figur 4). Man har upptäckt att
några av dessa insektarter angriper vissa
almarter framför andra, vilket kan vara en
anledning till att vissa almarter har överlevt längre än andra t ex i England (Webber 2004). Skillnader i trädens smaklighet
för insekter kan bero på olikheter mellan
almarternas kemiska sammansättning (Pajares m. fl. 2004).
Då den kemiska sammansättningen
kan variera även mellan almar som tillhör samma art, skulle
man kunna förvänta att
även inom en almart kan
några träd locka insekter
mer än andra. En ny studie som gjordes i samarbete mellan forskare vid
Lunds Universitet, SLU
och Madrid Polytekniska Universitet, visade
att ett enkelt test kan
vara användbart om man
vill testa almsplintborrarnas preferenser (Anderbrant m. fl. 2017). I
Figur 4. En av flera arter almsplintborrar, Scolytus scolytus. Foto:
tvåvalstester föredrog
U. Schmidt, Tyskland (CC BY-SA 2.0).
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almsplintborrar (arten S. multistriatus)
almar över andra lövträdarter. Däremot
upptäcktes att en annan almsplintborre (S.
laevis) inte gjorde skillnad mellan grenar
från två lundalmar som i tidigare tester (i
ett spanskt förädlingsprogram) hade visat
hög respektive låg mottaglighet för almsjuka. Detta antyder att egenskaper hos dessa
två almar, t ex den kemiska sammansättningen, som påverkar deras motståndskraft
för almsjukan inte är riktade mot insekter
utan mot svampar.
Resultaten var inte oväntade, eftersom
det var just reaktionen mot almsjukasvampen som hade använts i förädlingsprogrammet som grund för att bestämma
huruvida dessa almar var motståndskraftiga eller inte. Genom att i förädlingsprogram även testa almarnas smaklighet för
almsplintborrar kan man eventuellt hitta
de almkloner som har båda egenskaperna:
god motståndskraft mot svampen och låg
smaklighet för insekter.
Integrerat växtskydd är framtiden
Det vi ser som almsjuka är ett resultat av
samverkan mellan almar, almsjukasvampar och barkborrar som sprider svampens
sporer till friska träd, samt miljön som påverkar alla dessa partners. Alla partners i
denna samverkan förändras ständigt, så
även miljön. Därför är det inte lätt att hitta
enkla, långvariga lösningar på almsjuka
eller andra trädsjukdomar. Eftersom almsjuka är en komplex sjukdom, nås bäst
resultat vid kontroll av almsjukan genom
användning av en kombination av olika
bekämpnings- och skötselmetoder enligt
principer för integrerat växtskydd.
Sett från ett biologiskt perspektiv behövs ”en frisk mängd av sjukdom” i skogen (Manion 2003). Dödliga sjukdomar
34

kan nämligen stabilisera trädpopulationens
genetiska sammansättning över tiden, eftersom de oftast slår hårdast mot dominanta, konkurrenskraftiga träd och därmed
tillåter att trädindivider som är mindre
konkurrenskraftiga men istället har andra
värdefulla egenskaper (t ex högre stresstålighet) att få flera tillfällen att sprida sina
gener i trädpopulationen (Manion 2003).
Att få till en frisk mängd almsjuka i våra
skogar är en stor utmaning. Genombrott i
forskningen görs dock hela tiden vilket ger
försiktigt hopp för almens återkomst på
längre sikt. ■
Litteratur

Anderbrant O, Yuvaraj JK, Martin JA, Gil
L & Witzell J. 2017. Feeding by Scolytus bark beetles to test for differently
susceptible elm varieties. Journal of Applied Ecology 141: 417–420.
Bernier L, Aoun M, Bouvet GF, Comeau A,
Dufour J, Naruzawa ES, Nigg M, Plourde
KV. 2015. Genomics of the Dutch elm disease pathosystem: are we there yet? iForest 8:149-157.
Blumenstein K. 2015. Endophytic fungi in
elms. implications for the integrated management of Dutch elm disease. Doktorsavhandling. Sveriges lantbruksuniversitet.
Acta Universitatis agriculturae Sueciae,
1652-6880 2015:106. ISBN 978-91-5768410-3.
Comeau AM, Dufour J, Bouvet GF, Jacobi
V, Nigg M, Henrissat B, Laroche J, Levesque RC, Bernier L. 2014. Functional
annotation of the Ophiostoma novo-ulmi
genome: insights into the phytopathogenicity of the fungal agent of Dutch elm disease. Genome Biol Evol. 7:410-30.
Manion, P. D. 2003. Evolution of concepts
in forest pathology. Phytopathology
93:1052-1055.
Martín J, Witzell J, Blumenstein K, Rozpedowska E, Helander M, Sieber T, Gil L.
2013. Resistance to Dutch elm disease

Ekbladet 32

reduces xylem endophytic fungi presence
in elms (Ulmus spp.)., PLOS ONE 8(2):
e56987.
Martín JA, Solla A, Venturas M, Collada
C, Domínguez J, Miranda E, Fuentes P,
Burón M, Iglesias S & Gil L. 2015a. Seven Ulmus minor clones tolerant to Ophiostoma novo-ulmi registered as forest
reproductive material in Spain. iForest 8:
172-180.
Martín JA, Macaya-Sanz D, Witzell J, Blumenstein K, Gil L. 2015b. Strong in vitro
antagonism by elm xylem endophytes is
not accompanied by temporally stable in
planta protection against a vascular pathogen under field conditions. European
Journal of Plant Pathology 142: 185-196.
Pajares JA. 2004. Elm breeding for resistance
against bark beetles. Investig Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 13: 207–215.
Postma J & Goossen-van de Geijn H. 2016.
Twenty-four years of Dutch Trig® application to control Dutch elm disease. BioControl 61: 305-312.

Santini A, Faccoli M. 2015. Dutch elm disease and elm bark beetles: a century of
association iForest 8: 126-134.
Solla A, Bohnens J, Collin E, Diamandis S,
Franke A, Gil L, Burón M, Santini A, Mittempergher L, Pinon J & van den Broeck
A. 2005. Screening European elms for resistance to Ophiostoma novo-ulmi. Forest
Science 51: 134-141.
Webber JF. 2004. Experimental studies on
factors inﬂuencing the transmission of
Dutch elm disease. Investig Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 13: 197–205.
Witzell J, Martín JA, Blumenstein K. 2014.
Ecological aspects of endophyte-based
biocontrol of forest diseases. In: V.C.
Verma and A.C. Gange (eds.), Advances in Endophytic Research, p. 321- 333.
Springer India.

Om författaren

Johanna Witzell är docent vid Sydsvensk
skogsvetenskap, SLU, Alnarp, och arbetar
med skador och sjukdomar på träd.
johanna.witzell@slu.se, Tel. 040-41 51 85

Figur 5. Med forskningens hjälp kanske vi får se friska, gröna, almar även i framtiden. Foto
Mats Hannerz..
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VED- OCH BARKlevande SVAMPAR
PÅ EK
24. Tungticka, Piptoporus quercinus
Stellan Sunhede
I Ekbladet (Sunhede 1993) beskrevs följande vedsvampar på ek kortfattat och
översiktligt: korkmussling Daedalea
quercina, svavelticka Laetiporus sulphureus, oxtungssvamp Fistulina hepatica och
tungticka Piptoporus quercinus. Alla orsakar brunröta i veden. Denna röttyp utgör
den främsta orsaken till att ekar till slut kan
få så stora hålrum att man ibland kan ta sig
in i träden om en lämplig öppning uppstått.
Nedan tas tungtickan upp på nytt i en
mer omfattande presentation. Den är en av
ekens mest värdefulla svampar ur naturvårdsynpunkt och väcker uppmärksamhet
varhelst den hittas i Europa och förtjänar
därför att lyftas fram.
Tungticka - Piptoporus quercinus
(Schrad.) P. Karst. – Synonymer: Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk, B. quercinus (Schrad.) Kotlába & Pouzar.
Fruktkropp
Vedlevande, hattbildande ticka med ettårig fruktkropp. Fruktkroppar till en början, ± dynformade eller av oregelbunden
form med insnörd bas (Figur 1), med tiden
konsolformade till svagt välvda, oftast avsmalnande mot basen, ibland med en kort
sidoställd fot, stundom ± brett vidväxta,
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(3–)6–35 cm breda, (3–)7–25 cm djupa,
(2–)3–6 cm tjocka mot basen, som färska
köttiga och böjbara, i torrt tillstånd segt
korkartade och lätta, växande enstaka, sida
vid sida, hopsmältande, taktegellagda, ibland av ± oregelbunden skepnad eller med
tuvformat växtsätt på substratets ovansida
(Figur 2-5, 8, 11).
Hattens ovansida tilltryckt hårig, något
fnasig, eller ± slät, som ung vitaktig, senare blekt gulaktig–gul–gulbrun–brun–
mörkbrun, kan som ung mörkna på skadade partier, hos gamla torra fruktkroppar
smutsbrun till brunsvart (Figur 2-5, 8, 11).
Hattkant under aktiv tillväxt först rundad,
senare ± spetsig, svagt inböjd, jämn eller
vågig (Figur 2-5, 7, 8). Poryta under aktiv
tillväxtfas vitaktig till blekt gulvit-vitgul
(Figur 2-4 , 6) senare ljust brunbeigebeigebrun, gråviolett till brunviolett vid
tryck eller annan skada (Figur 7), med 2-4
rundade porer per mm, ibland med hängande, ofärgade vätskedroppar från s.k. ”hydatoder” som kan ses som fördjupningar i
porytan (Figur 6), som gammal och torr
gråbeige-brunaktig (Figur 8).
Fruktkroppskött (trama), som färskt,
först vitaktigt-blekgult sedan fläckvis med
färgförändringar mot gult och olika vinröda toner, vid snigelgnag gulaktigt till mörkt
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Figur 1-2: Tungticka Piptoporus quercinus på fallen, grov, barklös grenved av ek, Quercus
robur. – 1: Unga delvis sammansmälta exemplar med gula till vinröda färgnyanser i snigelätna
partier. – 2: Tuvformad fruktkroppssamling. – Danmark , Lolland, Krankerup Gods, 2009-0710. – Foto: Stellan Sunhede.
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3
Figur 3. Färska fruktkroppar av tungticka, Piptoporus quercinus. Med blekt färgad hattyta. På
fallen, grov, barklös ekstam. – Öland, Högsrum sn, Halltorps Hage, 2016-07-21. – Foto: Stellan
Sunhede.

vinrött (Figur 1), som torrt vitaktigt-beigeljust korkfärgat, upp till 50 mm tjockt. Genomskinliga rödaktiga droppar har observerats på snigelätna fruktkroppars hattkött.
Rörlager enskiktat, 1,5-7(-9) mm tjockt,
av samma färg som eller något mörkare än
tramat, senare beigebrunt. Färska välbevarade fruktkroppar har observerats från slutet av juni till oktober.
Svampens fruktkroppar är attraktiva för
gråsuggor, sniglar och insekter (bl.a. brokig svampsvartbagge, Diaperis boletii)
och kan vara försvunna efter några veckor
till en månad, men gamla fruktkroppsrester
från föregående år kan ibland ses i skyddade positioner.
För mikroskopiska kännetecken se Ryvarden & Gilbertsson (1994), Hansen &
Knudsen (1997) och Ryvarden & Melo
(2014).
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Förväxlingsarter
Björkticka, Piptoporus betulinus (Bull.:
Fr.) P. Karst., har flera drag gemensamma
med tungticka men saknar den sistnämndas gultonade färger och färgförändringar
vid tryck samt är helt bunden till björk,
Betula spp. Tungtickan är bunden till ek,
Quercus spp. och aldrig funnen på björk.
Tickan P. soloniensis (Dubois: Fr.) Pilát
som är sällsynt funnen i Centraleuropa,
men ganska allmän i Japan och östra USA
(Hongo & Izawa 2006, Lombard 1993,
Ryvarden & Melo 2014) har segt fibröst
hattkött och växer på ek liksom tungtickan.
Dess hattovansida är som ung intensivt
orange men bleknar med mognaden och
hatten och porytan blir slutligen nästan
vita. Tungtickan är vit från början och går
mot brungula toner med åldern och dess
vita – blekt vitgula poryta blir så småning-
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Figur 4: Tungticka, Piptoporus quercinus. Unga exemplar på stubbdel av grov ek. Mörkare
streck och fläckar på fruktkropparna orsakat av vindpiskande björksly. – Östergötland, Norra Vi
sn, Norra Vi, 2009.08.02. – Foto: Stellan Sunhede.

om brunbeige. Hattköttet hos P. soloniensis är skärt medan tungtickans är vitaktigt
med ovan beskrivna färgförändringar.
Enkla hattar av svavelticka Laetiporus sulphureus som ofta växer på ek kan
i någon mån påminna om tungtickan. Svaveltickan saknar tungtickans färgförändringar vid skada, är ofta tunnare och har ett
lätt brytbart (”ostartat”) kött jämfört med
tungtickans sega och slutligen korkartade
konsistens.
Vit aspticka Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Thorn, Kotir. &
Niemelä är funnen i Sverige och fördes
tidigare till släktet Piptoporus. Den skulle
kunna förväxlas med tungticka men växer
enbart på asp och andra Populus-arter. Den
orsakar vitröta (Thorn m.fl. 1990) medan
de andra fyra arterna ovan är brunrötare.
Fruktkroppar av oxtungssvamp, Fis-

tulina hepatica, som sitter så högt upp på
trädstammen att man ser dem på håll underifrån, kan ibland till form och färg starkt
påminna om en tungticka. Men har man
dem i handen skiljer de sig från tungtickan
genom sin röda ovansida och sitt köttfärgade, saftiga hattkött. Dessutom består
oxtungsvampens undersida av enskilda,
tätt sittande rör medan tungtickan har äkta
porer med gemensamma väggar.
Ekologi
Piptoporus quercinus växer på ek i hagmarks-, skogs- och parkmiljö men även på
solitära träd och gamla stubbar. Många av
värdträden i skogsmiljö har tidigare stått i
ett mera öppet beteslandskap som nu slutits av yngre träd.
Fruktkropparna är mestadels funna på
gamla, grova levande eller döda ekar (Fi39
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Figur 5-7. Tungticka, Piptoporus quercinus. – 5: Mogen fruktkropp på fallen barklös ekstam (se
Figur 10) – 6: Färsk poryta med gropar där överskottsvätska utsöndrats (”hydatoder”).
– 7: Poryta med färgförändringar. – Öland, Böda sn, Torp. – 5: 2016-07-20, - 6: 2011-07-25 – 7:
2012-08-22. – Foto: Stellan Sunhede.
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Figur 8. Tungticka, Piptoporus quercinus på basen av död grov ek. Gamla, torra, årets fruktkroppar med gråbeige – brunaktig poryta. – Öland, Högsrums sn, Halltorps Hage 2016-09-21.
– Foto: Stellan Sunhede.

gur 9) och har observerats på grövre exponerade rötter, trädets basala delar, dess
stam och på grövre grenar men även inuti
ihåliga stammar. De uppträder både på
barkklädd och naken ved och kan fortsätta
att fruktifiera under lång tid på fallna stammar, rester av stamved och fallna grenar
(Figur 1, 2, 10, 11). På barklöst substrat ses
fruktkropparna ofta anläggas i vedsprickor.
P. quercinus har observerats förekomma
på samma träd i upp till 38 år (Sunhede
opublicerat). Fruktkroppar har även observerats på stubbrester efter grova ekar som
fällts för nästan 100 år sedan. Ovanstående
indikerar att den långsamt vednedbrytande
tungtickan kan bli gammal och förekomma
under lång tid i samma träd, kanske upp till
200 år eller mer i gamla veteranekar. Se
också ”Röta” nedan.
I flera bestånd med lång kontinuitet och

många gamla grova ekar har författaren
genom åren observerat tungtickan på flera
träd (upp till 30 ekar). Liknande erfarenheter beskrivs också från vissa gammelekbestånd i England (Roberts 2002, Crockatt
2008). Arten betraktas som värmeälskande
av bl.a. Kríz M. (2007) vilket överensstämmer med många av författarens fyndplatser
i fält. Tungtickan kan dock fortsätta att bilda fruktkroppar under lång tid på substrat i
numera starkt beskuggade miljöer.
I Sverige har tungtickan observerats
sida vid sida eller i närheten av andra
svampars fruktkroppar som haft sin röta i
samma ekstam bl.a.: oxtungssvamp, Fistulina hepatica, ringbitterskivling, Gymnopilus junonius, räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes, saffransticka, Hapalopilus
croceus, svavelgul slöjskivling, Hypholoma fasciculare, rostöra, Hymenochaete
41
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Figur 9-10. Värdträd för tungticka, Piptoporus quercinus. – 9: Gammal levande ek. Fruktkroppar funna både på stam och fallen grov gren. – 10: Fallen, barklös grov ekstam med en
liten, brun fruktkropp ovanpå stammen (samma som i Figur 5). – 9: Skåne, Torekov sn, Hallands Väderö, 2007.04.29. – 10: Öland, Böda sn, Torp 2016-07-20. – Foto: Stellan Sunhede.
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Figur 11. Tungticka, Piptoporus quercinus. Fruktkroppar på rester av fallen stamved av ek,
Quercus robur. – Litauen, Punios, Punios silas, 1996-07-29. – Foto: Stellan Sunhede.

rubiginosa, tårticka, Inonotus dryadeus,
kärnticka, I. dryophilus, svavelticka, Laetiporus sulphureus, tuvhätta, Mycena inclinata, ekticka, Phellinus robustus, brunskinn, Stereum gausapatum och rutskinn,
Xylobolus frustulatus.
Alla arter, utom tuvhätta, svavelgul slöjskivling och ringbitterskivling, har tidigare
beskrivits i Ekbladet (Sunhede 1993-1997,
2002, 2007 och 2015). Tungtickans tillväxt och interaktioner i laboratoriemiljö
har studerats av Boddy m.fl. (2004), Wald
m.fl. (2004), Crockatt (2008) och Crockatt
m.fl. (2010).
I Nordeuropa är tungticka bara känd från
ek, Quercus robur, men den kan även växa
på andra ekarter, t.ex. bergek, Q. petraea
(Kotlaba 1984, Wald m.fl. 2004) och turkisk ek, Q. cerris (Kotlaba & Pouzar 1966).
Ryvarden & Gibertson (1994) och Ryvar-

den & Melo (1914) anger enbart ek, Quercus spp. som substrat. I Japan rapporterad
från japansk mongolek, Q. crispula (Kentaro Hosaka pers. meddel.). Cartwright
(1951) rapporterar arten från bok, Fagus
sylvatica, men detta fynd ombestämdes
senare till strumpticka, Polyporus varius
(Roberts 2002). Piptoporus quecinus har
även rapporterats från gruvmiljöer där den
bildar sterila monstruösa former på ekvirke
(Domanski m.fl. 1973).
Röta
Tungtickan är en ren vedsvamp som orsakar brunröta i kärnveden i ekens stam,
grövre grenar och grövre rötter (Figur 9,
10). Den fullt rötade veden krymper och
spricker upp kubiskt likt rötad ved av svavelticka. På en gammal grov ek har fruktkroppar under en rad år observerats från
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0,1 till 7,1 meter över marken. Om dessa
utvecklats från samma rötkolumn i trädet
och sålunda tillhör samma genetiska individ, har ej kunnat undersökas.
Röta har även observerats högre upp i
trädet. Kotlaba & Pouzar (1966) nämner
att P. quercinus främst växer på stammens
nedre delar men noterar en ek där fruktkroppen förekom ca 15 meter upp. Rötan
kan även under lång tid vara aktiv i fallna,
relativt klena, ca 15 cm vida, barklösa grenar och i rester av gammal, fallen stamved
där den också kan bilda fruktkroppar (Figur 11).
Utbredning och status
I Sverige förekommer Piptoporus quercinus sällsynt men är spridd från Skåne till
Uppland (Hallenberg & Sunhede 1979,
Larsson 1997). Den är sällsynt i Danmark
(Vesterholt 2009, Danmarks svampeatlas
2017) och i Norge (Henriksen & Hilmo
2015). Tungtickan är ej funnen i Finland
(Tuomo Niemelä pers. meddel.) men rapporterad från Litauen (Sunhede & Vasiliauskas 1996, 2003).
I övriga Europa är tungtickan bl.a. känd
från England, Polen och Tyskland och är
sällsynt spridd i Europa (Ryvarden & Gilbertsson 1994) och rapporterad som ny
för Spanien och Portugal av Calonge m.fl.
(2003) resp. Melo (1978). I Danmark,
Norge och Sverige är tungtickan förd till
hotkategorin EN, starkt hotad (Wind &
Pihl 2004, Henriksen & Hilmo 2015 resp.
ArtDatabanken 2015). I Tjeckien är den
klassad som sårbar VU (Holec & Beran
2006).
Tungtickan har tillsammans med saffranstickan Hapalopilus croceus (Sunhede
1997) och igelkottaggsvampen Hericium
erinaceus (Sunhede 2004) tagits upp för
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bedömning på IUCN´s rödlista (Global
Fungal Red List initiative 2017) som gör
ett urval bland världens mest skyddsvärda
svamparter.
Artens roll i skogsbruket
Då tungticka är en sällsynt art och främst
bunden till gamla grova ekar (Figur 9, 10)
torde den inte utgöra något reellt hot i ett
modernt, välskött ekskogsbruk.
Slutanmärkning
Svampens fruktkroppar, som ofta ej är
så beständiga, uppträder redan i slutet av
juni till början av augusti. Under denna tid
är relativt få mykologer i fält och antalet
kända växtplatser kan därför vara underrepresenterade. De skogsägare som har
grövre ekar, fallen ekved och grova stubbar på sina ägor får gärna hålla utkik efter förekomst av tungticka. Författaren tar
tacksamt emot uppgifter om fynd av denna
svamp. Dr. Tsutomu Hattori (Tsukuba, Japan) har vänligen delat med sig av sin erfarenhet av den i Europa mycket sällsynta
tickan Piptoporus soloniensis inför denna
uppsats. ■
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Summary
Sunhede, S. 2017. VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR PÅ EK -24. Tungticka
– Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
[Wood- and bark-inhabiting fungi on oak
- 24. – The oak polypore Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.]. – Ekbladet 32:
36-47.

The gross morphology, field ecology, and
distribution of the wood inhabiting polypore Piptoporus quercinus (Schrad.) P.
Karst., found on Quercus robur in Sweden,
are treated.
Illustrations in colour show fruit bodies
of different stages, colour changes in damaged fruit bodies and host trees.
P. quercinus was found on old oaks in
wooded meadows, forests, parks and on
solitary trees. The host trees in the woods
were in earlier times often found in a more
open, often grazed environment. Fruit
bodies were observed on exposed thicker
roots, stem bases, on the trunks and on
thicker branches up to 7.1 m above the
ground and sometimes in hollow trunks.
They were found on living and on dead
standing trees and appeared both on bark
and naked wood. On decorticated wood
fruit bodies often started as primordia in
cracks. P. quercinus was observed to fructify for decades even after the trees were
dead and fallen. The fungus was also found
on fallen, relatively thin, 15 cm wide, decorticated branches and on fallen remnants
of stem wood.
In permanent sample plots with individually marked old oaks fruit bodies of P.
quercinus have been observed on the same
individual tree during a period of up to 38
years. Fruit bodies have also been found
on old remains of larger stumps after oaks

felled almost one century ago. This indicates that the slowly decaying species may
be present in the same tree for a very long
time, maybe up to two-hundred years or
even more in thicker veteran oaks.
In Sweden fruit bodies of P. quercinus
have been observed growing side by side or
in the vicinity of sporocarps of other wood
decomposing species inhabiting the same
tree, e.g. Fistulina hepatica, Gymnopilus
junonius, Gymnopus fusipes, Hapalopilus
croceus, Hymenochaete rubiginosa, Hypholoma fasciculare, Inonotus dryadeus, I.
dryophilus, Laetiporus sulphureus, Mycena inclinata, Phellinus robustus, Stereum
gausapatum and Xylobolus frustulatus.
In Sweden the fungus is red listed as Endangered (EN) and has been found from
the province of Skåne in the south to Uppland in the north. In Northern Europe it is
also known from Denmark, Lithuania and
Norway.
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Ädellövpristagare 2016
Ekfrämjandet delade ut tre välförtjänta länspris för 2015. Inget rikspris delades ut under
året.

Ekfrämjandets länspris för Skåne 2016 till Claes Olsson
Tillgången på ädellövplantor av god härkomst är av stor vikt för goda planteringar.
Inte minst visade det sig under ”Omställning 90” när plantmaterial som inte klarade vårt klimat importerades för att kunna
svara mot den stora efterfrågan i vågen av
åkerplanteringar.
För att plantskolorna ska kunna producera bra plantor behövs frö av svensk härkomst. Få personer ha bidragit mer med
insamling av allt från ek- och bokollon till
körsbärskärnor och lönnvingar än Claes
Olsson.
Han har en i Sverige unik kunskap om
lövträden och deras frön och framför allt

hur man kommer åt att samla in dem. Hans
kännedom om var goda frötäktsbestånd
finns är unik. Hans tekniska kunskaper
har också varit till stor nytta i till exempel
fröplantagerna av lind, lönn, fågelbär och
ask på landstingets fastighet i Snogeholm.
Claes kunskaper har varit avgörande för att
materialet från insamlade plusträd skall nå
plantmarknaden.
Claes Olssons unika kunskaper om
frön och dess insamling gör honom till
en värdig mottagare av Ekfrämjandets
länspris för Skåne 2016.

Ekfrämjandets Lars Dahlén delade ut priset i samband med Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings årsmöte på Fulltofta den 29 maj. Foto Lena Lannerheim.
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Ekfrämjandets länspris för Kalmar 2016 till
Kalmar kommun, service och stadsbyggnadskontoret
Värdetrakten Kalmarsundskustens ekskogslandskap utgörs av en kuststräcka om
ca 50 km, norr och söder om Kalmar. Kalmar kommun är en relativt stor fastighetsägare där skogsmarksarealen utgör basen i
denna värdetrakt.
Kommunens skogar intar en särställning
med en mycket stor lövandel, framförallt
mycket ekskog. Andelen grövre ek med
höga naturvärden är dessutom stor.
Kommunen och dess företrädare har under lång tid främjat en skogsstrategi som
kombinerat lönsam kvalitetsproduktion av

ädellövskog, bevarat befintliga miljövärden, främjat tätortsnära rekreationsvärden
och därmed verkat för ädellövskogens bevarande i Kalmarsunds ekskogslandskap.
Kommunen har genom skötsel och anläggning av nya ädellövskogar ökat andelen
lövskog i sitt skogsinnehav.
Serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun
är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2016.

Det finns gott om grova ekar med höga naturvärden i Kalmartrakten. Kommunen sköter om
miljöerna så att de är till glädje både för mångfalden och friluftslivet. Bilden visar en ek i friluftsområdet Värsnäs norr om Kalmar. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandets länspris för Stockholm 2016 till
Staffan Dackman
Staffan Dackman har arbetat inom skogsvårdsorganisationen i 23 år. Han har under
dessa år haft ett brinnande intresse för lövskogsskötsel, speciellt ek.
Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter
har Staffan påverkat ekskogsskötseln i
Stockholmsområdet med omnejd.
Staffan har hela tiden haft ett stort intresse av att förmedla sina kunskaper och
erfarenheter till skogsägare och kollegor
inom skogsbruket. Han har förmågan att
se och anpassa sina råd till såväl de lokala produktionsförutsättningarna som till
natur- och kulturmiljövärden. Staffan har
arbetat efter principen att "verka genom
andra".
Staffan har på ett pedagogiskt sätt genomfört rådgivning till skogsägare som
har lämpliga ädellövskogsobjekt och även
förmedlat olika former av stöd. Staffan har

genom en mycket god dialog med skogsägarna skapat ett ökat intresse för ädellöskogsbruk i området i och omkring Stockholm.
Genom det systematiska arbetssättet
har Staffan med framgång tillsammans
med skogsägarna bidragit till dels att ädellövskog anlagts på marker där det tidigare
inte varit ädellövskog, dels att ädellövskog
gallrats fram ur blandbestånd.
Staffan har ihärdigt arbetat för att tätortsnära skogar har blivit attraktiva att vistas i för det rörliga friluftslivet.
Han har också på grund av sina personliga egenskaper efterfrågats som regional
expert när det gäller ädellövskogsskötsel.
Staffan Dackman är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2016.

Anders Bollvik
från Ekfrämjandet
delade ut länspriset till Staffan
Dackman vid en
träff för Skogsstyrelsens StockholmGotlandsdistrikt
i Norrtälje. Foto
Inga-Lena Östbrant.
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Erik Stenströms stiftelse
– Nya projekt

Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande beslutade i december
2016 att stödja fyra intressanta projekt
med totalt 470 000 kronor. Mer informa-

Beviljade projekt 2016:

tion om stiftelsen och de beviljade projekten finns på Ekfrämjandets hemsida:
www.ekframjandet.se.

Gran, skötsel och ståndortsfaktorer som
påverkar spontant föryngrade ekplantor i heterogen barrdominerad skog.
Projektet ska undersöka hur förekomsten
av självföryngrade ekplantor påverkas av
faktorer som ståndort, bestånd och utförda skötselåtgärder (uttag, luckstorlek och
markberedning). Hypotesen är att förekomsten av ekplantor påverkas av markvegetationen, markberedning och storlek på
luckor i beståndet. Projektet kommer att utnyttja insamlade data från två flerskiktade
bestånd med tall, gran och ek i södra Halland och norra Småland. Bestånden mättes
vid huggningstillfället och 4 respektive 7
år efteråt. Vid alla tillfällen dokumenterades spontan föryngring av alla trädslag
i totalt 1000 små provytor och i beståndsluckor. Ett resultat av projektet kan bli ett
planeringsverktyg som kan uppskatta förekomst, täthet och höjd av ekföryngring i
södra Sverige på typisk skogsmark.

Kunskapssystem om skötsel av ekskog.
Skogskunskap (www.skogskunskap.se)
och dess företrädare Kunskap Direkt har
etablerats som den mest kompletta kunskapstjänsten om skötsel av skog. År 2007
lanserades en särskild modul om ädellövskogsskötsel i samarbete mellan SLU
och Skogforsk. Sedan dess har många nya
forskningsresultat publicerats, parallellt
med att nya erfarenheter från praktiken har
tillkommit. I detta projekt ska avsnitten
om ekskogsskötsel omarbetas från grunden. Exempel på ämnen där det finns nya
resultat är effekter av stamkvistning, skötsel för kvalitetsproduktion, blandskog med
ek, föryngringsresultat efter stormplanteringar, ollonhantering, skador på ek och
effekten av förkulturer. Omarbetningen
görs av två ledande lövskogsforskare, som
också står bakom den nyligen genomförda
revisionen av Skogsskötselseriens lärobok
Skötsel av ädellövskog i.

Ansvariga: Lars Drössler och Linda Petersson, SLU, Alnarp.

Ansvariga: Lars Rytter, Skogforsk och
Magnus Löf, SLU, Alnarp.

Foto Mats Hannerz
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Trähägn, en tänkbar metod som viltskydd i svenskt skogsbruk.
Betesskador i skogsföryngringar är och
kommer att vara ett stort problem i svenskt
skogsbruk. De resulterar årligen i stora
tillväxtförluster och att gran planteras på
tallmarker i stora delar av södra Sverige.
En metod att skydda plantorna är att bygga
hägn. Idag byggs hägn av galvat stålnät
och tryckimpregnerade stolpar som senare
ska rivas och forslas bort. En alternativ
metod beskrivs i examensarbetet ”Trähägn
en tänkbar metod för viltskydd i svenskt
skogsbruk”. Metoden har fördelar mot näthägn men behöver testas och utvärderas.
Genom att prefabricera träsektioner av virkeskvaliteter som inte efterfrågas får man
sektioner som i skogen byggs till hägn.
Hägnen behöver inte rivas utan lämnas för
att ruttna ner. Projektet ska undersöka trähägnens funktion, beständighet, miljöpåverkan samt skogsbesökarens upplevelse
från etablering och tre år därefter. 4-5 hägn
ska uppföras i projektet. Ett andra projekt
ska pågå från år fem till åtta för att utvärdera metoden ytterligare.

Mätning och revision av Erik Stååls ekprovytor
Erik Ståål började lägga ut provytor i ekbestånd redan under 1950-talet. Syftet var att
följa enskilda ekars produktion i olika bestånd, både på egna och andras fastigheter
i Blekinge. Erik fortsatte under sin livstid
att lägga ut provytor och färgmärka ekar
som han följde. Provytorna har reviderats
ett antal gånger men behöver en ständig
tillsyn och skötsel samt årliga mätningar.
Mätningarna är unika eftersom de är gjorda
i välskötta ekbestånd under lång tidsperiod. De viktigaste provytorna är Bubbetorp, Sillesås, Hjälmseryd, Duverum och
Flakulla, men det finns hundratals andra
ekar som behöver revideras. Mätningen
görs genom att mäta ekarnas brösthöjd och
utförs under en 3-årsperiod. Resultaten
kommer att spridas genom en artikel i Ekbladet och genom årliga ekexkursioner på
de olika fastigheterna.
Ansvariga: Cecilia Rooth och Harald
Rooth, Flakulla, Fågelmara.

Ansvarig: Olof Stenström, Hushållningssällskapet Halland.
Foto Olof Stenström
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Foto Mats Hannerz

Raka, kvistfria ekar i Kölby, Kalmar. Ett av de områden vi besöker. Foto Mats Hannerz.

Eken i östra
småland

– Ekfrämjandets årsmöte och exkursion
hålls i år i Kalmar, landets ekrikaste län. Exkursionen kommer att följa eken baklänges
- från de färdiga produkterna i Kährs fabrik
i Nybro, via sortering på stockplan, till lövskogen runt Kalmar där vi diskuterar både
produktions- och miljöfrågor. I samband med
årsmötet får vi lyssna på ett inspirerande föredrag om användningen av alla våra lövträslag. Middagen blir också en upplevelse där
historiens vingslag blir levande med hjälp av
mat och teater.
Tid: 7-8 september 2017.
Anmälan via talong i separat utskick eller genom att kontakta sekreteraren.
Läs mer på hemsidan www.ekframjandet.se
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