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MARKNADEN FÖR LÖVVIRKE
2019
Aktuell rapport i maj 2019
Anders Ekstrand
Hård konkurrens om ekvirket
Det har varit ett gott år för lövtimmer under 2018/2019, särskilt för ek och bok. Ekmarknaden påverkas tydligt av ökad konkurrens. Kährs är fortfarande den största
köparen och marknaden klarar inte helt att
försörja dem med svensk ek. Österbymo
har sålts till KG-list som nu har fått fart på
sågningen av ek och är aktiv på marknaden, bland annat genom att köpa den avverkade eken på Visingsö.
Södra har sålt sin parkettillverkare Berg
& Berg, med golvfabrik i Kallinge, till
Gerd-Morgruppen. De nya ägarna har satt
full fart och gått upp i treskift på sågningen
av ek, och ska också bygga om och åter
öppna sågen i Eringsboda.
Därtill finns numera ett antal mindre företag som gör allt från takspån till massiva

ekgolv. En hel del ekstock exporteras också som rundtimmer. Bo Bergquist, Horna
forestry, skickar bland annat fanérstock till
Polen och ek av olika kvalitetsklasser till
Kina. Flera leverantörer tar nu emot en Dstock av mycket låg kvalitet som sågas till
ämnen för fingerskarvning i Kina.
Det har kommit in förfrågningar om
svensk ek till vintunnor och wiskeyfat från
spanska tunnbindare. Bakom förfrågan
finns svenska destillerier som vill skapa
en speciell image med svenskt maltkorn
och svenska tunnor. Sammantaget pressar
konkurrensen priserna uppåt vilket är till
glädje för skogsägaren.

Global efterfrågan på ek
Globalt sett är efterfrågan på ek stor och
såväl i Tyskland som Frankrike har det
skett en överavverkning framför allt av grov ek med hög
kvalitet. Allt tyder på fortsatt
hög efterfrågan 2019-2020.
Det märks dock en mattning
av byggkonjunkturen under
första kvartalen 2019. Det är
tydligast hos barrsågverken,
men även utleveranserna av
färdiga golv har planat ut.
Från skogsägarens perspektiv kan nämnas att plywoodindustrin i Asien har stor
efterfrågan på grov stock för
Whiskytunnor av svensk ek är efterfrågade. Foto: Pixabay.
1
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svarvfanér. Trädslaget verkar spela mindre
roll och bok, poppel, lärk, gran, ädelgran
och douglas kan användas.

Bästa bokåret på 20 år
Marknadssituationen påverkar också bokmarknaden tydligt. Fler aktörer exporterar
idag boktimmer av AB-kvalitet i långlängd
för användning både som sågstock och fanérstock. Kvalitetskraven är lite högre och
rödkärna är ofta den faktor som begränsar.
Stocken lastas i 40 fots container som
genom bokens höga densitet blir halvfulla
då maxvikten är 27 ton. Priset till skogsägaren har under året glidit från ca 750
kronor kubiken och upp mot 1 000 kronor.
Omkostnaderna med containerhanteringen
är höga och byråkratin med sundhetsintyg
från Jordbruksverket och ursprungskontroll från Handelskammaren är tidskrävande och dyr.
Det är också bra efterfrågan på bokmassaved till såväl textilmassa som finpapper.
Bokåret 2019 ser ut att bli det bästa på över
20 år.
Underskott av asp
Det råder också bra efterfrågan på asptimmer. Swedish Match har justerat diametern uppåt något vilket är naturligt då en
svarvkärna i mitten går bort. På grund av
barkborresituationen har det inte avverkats
så stor andel asp som normalt, och det finns
ett svagt underskott på marknaden. Södra
har ett stort behov av aspmassaved till textilmassan i Mörrum men även här råder det
viss brist som dock kan täckas av import.
Prisnivåerna för asp är normala/höga.
Sorgebarnet björktimmer
Efterfrågan på björkmassaved är normal
och stabil liksom prisnivåerna. Timmerpri2

serna är det stora sorgebarnet och nivåerna
är relativt låga och så även utbudet då barkborreavverkningarna tagit all tid. Östra
Hult har haft lite brist under 2018-2019.
Ryssland har infört tullar på export av
björk grövre än 20 cm. Detta leder till förskjutningar i björkmarknaden. Kina importerar idag rundtimmer från Baltikum i
container. Det har därför inletts diskussioner med plywoodtillverkare i Lettland om
export av svensk björk för svarvfanérproduktion.

Brexit, Kina och USA ger osäkerhet
För övriga lövträdslag är marknaden begränsad och det gäller att hitta rätt användningsområde för att nå höga priser.
Generellt har handelskrigen mellan
USA, Kina och Ryssland med åtföljande
tullar påverkar marknaden mycket. Tul�lar och bojkotter leder till förskjutningar i
marknaden. Likaså påverkar amorteringskrav och lånetak liksom rotavdrag byggmarknaden som ser ut att vända nedåt
Brexit är en annan faktor som påverkar
marknaden liksom olika EU-direktiv som
kan påverka avverkningsnivåer. Den globala massamarknaden är i alla fall fortfarande i maj 2019 på en hög nivå.
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
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EXKURSION TILL VÅRA NORDLIGA
EKSKOGAR: EKFRÄMJANDET I
VÄRMLAND DEN 23–24 AUGUSTI 2018
Mats Hannerz
Text och foto

Värmland brukar inte förknippas med
ekskogsskötsel, men här fick medlemmarna bevis för att länet rymmer både
produktionsekar och naturvårdsträd i
den södra delen, och dessutom ekskog
”på gång” som sprider sig allt längre
norrut med ett varmare klimat.
Den populära exkursionen i anslutning till
Ekfrämjandets årsstämma gick år 2018 av
stapeln torsdag-fredag 23–24 augusti. För

första gången i föreningens historia var
Värmland värd. Ek brukar ju förknippas
med de sydsvenska länen, men det är ett
faktum att även Värmland har förutsättningar att odla ek både för produktion och
biologisk mångfald.
Anor från 1400-talet
Den chartrade bussen från södra Sverige
anlände till Värmlands Säby strax före
lunch på torsdagen. Här hälsade exkur-

Visst finns det ek i Värmland! På Värmlands Säbys ägor synades både produktionsek och naturvårdsträd.
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Värmlands Säbys ägare Jochum Beck-Fries
var markvärd för första exkursionsdagen.

sionsgeneralen Lars Alexandersson och
gårdens ägare Jochum Beck-Fries välkomna.
Värmlands Säby ligger cirka 3 mil söder om Kristinehamn. Gården har anor
från 1400-talet och huvudbyggnaden har
funnits med sedan 1774. Familjen BeckFries är sedan 1870-talet ägare till en
fastighet som idag har 1300 hektar mark,
varav 600 hektar produktiv skogsmark. På
gården finns fina ekbestånd, både i naturbetesmark och i produktionsskog. Totalt
hyser cirka 10 % av marken ekskog i någon form.
Björn Andreasson hjälper till att förvalta fastighetens skogar. Han berättade
att marken är kalkrik och mycket produktiv. Den är dessutom låglänt och var tidigare försumpad och tidvis översvämmad,
men har torrlagts genom skyddsvallar mot
Vänern. De flesta ekskogar klassas som
nyckelbiotoper, vilket kräver tillstånd av
Skogsstyrelsen om det ska göras åtgärder.
Här efterlyste Björn Andreasson en mer
konstruktiv dialog då han till exempel vill
gallra ut för att få mer ljus till marken och
bättre bete.
Det här blev uppstarten till en diskus4

Exkursionsgeneralen Lars Alexandersson
hälsar välkomna och inleder med träslagens
betydelse för alla de redskap som används i
jordbruket, tydligt illustrerat av den vagn han
visade. Lars arbetade tidigare på Skogsstyrelsen och planerade exkursionen tillsammans
med Ulf Forsudd, som tyvärr inte kunde
närvara själv.

sion om skötsel och naturvård, där ett strikt
naturvårdstänkande kan motverka ekskogarnas chanser i landskapet. Ek är ju ovanligt i Värmland i ett länsperspektiv, men i
den södra kanten mot Västra Götalands län
är det ett vanligt produktionsträd. Bland
annat önskade Björn Gustafsson (medlem
i Ekfrämjandet och ordförande i Svenska
Lövträdföreningen) större möjligheter att
ta till vara kvalitetsträd och i stället spara
naturvårdsekar. Han uppmanade alla med
ekrika nyckelbiotoper att begära samråd
med myndigheterna och diskutera vad som
kan avverkas för att gynna både naturvår-
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den och skogsbruksekonomin. I ett av områdena som är klassat som nyckelbiotop
räknade Ekfrämjandets Anders Ekstrand ut
att det står ekar till ett värde av 500 000–
700 000 kronor per hektar, ett värde som
alltså markägaren förväntas avstå ifrån frivilligt.
Värmlands äldsta ek
Efter en kortare rundvandring i skogen
nådde exkursionen en gammal ek, skattad
till 880 års ålder. Eken var ihålig, men den
lever fortfarande. Innanmätet är till och
med eldat efter att Jochums förfäder tände
på för att jaga ut grävlingar.
En av exkursionsdeltagarna gav en
handfast tumregel hur man mäter en gammal eks ålder: Lägg en linjal över barken,
mät djupet på tullarna och multiplicera varje centimeter med 100 så får vi åldern. Om
det stämmer låter redaktören vara oskrivet.
I fallet med denna Värmlands äldsta ek

hade också Ulf Forsudd mätt årsringar så
långt det gått och sedan extrapolerat åldern
till 880 år.
Nästa exkursionspunkt var ett naturreservat på markerna (på hela fastigheten
är 100 hektar reservat) där lövskogen på
ändmoränåsar hade växt igen. Här hade
all skog tagits bort mellan åsarna medan
ekarna hade glesats ut uppe på ryggarna.
Ekarna hade fått en ljuschock och var nu
hårt stressade. Exkursionsdeltagarna var
överens om att de naturvårdande myndigheterna hade huggit alldeles för hårt, men
samtidigt måste ekarna skötas, om än mer
varsamt. Mellan åsarna började det komma
upp al, och här blev det en diskussion om
den inte skulle kunna skötas som skottskog.
Årsstämma på Dömle herrgård
Efter besöket i Värmlands Säby, som också
innefattade en lunch, fortsatte bussen till

Värmlands troligen äldsta ek står på en betesmark på Värmlands Säbys ägor. Åldern har uppskattats till 880 år.

5

Ekbladet 34

Dömle herrgård, tidigare stiftsgård, var plats för årsstämma och övernattning.

Dömle herrgård utanför Deje. Här skulle
sällskapet genomföra årsmöte och övernatta i den vackra omgivningen vid Smårissjön.
Dömle herrgård var fram till 2004 stiftsgård i Värmland, och det var därför naturligt att årsmötet hölls i den sakrosankta
miljön i kapellet. Årsmötesklubban hölls
som vanligt av Thomas Thörnqvist som
också fick förnyat förtroende av årsmötet.
Några frågor som diskuterades var ett utökat samarbete med Småsågarna samt med
Lövträdföreningen, och dessutom att det
var önskvärt med fler ”miniexkursioner”.
Från slyskog till ekar med potential
Fredagen startade med bussresa till Ruds
gård, en bussresa som spräckte tidsschemat eftersom en för låg viadukt krävde en
vändning och omväg. Men väl framme
6

togs Ekfrämjandet emot varmt av gårdens
ägare Kicki Ahlstedt Karlsson, en entusiastisk och idérik lantbruksföretagare. Gården har varit i familjens ägo sedan hennes
bilhandlande far köpte den, och sedan sex

Kicki Ahlstedt Karlsson tog emot på Ruds
gård utanför Kil.
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Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist får snart göra en kovändning när han fotograferar Värmlands äldsta ek.

Rent och snyggt i bussen när svarta mattan rullas ut.

Rune Ahlander, Carl von Friessendorff och
Tor Nyberg.

Thomas Thörnqvist tackade av.

Årsstämman hade högt i tak, i kapellet på
Dömle herrgård.

7
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"Slyskogen" på Ruda visade sig innehålla många utvecklingsbara lövträd, och inte bara björk
som på bilden.

år tillbaks är det Kicki som står som ägare.
Hela gården är på 202 hektar varav hälften
är skog.
För Kicki är gården en källa till många
affärsmöjligheter. Hon bedriver fåravel
och utvecklar ett lanthotell och mycket
mer. Det som tilldrog Ekfrämjandets största intresse var den tidigare ”slyskog” som
Kicki nu har börjat utveckla med aktiv
skötsel. Skogen var en rest efter en tromb
som slog ut en gammal skog, och bland de
spirande plantorna fanns en hel del ek och
andra lövträd. Här har Kicki börjat röja och
gallra för att gynna produktionen av lövträden.
Anders Ekstrand blev entusiastisk och
såg en stor potential att skapa kvalitetsekar
genom att klippa klykor. Klykklippning
kan göras upp till röjningsfasen, och det
utgår också bidrag till 80 % för åtgärden.
Tipset från Anders var att se ut framtidsstammar nu, redan från 5 centimeters
diameter. Klykklippning görs helst under
8

Anders Ekstrand såg stora potentialer i ekskogen på Ruda. Det är viktigt att hålla efter
klykor på de unga och att stamkvista de lite
större träden.
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juli-september, och savningstiden ska undvikas. Det viktigaste är dock ATT man gör
det, inte när.
Här uppstod också en diskussion om
stamkvistning. Det vanliga tipset brukar
vara att kvista under JAS-perioden (juliaugusti-september), men Ekfrämjandets
ordförande Thomas Thörnqvist påpekade
att tidigare professorn Börje Eriksson
förordade stamkvistning på våren, innan
savningsperioden. Det är också då som
äppelträd stamkvistas. Hur som helst så
lyftes det fram att stamkvistad ek kan betalas mycket bra, upp till 12 000 kronor per
kubikmeter.
Som brukligt är på en exkursion med
Ekfrämjandet studsar det runt olika goda
råd, till exempel att det går bra att lagra
ekollon i vindruvsaskar i kylskåpet över
vintern, och att ollonen kan sås med plant-

rör på våren. Men se till att de kommer ner
i mineraljorden och att det är gräsfritt, särskilt på gammal åkermark.
Kulturlandskap på Kummelön
Efter besöket på Ruds gård gick bussresan vidare till Kummelöns naturreservat
vid Ölmeviken väster om Kristinehamn.
Här finns en samling av alla åldersklasser
på ekar från 100-150-åriga upp till 600 år.
Reservatet är ett kulturarv, där lien och mulen har skapat den frodiga markfloran och
de värdefulla träden. Beståndet har skötts
med gallringar, något som uppskattades av
besökarna. Utan människans hjälp skulle
skogen sluta sig och livsrummet försvinna
för många av arterna. ”Det är ett bra reservat”, sammanfattade Anders Ekstrand.
Ekarna här är hem för både läderbaggar och tickorna oxtunga och torrticka.

Kummelön är ett välskött och artrikt reservat vid Vänerns strand.

9
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Föryngring med stöd från staten
Den sista punkten på exkursionen återvände till produktionsskogens frågor. På gården Rudsberg, strax norr om Kummelön,
har markägaren Sverre Knudsen anlagt en
lövföryngring. Här stod tidigare en bördig
granskog, men Sverre ville se ett alternativ
efter slutavverkningen år 2017. Föryngringsytan blev rotrensad och markberedd

med grävmaskin och nästa vår sattes plantor av ek, vårtbjörk och lönn. På ytan har
också ask, alm och rönn självsåtts. Men
2018 var också torkans år, och troligen var
20 % av plantorna döda efter sommaren.
Eken var dock planterad i grupper med
6-8 ekplantor i varje, så chansen är stor att
några lever i varje grupp.
Ingemar Eriksson från Skogsstyrelsen
tog nu chansen att berätta om de stöd som
skogsägare kan få för att anlägga ädellöv.
Stöden började komma med bokskogslagen på 1970-talet, men formerna har skiftat
över tiden. Med det nuvarande stödet kan
en markägare få upp till 80 % av föryngringskostnaden i bidrag. Bidraget utgår
för markberedning och plantering, uppsättning och nedtagning av viltstängsel
och röjning av plant- och ungskog. En
skillnad mot tidigare stöd är att det inte
krävs ett beslut från Skogsstyrelsen innan
åtgärden påbörjas, utan markägaren kan
starta arbetet så fort ansökan är inskickad.
Ingemar uppmanade fler att söka stöd,
det har hänt att pengar har skickats tillbaks
till statskassan då inte tillräckligt med ansökningar kommit in. Det finns också stöd
för att gallra fram ädellöv eller lövrik skog

Ingemar Eriksson, Skogsstyrelsen, tipsade om
att det finns många ekonomiska stöd att få
för lövskogsbruk.

Nils Gunnar Johansson, markägare i Sörmland, berättade om en spännande satsning på
blandskog av ek och tall.

Läderbaggen är relativt vanlig i vårt land
eftersom vi har många gamla ekar, däremot
saknas arten nästan helt i norra Tyskland.

Oxtungsvamp Fistulina hepatica växte på
basen av några äldre träd på Kummelön.

10

Ekbladet 34

Sverre Knudsen, Rudsbergs gård, bytte ut granskogen mot en lövplantering.

(stödet Skogens miljövärden). Nokås, Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skog,
är en annan stödform som kan betalas ut
för att till exempel hägna värdefull lövskog
eller att plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark.
Efter denna sista punkt tackade Thomas Thörnqvist alla exkursionsvärdar och
deltagarna innan bussen kunde börja rulla

tillbaks söderut för att släppa av deltagare
längs vägen. Deltagare fyllda med nya
kunskaper och idéer om ek och andra lövträd. ■

Om författaren

Trots torkan 2018 har många ekplantor
klarat sig på Rudsbergs gård.

Mats Hannerz är redaktör för Ekbladet och
ansvarig för föreningens hemsida. Han är tidigare skogsforskare och har nu eget företag
med fokus på forskningsinformation. Eftersom han är till hälften bördig från Värmland
lockade exkursionen lite extra.
mats.hannerz@silvinformation.se
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EK OCH LÖVSKOG I VÄRMLAND

Värmland är ett skogslän. Av den totala markarealen på 1,75 miljoner hektar är 1,46
miljoner skogsmark och 1,33 miljoner hektar produktiv skogsmark. Det är också ett
barrskogslandskap. Enligt Riksskogstaxeringen är det sammanlagda virkesförrådet 152
miljoner kubikmeter och av det är 48 miljoner kubikmeter tall och 85 miljoner gran.
Lövskogen består mest av björk, 14,5 miljoner kubikmeter. Eken är så fåtalig att den inte
syns i statistiken, den är faktiskt nollad, till skillnad från till exempel rönn och sälg som
når upp till 0,1 miljoner kubikmeter vardera.
Men löv och ädellöv finns trots allt i Värmlands skogar. I den varmare södra delen
runt Vänern kan man hitta fina välväxande ek- och ädellövskogar, och långt upp i norra
Värmland finns rester av lind, skogslönn och alm på de näringsrika sydväxtbergen med
hyperitbergrund.

Blandade data om Värmland:'
Ägoslag, 1000 hektar (Skogsdata 2018)
Skogsmark

Träd och
buskmark

Kala impediment

Övrig mark

Summa

1459 (varav 1327
prod. skogsmark)

26

65

203

1754

Tillväxt, 10 000 m3sk, alla ägoslag (Skogsdata 2018)
tall

contorta

gran

björk

ek

bok

övrigt löv

alla

257

17

544

84

0

0

31

933

Virkesförråd, miljoner m3sk, produktiv skogsmark (Skogsstyrelsens statistikdatabas)
tall

gran

contorta

lärk

björk

48,4

84,9

0

0

14,5

Sunnemo socken, Värmland.
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Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra och vice ordförande i Ekfrämjandet, ingår sedan ett tiotal år i Skötselrådet för Visingsö, ett råd som bistår Statens Fastighetsverk med
kunskap om skötseln av ekskogen på ön. Inför skötselrådets träff på ön i maj 2019 uppmanades Anders av Ekbladets redaktör att sammanfatta läget för ekskogen på Visingsö.

Flottans ekar är eftertraktade för golvtillverkning och whiskytunnor, dessutom utgör de en kulturhistorisk skatt. Bilden är från Ekfrämjandets exkursion 2011. Foto Mats Hannerz.

EKTIMMERPRODUKTIONENS
KULTURVÄRDEN LEVER VIDARE PÅ
VISINGSÖ
Anders Ekstrand

Text och foto (där inget annat anges)

Den stolta ekskogen på Visingsö, som
en gång anlades för att möta flottans
behov av skeppsvirke, har idag blivit
en kulturskatt. Skogen vårdas både för
sin landskapsbild, biodiversitet, historik
och värdefulla virke. Visingsöeken är
eftertraktad på många marknader, från
golv till whiskytunnor. Men alla ekar

mår inte bra. Över tusen försvagade
ekar har de senaste åren fått fällas. Anledningen? Fjärilslarver.
Eken höll på att ta slut
Eken hade ett skydd redan i Magnus Erikssons landslag från 1300-talet. Två sekler
senare skärptes förbudet mot avverkning
13
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Fastighetsverket sköter om ekskogen på Visingsö. På bilden syns Fredrik Ellegren och Per Linder
från Statens Fastighetsverk samt entreprenören Joacim Karlsson.

när Gustav Vasa inrättade jägeristaten och
gjorde all ek till Regale, kronans egendom,
oberoende av vems mark den växte på.
Flottan upprättade ekinventeringsprotokoll för varje socken. Många ekar användes till byggnation av den svenska flottans
stoltheter för att sedan skjutas i sank i krigen med Danmark. Hårt åretruntbete och
det faktum att bonden inte ägde sin egen ek
gjorde föryngringsviljan skral.
Under första årtiondena på 1800-talet
ställdes frågan på sin spets. Eken höll på att
ta slut. 1830 inrättades den myndighet som
i grunden blev början till både Skogshögskolan, Skogsstyrelsen och Domänverket.
Ekplanteringsstyrelsen med sin förste chef
Israel Adolf af Ström fann att Visingsö var
en av de mest lämpliga platserna för ekproduktion i landet. Under 1830-talet tog det
ordnade skogsbruket sin början med plan14

tering av ek på åkermark och även sådd av
ollon tillsammans med råg. Tack vare statens ekplanteringar kunde även allmogen
återfå rådigheten över sin ekskog.
50-60 hektar åtgärdas varje år
Idag finns 360 hektar ekskog och 152 hektar barrskog på Visingsö. Skogen förvaltas
av Statens Fastighetsverk. Ekfrämjandet
har flera gånger varit på exkursion på Visingsö och kanske inte alltid varit nöjda
med skötseln. Under de senaste 10 åren har
detta ändrats dramatiskt. Cirka 50-60 hektar åtgärdas årligen på något sätt.
Särskild fokus läggs på ungskogarna.
Områden med få eller dåliga ekar föryngras. De första hägnen har tagits ner och vid
besöket 2019 planerades föryngring av ca
6,5 hektar. Cirka 4 hektar planteras och 2,5
hektar har idag fröträd där den naturliga
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Ekskogen föryngras antingen genom plantering eller genom naturlig föryngring efter ljushuggning. Ljushuggningen är nödvändig för att hålla tillbaks barrträd och sykomorlönn, som
riskerar att kväva ekarna.

föryngringen följs. De gamla tegdikessystem från åkerbrukets tid rensas vilket är en
nödvändighet på de leriga och ytfuktiga
markerna.
Ofta krävs även en högläggning för att
säkerställa föryngringen men dagens syn
på fornåker försvårar ofta markbehandlingen. Målsättningen är att föryngra och
anlägga 4-6 hektar ekskog om året för att
till sist nå en jämn ålderklassfördelning.
På andra marker där hägn inte är möjliga på grund av det rörliga friluftslivet
och turismen används i stället Ståhlburar
för att skydda plantorna mot vilt (en nätbur runt individuella plantor). Rådjur och
fälthare är de enda viltslagen på ön och en
ansvarsfull jakt håller populationen på en
rimlig nivå. Den allvarligaste skadegöraren är vattensork där varken hägn eller jakt
hjälper.

I röjnings och tidiga gallringsskogar tas
huvudstammar ut och dessa stamkvistas
för att få en hög kvalitet. Det är nödvändigt att röja och gallra i tid eftersom många
marker får ett omfattande uppslag av framför allt ädelgranar ur släktet Abies.

De gamla tegdikena rensas för att återskapa
de förhållanden när eken klarar sig bra.
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Ljushuggningen viktigast
Den viktigaste skötseln är emellertid ljushuggning av den äldre ekskogen. I många
bestånd har självsådd gran, ädelgran (Abies
alba och A. grandis) bok och sykomorlönn
nästan tagit över och hotar att förkväva
ekarna. Syftet med dessa trädslag var ursprungligen en underväxt för att beskugga
stammarna och undvika vattskott.
Nu sker en regelbunden höggallring
i underväxten och de träd som hotar ekkronorna tas bort i etapper. Ibland har en
ek saknats och ädelgranarna kan då nå
anmärkningsvärda dimensioner. Detta arbete har intensifierats efter Ekfrämjandets
senaste exkursion och många ekbestånd
framträder nu i sin glans.
En del ek avverkas också, delvis för att
skapa möjligheter till föryngring enligt
ovan. Men 2016-2018 skedde stora angrepp av fjärilslarver (ekvecklare, lindmätare och frostfjäril) som gjorde ekkronorna
kalätna. Mer än tusen ekar blev så försvagade att de var nära döden och fick då avverkas för att rädda virkesvärdet. Marknaden har tagit emot detta virke positivt och
det är idag snarast kö för att få köpa dessa
ek-klenoder med sin ädla proveniens.

Åter en vallfartsplats
Totalt sett har skötseln avsevärt förbättrats
sedan Statens Fastighetsverk tog hand om
förvaltningen i egen regi. Numera finns
dessutom synnerligen kunniga entreprenörer som borgar för en hög kvalitet på utförandet. Ett skötselråd med experter från
bland annat Ekfrämjandet, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen träffas
vartannat år för att diskutera skötseln.
Visingsö är åter vallfartsplats för den
skogsskötselintresserade skogsägaren och/
eller förvaltaren. Ekskogsskötsel är och
förblir kronan för de långsiktiga värden
som bara tiden och en konsekvent förvaltning kan skapa. Ekens kulturvärden lever
vidare på Visingsö. ■

Återställer biologiska värden
En del av skogen har också avsatts för social hänsyn och biologisk mångfald. Tyvärr
saknas sällsynta arter knutna till ekskogen
eftersom den en gång anlades på åkermark
och vid en tid, 1830, när det knappt fanns
några träd alls på Visingsö. Då det saknas
skoglig kontinuitet finns heller inte arterna.
I östra vätternbranten finns dock gott om
rödlistade arter som kanske på sikt kan
ta sig över Vättern till den döda veden på
Visingsö. Kanske med hjälp av ett projekt
aktiv naturvård?

Om författaren
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Läs mer om Visingsö:

Dahlén, L. 2012. Ekfrämjandets exkursion på
Visingsö 22-23 september 2011. Ekbladet
nr 27, sid 17-27.
Kardell, L. 1997. Skogshistorien på Visingsö.
Rapport nr 70 från Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet. 97 s.
Mirton, A. 1997. Ekfrämjandets exkursion
på Östanå och Visingsö 1996. Ekbladet nr
12, sid 1-5.

Anders Ekstrand är lövträdsspecialist, anställd på Södra, och medlem i styrelsen för
Ekfrämjandet. Bild, se sidan 1.
anders.ekstrand@sodra.com
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Ekskogen lever vidare i nya generationer efter avverkning. Här skyddas plantorna av Ståålburar.

I röjningsfasen väljs huvudstammar ut av finare kvalitet.
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VÄRMEBEHANDLING AV EKOLLON
Nils-Erik Norrby
Text och foton
Uppdrivning av skogsek (Quercus robur L.) från frösådder vid plantskolor
både i Sverige och andra länder innebär
utmaningar. I ett masterarbete vid
Sveriges lantbruksuniversitet har jag
behandlat ekollon med teknik som utvecklats för svampbekämpning på
spannmål. Syftet var att bedöma om
tekniken påverkar grobarhet och vitalitet hos plantor.
Grobarhetsprocenten vid sådd av ekollon
är ofta endast 50 – 60 %. En av utmaningarna vid produktion av ekplantor är vinterlagringen av ollon. Ekollon är recalcitranta
frön, vilket innebär att de inte tål nedfrysning eller torkning, utan måste lagras omkring nollstrecket i förhöjd luftfuktighet.
Det är en miljö som gynnar utvecklingen

av lagringssvampar, vilka snabbt kan förstöra stora partier av ekollon.
Traditionellt har ekollon förbehandlats
mot svampangrepp inför vinterlagring vid
plantskolor genom nedsänkning i varmvatten, med kemiska bekämpningsmedel eller
genom att kombinera dessa metoder. Metoderna har också använts under lång tid
vid behandling av spannmålsutsäde. Under
2000-talet har varmvattenbehandling och
kemiska betningsmedel på spannmålsutsäde delvis kunnat ersättas av en ny teknik
för värmebehandling, där vattenånga som
tillförs i ett luftflöde under en bestämd
tid används för att bekämpa utsädesburna
patogener på termisk väg. Tekniken utvecklades ursprungligen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och innebär att
energimängd och luftflöde anpassas till en-

Från början till synes obetydliga angrepp från
insekter, svampar och mikroorganismer, där
mekaniska skador kan vara inkörsport, kan
snabbt utvecklas till allvarliga skador som
sprids i lagerutrymmen.

Friska mogna ekollon från skogsek ska ha
mörkbrun färg, slät yta och kännas "tunga" i
handen.
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skilda arter och fröpartier genom proces�styrning.

Teknik från spannmålsbehandling
Övergången från varmvattenbehandling
och kemiska bekämpningsmedel till värmebehandling av spannmålsutsäde fick
mig att undra om tekniken också var möjlig att använda på ekollon från skogsek och
om detta skulle påverka grobarhetsprocent
och vitalitet hos plantor. Inom ramen för
en masteruppsats vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap vid SLU Alnarp
fick jag hösten 2016 möjlighet att undersöka detta. Handledare för mitt examensarbete var Magnus Löf och Eric Agestam.
Ekollonen samlades in och sorterades
i september och oktober 2016 i Kristdala,
Oskarshamn, Kalmar och Färjestaden i
Kalmar län. De värmebehandlades av ett
företag som specialiserat sig på utveckling
av värmebehandling av utsäde från grödor
där denna teknik inte tidigare använts.

Temperatur, luftflöde och ånga
Vid värmebehandling kontrolleras temperatur, luftflöde och ånginnehåll. Dessa
tre parametrar kan sammanfattas som
”energiintensitet” och uttryckas som ”energimängd per kubikmeter luft”. Värmebehandlingen av ekollon utfördes i fem
försöksled där låg energiintensitet (325 kJ/
m3) och hög energiintensitet (1003 kJ/m3)
kombinerades med tre behandlingstider
(2, 4 och 6 minuter).
Odlingstest i plantskola
Värmebehandlade ekollon levererades
till en skogsplantskola. Tillsammans med
plantskolans personal sådde jag 1618 värmebehandlade ekollon i torvfyllda plastbrätten, jämte 1024 ekollon som utgjorde
ett obehandlat kontrolled. Sådderna vinterlagrades i ett kylrum fram till april 2017
och placerades därefter i ett växthus.
I slutet av maj placeras sådderna utomhus under skuggväv. Min ambition var att

Bilden visar den cylinder i vilken ekollon värmebehandlades genom tillförsel av ånga i ett kontrollerat luftflöde.
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Samtliga ekollon i försöket såddes i torvbrätten och drevs upp enligt etablerade rutiner vid
produktion av täckrotsplantor.

alla odlingsåtgärder som utfördes i mina
försök, från frösådd och framåt, i så stor
utsträckning som möjligt skulle ske på det
sätt som täckrotsodling av ekplantor normalt bedrivs.
I juni 2017 räknade jag med hjälp från
en forskarassistent från SLU summan av
uppkomna plantor och ekollon som endast utvecklat grodd eller rot hos samtliga
sådder. Syftet var att fastställa grobarhetsprocent i samtliga fem försöksled, samt i
kontrolledet. Vi bedömde också vitalitet
hos uppkomna plantor genom att mäta
planthöjd (plantans längd från marknivå
till och med toppskott), stambredd, antal
löv samt förekomst av ekollon med fler än
en stam. Parallellt mätte vi groddens längd
hos ekollon som grott men inte gett upphov
till en planta.
Högre grobarhet efter värmebehandling
Resultatet visar att värmehandling hade
en påverkan på grobarheten hos ekollon
20

från skogsek. I kontrolledet uppgick grobarheten till 88 %. Detta kan jämföras med
värmebehandling vid en låg energiintensitet under en kort behandlingstid där grobarheten uppgick till 96 %. Ekollon som
behandlats vid en låg energiintensitet under en medellång behandlingstid hade en
grobarhet av 97 %. Behandling vid en låg
energiintensitet under lång behandlingstid
gav en grobarhet av 79 %.
När en hög energiintensitet kombinerades med en kort behandlingstid uppgick
grobarheten till 2,7 %. En hög energiintensitet kombinerat med en lång behandlingstid gav inte upphov till några plantor alls.
Skillnaderna i grobarhetsprocent mellan
kontrolledet och samtliga försöksled var
statistiskt signifikanta.
De medelvärden som användes för att
analysera skillnader mellan kontrolledet och försöksleden avseende planthöjd,
stambredd och antalet löv gav i flera fall
också statistiskt signifikanta skillnader,

Ekbladet 34

men resultaten var svårtolkade.
Skillnaderna var i praktiskt hänseende små och min bedömning
var att värmebehandling inte påverkat vitaliteten hos plantorna
i försöket. Det ska dock nämnas
att andelen ekollon som behandlats med låg energiintensitet under en kort behandlingstid och
som utvecklat en grodd eller rot
men ingen planta, var högre jämfört med övriga försöksled. Detta
och några andra avvikelser hos
plantor i ett par försöksled gav I juni 2017 genomfördes mätningar av en rad parametrar
anledning till en diskussion om hos plantorna i försöket, däribland stamdiameter.
eventuella effekter av värmebeMetoden har potential
handling på ekollon och plantor.
Under hela tiden jag jobbat med min masteruppsats har företagare och forskare
Oklart om orsakerna
inom plantskolenäringen både i Sverige
Värmebehandling hade vid tiden för mitt
och Danmark frikostigt svarat på frågor
försök inte genomförts vare sig av ekollon
och gett råd. Denna hjälp har varit avgöfrån skogsek eller andra recalcitranta frön.
rande för att kunna testa ny teknik i en för
Även om behandlingen gav en förhöjd
nordiska länder relativt liten produktionsgrobarhet i vissa försöksled i jämförelse
gren, där jag tror att det trots allt finns en
med kontrolledet vet jag inte vad som var
utvecklingspotential som är viktig att beorsaken till detta. Analyser för att bedöma
akta inför framtiden. ■
vilka arter av svamp som kan ha funnits i
försöksmaterialet ingick inte i min uppsats.
Läs mer
Det ska också sägas att det är ett känt fenoExamensarbetet kan laddas ned från SLU:s
men att försöksodlingar i allmänhet ger ett hemsida (arkivet Epsilon, sök på titeln).
bättre resultat än i vid praktisk odling. Mitt
Norrby, Nils-Erik, 2018. Värmebehandling
resultat visade också på en högre grobarhet av ekollon (Quercus robur L) och dess
i kontrolledet än vad som normalt är fallet påverkan på grobarhet och vitalitet hos
unga plantor. Examensarbete nr 292. SLU,
vid plantskolor,.
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.
Det är min förhoppning att resultaten 36 sidor.
från värmebehandling av ekollon ska kunna följas upp a andra forskare och kunna Om författaren
vara till hjälp i arbetet med att utveckla Nils-Erik Norrby är biolog
produktionen av skogsek både i Sverige och redovisade sin masteruppsats vid Sveriges
och i andra länder.
lantbruksuniversitet 2018.
nils-erik@forshult.nu
Foto porträtt: Astrid Schmidt.
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Ekfrämjandet är långtifrån ensam spelare på den svenska lövträdsplanen. Sveriges
Småsågares Riksförbund är en ideell förening som samlar alla som är intresserade av
småskalig träförädling. Lövvirket har ibland svårt att hitta ut på marknaden, men här kan
de små sågarna spela en roll. Här berättar Allan Eriksson om verksamheten, och han
efterlyser samtidigt ett större engagemang för att kunna ta tillvara den resurs som det
svenska lövvirket står för.

DE SMÅ SÅGVERKENS BETYDELSE
FÖR SVERIGES LÖVTRÄPRODUKTION
Allan Eriksson
Undertecknad har sedan 2015 varit
aktiv i Sveriges Småsågares Riksförbunds (SSRFs) styrelse, nu senaste året
ledamot i valberedningen. Mitt intresse
för träförädling hänger ihop med min
erfarenhet från mina förfäder, far och
farfar, som var jordbrukare i den verkligt småskaliga sektorn. Där var epitetet
mångsysslare en nödvändighet och kunskaper i snickeri självklart.
För egen del har min yrkesverksamhet
dock handlat om andra verksamheter så
detta inlägg får ses mer som funderingar –
ett kåseri över den utveckling skogsnäringen genomgått så som jag har uppfattat det.
Att jag skaffade mig ett bandsågverk efter att jag fyllt 60 hänger ihop med att jag
köpte ett litet torpställe som skulle rustas
upp och konstaterade att jag inte kunde få
det virke jag behövde i bygghandeln, löste
i samband med detta medlemskap i SSRF
så var det hela igång.
Att skogsbruket liksom jordbruket genomgått stora förändringar under många
år är jag väl medveten om och vilka behov som skapat denna utveckling. Att detta
skulle leda till att inte ens de lokala sågarna
skulle överleva eftersom skogsägarna inte
22

velat lägga ner något arbete på sitt eget
timmer och kört det till de lokala sågarna
för att få reparationsvirke och nybyggnation tror jag förvånat de flesta. Men det är
klart, när vi räknar marknadspriser för vårt
eget arbete, blir vi för dyra - vi har inte råd
med oss själva.
Efterlyser förslag och idéer
Sveriges Småsågares Riksförbund (SSRF)
kom till år 2000 med målsättningen att
sammanlänka de lokala eller regionala
småsågarföreningar som fanns. Sedan dess
har flera av dessa föreningar upphört eller
är vilande. Nu är endast Upplands, Sjuhärads och i viss mån Värmlandsdistriktet
aktiva och då mer som sociala grupper
kring ett gemensamt intresse.
Inom SSRF har det diskuterats i flera år
vilka frågor det finns att arbeta för. I stadgarna står bland annat att förbundet skall
”verka för att främja utvecklingen och förbättra företagarklimatet för små sågverk
och träproducenter”. Det är bara det att
det tydligen inte finns några sådana frågor
bland SSRFs medlemmar, ingen hör av sig
med något över huvud taget. Trots efterlysningar och uppmaningar att diskutera stort
som smått är det tyst som i graven.
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Medlemmarnas ovilja att kommunicera
leder också till att styrelsen inte vet vilken
inriktning medlemmarna har - vad dom har
för verksamheter mm. Styrelsen har många
gånger diskuterat frågan men inte fått någon lösning mest på grund av tidsbrist, att
ringa runt till alla medlemmar tar tid.
Nu, när jag fick frågan om jag ville
skriva om de små sågverkens betydelse i
denna tidning tänkte jag att något måste
göras och det fort. Jag satte därför i all hast
ihop ett frågeformulär och skickade det till
redaktionen för tidningen Småsågaren som
går ut till alla medlemmar inom SSRF. Det
man skulle svara på var vilken verksamhet
man hade, sågverk, hyvleri, torkmöjlighet
om man handlade med virke, uppdelat på
barr och lövträ osv. Av 329 betalande medlemmar har 15 svarat och av dessa har två
svarat att man köper lövträd. Nu frågar vi
oss med rätta. Vad gör resten?

Vi vet att det finns medlemmar som har
yrkesmässig verksamhet och att det måste
vara många som är medlemmar endast på
grund av intresse. Men frågan kvarstår,
varför är de yrkesverksamma inte intresserade av att marknadsföra sig? Har de
små sågverken anpassat sig till marknaden
så det inte finns utrymme för expansion
eller vågar man inte? Jag tror nog att det
kan vara så, det finns ingen eller för liten
efterfrågan och små sågverk har inte en
chans att skapa en marknad som ger volym
på egen hand. Om vi ser på Sveriges lövträproduktion totalt så blir mitt svar på rubriken att de små sågverken i Sverige i dag
har ingen eller ytterst begränsad betydelse
för lövträproduktionen.
Vad gör vi med våra lager av löv?
Vad gör vi då? Jag tycker mig se en viss likhet med situationen på 1930-talet, när jord-

De små sågverken kan spela en viktig roll för det svenska lövvirket. Bilden är från Ängavången
i Bosarp. Foto Mats Hannerz.
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och skogsbrukarna organiserade sig och
byggde upp egna förädlingsanläggningar.
Skogsägarna sitter på överfulla lager av löv
som i bästa fall går till massaved eftersom
den spillra av snickerier som finns kvar i
landet har blivit övertygade om att svenskt
löv inte duger, sågverksindustrin satsar
inte på någon avsättning för de resurser
lövtimmret utgör utan man dumpar allt till
massaindustrin. Då handlar det väl om att
bygga upp en ny marknad med hjälp av alla
som har ett intresse av Sveriges väl och ve.
Det bör vara många, förutom er som sitter med överfulla lager är det alla parter,
som önskar förändring och sysselsättning
även i framtiden. Om vi nu på sikt räknar
bort alla produkter där olja ingår som råvara vad får vi kvar då och hur ser då framtiden ut? Vi vet att det pågår forskning på
olika håll om att ta fram produkter baserade på skogsråvara men vi vet inget om hur
fort den omställningen går och vad som
händer under tiden, stannar alla transporter
eller blir de starkt begränsade får vi kanske

en återgång till ”gamla goda tider” – häst
och vagn.
En samlad insats från alla led, påhejad
av den globala uppvärmningen, kommer
med all säkerhet att vända upp och ner på
våra (barns) livsbetingelser och skapa förutsättningar för en efterfrågan på lövträ
men vi måste nog vänja oss vid att användningen av löv kommer att se annorlunda
ut. Den här processen kommer att ta tid
och frågan blir då vad gör vi under tiden?
Jag är inte rätt person att vare sig spå eller komma med råd men en gemensam
samordnad insats där alla led ingår för att
belysa tillgång, efterfrågan och framtida
behov lär behövas. Under den tid det tar att
vända skutan går det inte att drömmande
gå omkring och hoppas på att någon annan
löser de problem som vi ställs inför utan
då skall alla klutar till, annars får vi göra
barkbröd igen! Kanske en idé, - med lite
produktutveckling. ■
www.smasagarna.se

KVILLEKEN FÅR NYTT LIV
Den välkända 900-åriga eken i Norra
Kvill, ibland också kallad Rumskullaeken,
har haft en sviktande hälsa de senaste åren
och riskerar att dö helt inom några år. Men
ekens gener får nu en ny chans. I ett projekt
från länsstyrelsen i Kalmar län har Skogforsk i Ekebo tillverkat ympar från trädet.
I maj 2019 var de tolv ymparna färdiga för
leverans. De kommer nu att placeras i ett
klonarkiv, och senare kan de komma att
sättas ut i området där den nuvarande Kvilleken stod.
Läs mer på www.skogforsk.se eller
www.lansstyrelsen.se/kalmar
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Ymparna bevarar generna i den gamla Kvilleken. Foto Skogforsk.
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VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR
PÅ EK
26. Oxtungssvamp, Fistulina hepatica
Stellan Sunhede
De svampar som sägs orsaka brunröta i
veden på ek är ganska få. De mest iögonfallande är korkmussling, Daedalea quercina, oxtungssvamp, Fistulina hepatica,
svavelticka, Laetiporus sulphureus och
tungticka, Piptoporus quercinus. Dessa har
endast kortfattat och översiktligt behandlats i Ekbladet (Sunhede 1993). Därför togs
tungtickan på nytt upp i en mer omfattande
presentation i Ekbladet (Sunhede 2017).
Av samma skäl förtjänar nu oxtungssvampen att lyftas fram mera vittgående.
Svampens mogna-övermogna, mjuka
och ibland kladdiga fruktkroppar med röda
vätskedroppar väcker viss uppmärksamhet då de särskilt vid delning påminner
om ett stycke rått nötkött (Figur 1, 2, 7).
Den tickliknande oxtungssvampen är inte
närmare besläktad med tickor och andra
porsvampar och har därför placerats i en
egen familj, Fistulinaceae. Tittar man noga
efter på fruktkropparnas undersida så ser
man inte porer utan fria, tätt ställda, rör på
vars insida de sexuella sporerna (basidiesporerna) bildas.
Ibland bildar oxtungssvampen ett slags
fruktkroppar som bara producerar sporer
på asexuell väg, s.k. konidier och chlamydosporer (Stalpers & Vlug 1983). Dessa
fruktkroppar är oregelbundet knöllika och
saknar rör på sin yta (Figur 10, 11).

Röta av oxtungssvamp och svavelticka
anses utgöra den främsta orsaken till att
grova ekar till slut kan få så stora hålrum
att man ibland kan ta sig in i träden om
en lämplig öppning uppstått (Ryvarden &
Melo 2017). Oxtungssvampens s.k. brunröta är mycket speciell (se röta nedan).
Oxtungssvamp – Fistulina hepatica
(Schaeff.:Fr.) With. Svampens könlösa
stadium benämns Confistulina hepatica
(Sacc.) Stalpers.
Fruktkroppar av två slag
(1). Oxtungssvampens sexuella fruktkropp
(teleomorf). Vedlevande, hattbildande,
tickliknande, röd, köttig svamp med ettårig
fruktkropp, som utsöndrar röda, ibland
svartröda genomskinliga vätskedroppar
(Figur 2, 8).
Fruktkroppar till en början, ± kuddformade med insnörd bas, med tiden ± konsolformade, oftast avsmalnande mot basen,
ibland med en kort, horisontellt sidoställd
fot, eller ± brett vidväxta, växande enstaka,
sida vid sida, ibland taktegellagda, stundom av ± oregelbunden skepnad (Figur
1-4, 6), (5-)8-35 cm breda, (5-)7-28 cm
djupa, (3-)4-6 cm tjocka mot basen, som
färska fast köttiga och elastiska, senare
mjuknande med sönderflytande ytskikt,
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Figur 1-2. Färska fruktkroppar av oxtungssvamp, Fistulina hepatica båda från basen av grova
ekar, Quercus robur. – 1. Losstagen fruktkropp från stam med vårtig hattovansida och fläckar
av exponerat fruktkroppskött, påminnande om ett stycke nötkött och ovansidans papiller
erinrande om ytan på en oxtunga. – 2: Fruktkropp utgående från en liten stambashålighet. Hattovansidans basala del skadad, visande det radierande, trådiga hattköttet och delvis intorkad,
rödsvart fruktkroppssaft. – 1: Småland, Madesjö socken, Kyrkänget, 2018-10-17. – 2: Blekinge,
Elleholm socken, Elleholm, Ellesholmeken (landskapets grövsta ek), 2014-08-29. – Foto: Stellan
Sunhede.
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som intorkade sega, efter frost kollapsade
om alltför vattenhaltiga. Övervintrade, intorkade, mumifierade exemplar, mycket
sega och svartbruna-svarta.
Fot ibland förgrenad, bildande några få
hattar, om utgående från dold ved i marken
± sidoställd, lodrät riktad, upp till 15 cm
lång och rotlikt avsmalnande (Figur 7, 13).
Hatthud först torr med små ± tätt ställda och ± välutvecklade, rörformade vårtor eller något fnasig (Figur 1-6), senare
± slät, slemmig och radiärt strierad (Figur
7), blekt ockrafärgad med rödlätt anstrykning, senare röd i varierande toner (Figur
1-7, 13) eller ofta lysande röd från början
(Figur 6), kan som ung mörkna på skadade
partier och är elastisk och avdragbar (Jahn
1979).
Hattkant under aktiv tillväxt först rundad, senare ± spetsig, oftast jämn eller något vågig (Figur 3, 4, 7), ibland med rödaktiga vätskedroppar (Figur 8).
Hattundersida med tätt packade, rör
som inte är sidledes hopvuxna utan lätt går
att skilja åt (Figur 9; Ryman & Holmåsen
1992), först vitaktig, rodnande vid tryck
(Figur 9), senare med blekockra (Figur 8),
gulaktiga, orangeröda, rödrosa, rödaktiga,
rödbruna färgtoner, som intorkad brunaktig.
Rörlager enskiktat, upp till 10–15 mm
tjockt, med vitaktiga-rosa-gulaktiga med
åldern brunröda, som intorkade brunaktiga
väggar.
Fruktkroppskött (trama), som färskt,
hos unga exemplar först nästan vitaktigt
senare rodnande och rött, ådrat eller av
grovtrådig struktur (Figur 1, 2), vid snittning eller vid brytning ofta med frambrytande, rödaktiga, genomskinliga vätskedroppar.
För mikroskopiska kännetecken se Ry-

varden & Gilbertsson (1993), Hansen &
Knudsen (1997), Knudsen & Vesterholt
(2012) och Ryvarden & Melo (2017).
(2). Oxtungssvampens asexuella fruktkropp (anamorf) är ettårig, som färsk oregelbundet knölformad-nästan hjärnlik,
med tätt sittande, fjällika, röda fläckar på
en ljus, nästan vitaktig botten. Den saknar
fristående rör och utsöndrar rödaktiga, genomskinliga vätskedroppar på ytan (Figur
10). Det saftiga köttet är vit-rosafärgat
med brunaktiga, radierande stråk (Figur
11). Illustrationer i Humphries (2017) visar samma typ av fruktkroppsutseende som
i Figur 10, men också att fruktkropparna
ibland kan vara avlånga och blekt orangebeige. Anonym (2017) visar även färska
fruktkroppar med mörka vätskedroppar.
Författaren har ej sett fullmogna stadier
av anamorfen, men text i Michael m.fl.
(1986) och bild i Anonym (2017) tyder på
att den troligen torkar in, spricker sönder
och sprider sin spormassa i torrt tillstånd.
Stalpers & Vlug (1983) beskriver de mikroskopiska karaktärerna, bl.a. konidier och
chlamydosporer, baserat på odlade mycel
av Confistulina.

Förväxlingsarter
Fruktkroppar av tungticka, Piptoporus
quercinus, som sitter så högt upp på trädstammen, att man ser dem på håll underifrån, kan ibland till form och färg starkt
påminna om en oxtungssvamp sedd från
undersidan (jfr. Figur 4). Men har man dem
i handen skiljs de lätt åt. Tungtickan saknar
oxtungssvampens röda ovansida, köttfärgade, saftiga hattkött och rödaktiga vätskedroppar. Dessutom har tungtickan äkta
porer med gemensamma väggar medan
oxtungssvampens undersida är klädd med
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Figur 3-4. Unga, färska, ljust färgade, fint vårtiga fruktkroppar av oxtungssvamp, Fistulina
hepatica på stammen av levande grov ek, Quercus robur. – 3: Med ännu rundad hattkant
och tätt sittande rödaktiga vårtor. – 4: Med mer spetsigt avsatt hattkant. Undersidans rörlager
outvecklat (i vårtlikt stadium). – 3, 4: Västergötland, Mariestad, Ekudden, 2010-09-09 resp.
2011-08-26. – Foto: Stellan Sunhede.

enskilda, tätt sittande rör som kan säras
från varandra. Om oxtungssvampen ännu
inte utvecklat rör på undersidan brukar
fruktkroppen vara täckt med små vårtlika
papiller vilket tungtickan saknar.
Ekologi
Fistulina hepatica växer på ek i hagmarks-, skogs-, parkmiljö och alléer men
även på solitära träd och på färska och
gamla ekstubbar (Figur 12, 14). Många av
värdträden i skogsmiljö har tidigare stått i
ett mera öppet beteslandskap som nu slutits av yngre träd. Fruktkropparna är främst
funna på gamla, grova, levande eller döda
ekar och har observerats på grövre exponerade rötter, utgående från i marken dolda
rötter (upp till 3 m från stammen), på trä28

dets basala delar, dess stam och grövre grenar men är även funna inuti ihåliga stammar. De uppträder både på barkklädd och
naken ved och kan fortsätta att fruktifiera
under lång tid på fallna stammar och delar av stamved, fallna, grova grenar och på
stubbar. Oxtungssvampen har observerats
förekomma på samma träd i upp till 43 år
(Sunhede opublicerat) och har varit etablerad många år i eken innan den började
producera fruktkroppar. Knudsen & Vesterholt (2012) noterar att svampen är känd
från samma träd i >100 år (källa ej angiven). Ovanstående indikerar att den långsamt vednedbrytande oxtungssvampen kan
bli gammal och förekomma under lång tid
i samma träd, kanske upp till 200-300 år
eller mer i gamla veteranekar. Svampen är
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Figur 5-7. Hattovansidor av oxtungssvamp, Fistulina hepatica på grov ek, Quercus robur. – 5:
Med torr, tätt finvårtig yta. – 6: Med torr, grovvårtig till fjällig yta. Litet exemplar på barklös
stambas. – 7: Med klibbig, radiärstrimmig yta och tre hattlober, utgående från en gemensam fot.
På marken från dold rotved. Knivskaft 11,2 cm. – 5-7: Västergötland. – 5, 7: Ova sn, Mariedals slott, 2016-09-02 resp. 2008-09-09. – 6: Mariestad, Ekudden, 2011-08-26. – Foto: Stellan
Sunhede
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Figur 8-9. Unga fruktkroppar av oxtungssvamp, Fistulina hepatica på grov ek, Quercus robur,
visande hattundersidor. – 8: Två delvis synliga fruktkroppar, i liten stamurgröpning, med gråvitt
respektive blekt ockrafärgat rörlager. Hattkanten på den nedre fruktkroppen med utsöndrade
rödaktiga vätskedroppar som även runnit ned på stammen. – 9: Vitaktigt rörlager av tätt
packade, sinsemellan fria rör, som skadats och rodnat där beröring skett. – 8: Öland, Högsrum
socken, Halltorps hage, 2012-10-03. – 9: Småland, Madesjö socken, Klockareänget, 2018-10-17.
– Foto: Stellan Sunhede.

ofta ± väletablerad i bestånd med lång kontinuitet och många gamla grova ekar t.ex.
i anslutning till herrgårdar och slott där
eken ofta skonades under 1800-talets avverkningar (jfr Nitare 2000, 2019). Antalet
fruktkroppar på samma träd och år varierar
från enstaka till ett fåtal men upp till 12-24
exemplar har noterats på flera ekar under
en säsong (Sunhede opublicerat).
Färska fruktkroppar har i Sverige observerats från juli till november men svampen
fortsätter att fruktifiera om vädret til�låter och är i extremfall funnen som färsk
t.o.m. 10 januari (Sunhede opublicerat).
Oxtungssvampens asexuella fruktkropp
(anamorf) har då och då av författaren
observerats på stammar och exponerade
30

grova rötter. Ibland kan anamorfen och den
sexuella fruktkroppen (teleomorfen) förekomma helt nära varandra på ekstammen
(bild i Anonym 2017).
I Sverige har Fistulina hepatica observerats sida vid sida eller i närheten av
andra svampars fruktkroppar som haft sin
röta i samma ekstam bl.a.: honungsskivling
Armillaria mellea s.l., korkmussling, Daedalea quercina, fnöskticka, Fomes fomentarius, platticka, Ganoderma applanatum,
eklackticka, G. resinaceum, korallticka,
Grifola frondosa, ringbitterskivling, Gymnopilus spectabilis, räfflad nagelskivling,
Gymnopus fusipes, saffransticka, Hapalopilus croceus, rostöra, Hymenochaete rubiginosa, svavelgul slöjskivling, Hypholoma
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Figur 10-11. Färsk anamorf av oxtungssvamp, Confistulina hepatica, på ovansidan av rotknöl
av ek, Quercus robur. – 10: Oregelbundet knölaktig, grovt hjärnlik, ca 11,5 cm bred fruktkropp
med fjällig yta och utsöndrade rödaktiga vätskedroppar. – 11: Snittad del av fruktkroppen i (10)
visande rödaktiga-brunaktiga radierande stråk i köttet. – Västergötland, Ova socken, Mariedals
slott, 2018-09-01. – Foto: Stellan Sunhede.

fasciculare, tårticka, Inonotus dryadeus,
kärnticka, I. dryophilus, svavelticka, Laetiporus sulphureus, gyttrad röksvamp, Lycoperdon pyriforme, rynkhätta, Mycena galericulata, tuvhätta M. inclinata, ekticka,
Phellinus robustus, fjällig tofsskivling,
Pholiota squarrosa, tungticka, Piptoporus
quercinus, sidenticka, Trametes versicolor
och rutskinn, Xylobolus frustulatus. Alla
arter, utom honungsskivling, fnöskticka,
gyttrad röksvamp, rynkhätta, fjällig tofsskivling, ringbitterskivling, sidenticka,
svavelgul slöjskivling och tuvhätta har
tidigare beskrivits i Ekbladet (Sunhede
1993-1997, 2002, 2007, 2009 och 2017).
I Nordeuropa är oxtungssvampen en karaktäristisk eksvamp och nästan bara känd
från ek Quercus, men rapporterad från
Castanea i Danmark (Henning Knudsen

personligt meddelande) och Finland (Helsingfors botaniska trädgård, Niemilä &
Kotiranta 1986; där författaren också noterat den på en stubbdel av äkta kastanj, Castanea sativa 1978). Från f.d. Tjeckoslovakien rapporterad på ek, Quercus robur,
bergek, Q. petraea, turkisk ek, Q. cerris
och äkta kastanj (Kotlaba 1984). Ryvarden
& Melo (1917) anger att Fistulina är en
nästan helt exklusiv eksvamp i Nordeuropa men förutom på ek är vanlig på kastanj,
Castanea i Mellan- och Sydeuropa. De noterar också att arten förekommer mycket
sällsynt på Acer, Betula, Corylus, Fagus,
Rosa och Tilia i Europa. I Nordamerika
(USA) växer svampen främst på Quercus
och Castanea men är även känd från andra
lövträdssläkten (Gilbertson & Ryvarden
1996).
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Figur 12-13. Färska fruktkroppar av oxtungssvamp, Fistulina hepatica på ek, Quercus robur.
– 12: Vid och på basen (pilar) av ca 0,7 m grov ek i beteshage, med barklösa stamstråk under
invallning. – 13: Fruktkropp, med ca 15 cm lång, rotlik fot täckt med jordparticklar, uppdragen
från dold stambasved under markytan. – 12: Dalarna, Borlänge, Torsång socken, Ornässtugan,
2014-09-19. – 13: Östergötland, Vist socken, Bjärka Säby, 2018-09-24. – Foto: Stellan Sunhede.
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Figur 14-16. Rötbilder av oxtungssvamp, Fistulina hepatica, i grov ek, Quercus robur. – 14:
Rotände av fallen ihålig ek. Nästan alla rothalsar och grövre rötter urholkade p.g.a. röta. Pil =
fruktkroppsposition, m = utspridd mulm från botten av det ihåliga, stående trädet. – 15: Detaljbild av (14) visande fruktkropp (pil). Knivskaft 11,2 cm. – 16: Söndersprickande ”brunrötad”
ved i ihålig stam med ung fruktkroppsdyna av oxtungssvamp. – 14, 15: Öland, Högsrum socken,
Halltorps hage, 2008-09-24. – 16: Östergötland, Västra Tolstad socken, Ombergs jätteekar,
2008-09-20. – Foto: Stellan Sunhede.
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Röta
Oxtungssvampen är en vedsvamp som orsakar röta i kärnveden i värdträdets stam,
grövre grenar och grövre rötter (Figur
14-16). I vetenskapliga svampfloror och
andra arbeten, t.ex. Knudsen & Vesterholt
(2012), Ryvarden & Melo (2017) och Dörfelt & Ruske (2018), brukar oxtungssvampen betecknas som en brunrötande svamp.
Svampens röta påminner i sitt slutstadium
starkt om en ’vanlig brunröta’ orsakad av
t.ex. svavelticka, Laetiporus sulphureus,
korkmussling, Daedalea quercina och
tungticka, Piptoporus quercinus. Men trots
den brunrötelika slutprodukten är rötförloppet så speciellt att von Aufsess (1973)
menar att Fistulina hepatica varken är att
betrakta som en brunrötare eller vitrötare. I
sitt begynnelsestadium går rötförloppet så
långsamt att vedens hållfasthet endast påverkas i ringa grad. Det är främst den garvämnesrika kärnveden som påverkas och
mörka polyfenoler ansamlas i denna och
ger upphov till bruna-röda färgskiftningar
s.k. ’brown oak’ (Schwarze m.fl. 2000; se
vidare nedan). I sitt slutstadium blir den
rötade veden rödbrun-brun, spricker upp
± kubiskt och förlorar sin hållfasthet och
faller sönder (Figur 16) och kan ge upphov
till starkt rötade ihåliga ekstammar och så
småningom urgröpta rötter och rotbaser
(Figur 14, 15).
Schwarze m.fl. (2000) noterar att det
inte förekommer skinnlika bildningar av
svampmycel i sprickbildningar i oxtungssvampens avancerade röta (jfr Figur 16),
vilket det gör i svaveltickans rötsprickor.
De nämner också att oxtungssvampens
röta inte blir så extremt pulverlik som hos
svaveltickan när man gnuggar den mellan fingrarna. Núñez & Ryvarden (2001)
skriver att arten behöver en lång tid av röta
34

innan den producerar fruktkroppar. På en
gammal grov ek har fruktkroppar under en
rad år observerats från 0 till 10,3 m.ö.m.
(Sunhede opublicerat). Om dessa utvecklats från samma rötkolumn i trädet och sålunda tillhör samma genetiska individ, har
inte kunnat undersökas.
Utbredning och status
I Sverige är Fistulina hepatica funnen inom
ekens hela naturliga utbredningsområde
och även norr därom på grov planterad ek i
Dalarna (Figur 12). Den är i Danmark rätt
sällsynt men med spridda lokaler över hela
landet (Vesterholt 2009, Danmarks svampeatlas 2019) och spridd i 12 fylken i södra
Norge (Henriksen & Hilmo 2015). Arten
är karterad från sydöstra Finland av Niemelä & Kotiranta (1986). Den är samlad på
ek i Estland och Lettland av författaren och
rapporterad från Litauen (Sunhede & Vasiliauskas 1996, 2003). Svampen är sällsynt
i Polen (Szczepkowski 2008). Oxtungssvampen är spridd i övriga Europa (Ryvarden & Gilbertsson 1993) och rapporterad från Kaukasus (Bondartsev 1971), Iran
(Hallenberg 1981), Japan (Imazeki m.fl.
1988, Hongo & Izawa 2006), Kina (Zhishu
m.fl. 1993). Domanski (1973) anger även
svampen från Indien och Australien.
Oxtungssvampen är klassad som nära
hotad (NT) i Estland, Finland, Norge
(Henriksen & Hilmo 2015) och Sverige
(ArtDatabanken 2015). Den är bedömd
som sårbar (VU) i Lettland. I Litauen och
Polen (Szczepkowski 2008) betraktas den
som sällsynt (R). Svampen är inte rödlistad i Danmark. Arten har tagits upp som
förslag på IUCN´s rödlista (Global Fungal
Red List initiative 2019) som gör ett urval
bland världens mest skyddsvärda svamparter.
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Nitare (2000, 2019) anger arten som en
god signalart då den främst är bunden till
grov gammal ek och genom sin röta skapar lämpliga miljöer för andra skyddsvärda
arter.

Artens roll i skogsbruket
Då oxtungssvampen främst är bunden
till gamla grova ekar (Figur 12, 14) torde
den inte utgöra något reellt hot i ett modernt, välskött ekskogsbruk. Mera sällan
har dock fruktkroppar observerats på klenare ek, med ned till 0,25 m grova stammar (Sunhede opublicerat). Schwarze m.fl.
(2000) anger att svampens infektionsväg in
i trädet förmodas ske via skador på stam
och grenar. I England finns ett intresse
inom möbeltillverkning för virke som till
en viss grad är angripet av Fistulina hepatica, s.k. ’brown oak’ detaljerat beskriven
av Cartwright (1937). Svampens aktivitet
ger fina färgskiftningar i virket som ökar
dess värde och i tidigt angreppsstadium
inte förändrar dess mekaniska styrka i högre grad (Latham & Armstrong 1934; jfr
röta ovan). ■
Summary
Sunhede, S. 2019. VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR PÅ EK - 26. Oxtungssvamp – Fistulina hepatica (Schaeff.:Fr.)
With. [Wood- and bark-inhabiting fungi on
oak - 26. – The Beefsteak Fungus. – Fistulina hepatica (Schaeff.:Fr.) With.– Ekbladet 34: 25-37.
The gross morphology, field ecology,
and distribution of Fistulina hepatica
(Schaeff.:Fr.) With. and its anamorph Confistulina hepatica (Sacc.) Stalpers, found
on Quercus in Sweden, are treated. Illustrations in colour show fruit bodies of dif-

ferent stages, decay and host trees.
F. hepatica was found on old oaks in
wooded meadows, forests, parks, on trees
along roadsides, 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 living and on dead standing
trees, on fallen trunks, fallen, coarser branches, on fresh and aged stumps and appeared both on bark and naked wood. In
permanent sample plots, with individually
marked old oaks, fruit bodies of F. hepatica have been seen on the same individual
tree during a period of up to 43 years. Fruit
bodies occurred on exposed thicker roots,
stem bases, trunks and on thicker branches
from 0-10.3 m above the ground and were
also found growing in darkness inside hollow trunks. Sporocarps with up to 15 cm
long tapering stalks were observed on
the ground developing from subterranean
trunk bases or from subterranean roots up
to 3 m from the trunk. Mostly one or a few
fruit bodies appeared on the same trunk but
sometimes 12-24 specimens were observed during the same season on old, coarse
oaks.
In Sweden fruit bodies of Fistulina hepatica have been observed growing side by
side or in the vicinity of sporocarps of other wood decomposing species inhabiting
the same tree, e.g. Armillaria mellea s.l.,
Daedalea quercina, Fomes fomentarius,
Ganoderma applanatum, G. resinaceum,
Grifola frondosa, Gymnopilus spectabilis,
Gymnopus fusipes, Hapalopilus croceus,
Hymenochaete rubiginosa, Hypholoma
fasciculare, Inonotus dryadeus, I. dryophilus, Laetiporus sulphureus, Lycoperdon
pyriforme, Mycena galericulata, M. inclinata, Phellinus robustus, Pholiota squar35
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rosa, Piptoporus quercinus, Trametes versicolor, and Xylobolus frustulatus.
Fistulina hepatica is redlisted as Endangered (EN) in Sweden. It has been found
from the province of Skåne in the South to
the province of Uppland in the North and
extends beyond the natural northern limit
of Quercus, growing on planted Quercus
robur, in the southern part of the province
of Dalarna. In Northern Europe it is also
known from Denmark, Estonia, Finland,
Latvia, Lithuania and Norway.
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SKOGENS BEVINGADE
TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Mats Hannerz
En enda nötskrika kan gömma 10 000
ekollon under en säsong, och långt ifrån
alla hinner bli uppätna. Det blir många
ekar som i stället kan gro och rota sig.
Faktum är att nötskrikan ensam står för
en huvuddel av ekens naturliga spridning till nya miljöer.
Till det här numret av Ekbladet fick vi tillgång till fantastiska nötskrikebilder tagna
av hobbyfotografen Fredrik Norling vid
fågelmatningen ”Kittan” norr om Sandviken. En bild säger mer än tusen ord, men
fåglarna med sina ekollon skapar en nyfikenhet om vad vi känner till om nötskrikans funktion i naturen. Är nötskrikans roll
som ekföryngrare överdriven? Nej, litteraturen pekar snarare på motsatsen. Fågeln

Foto: Fredrik Norling.

38

är en nyckelspelare för spridningen av ekar
till nya miljöer. Forskare och skogsmänniskor har länge varit fascinerade av den
färggranna fågeln. Helt lättbeforskad är
den dock inte. Trots att nötskrikan är vanlig har den en förmåga att gömma sig i täta
skogar och smyga med sina vanor.
Ett ekollon är stort och tungt och knappast anpassat för att föras bort med vinden.
De flesta ekollon faller till marken nära
kronan, och en del kan i bästa fall flyttas
kortare sträckor, 20-–30 meter, av möss
eller ekorrar. Utan nötskrikor skulle eken
bara sprida sig långsamt till nya platser och
kanske aldrig lyckas passera barriärer som
myrar, berg eller odlade åkrar.
Nötskrikan är en allätare som äter lite
vad den kommer åt, men ekollon är fa-
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voriträtten. En enda nötskrika kan samla
mellan 2 200 och 11 000 ekollon under en
säsong (Clayton m.fl. 1996). Ollonen hämtas på hösten från ekskogen när ekollonen
är mogna. Nötskrikan transporterar dem
sedan till den skog där den helst håller till,
gärna en tätare gran eller tallskog. Här lägger nötskrikan upp ett utspritt förråd med
en eller ett par ollon åt gången. På vintern,
och inte minst våren, återvänder nötskrikorna till gömmorna för att äta upp innehållet. Under häckningen är den helt beroende
av de hamstrade ekollonen, som äts genom
att skalet rispas upp så att den kan få i sig
det energirika innehållet. Fågeln har en
fenomenal förmåga att komma ihåg gömmorna, trots att de inte är synliga, men tillräckligt många blir ändå bortglömda. Det
finns inga siffror för nötskrikan men hos
den närbesläktade amerikanska blåskrikan
fann man att nästan två tredjedelar av ekollonen lämnades kvar i marken (Hougner
m.fl. 2006). Instinkten att begrava frön är
så stark att fåglar i fångenskap har setts begrava stenar och andra föremål som liknar
ekollon i formen (Dakota 2019).
Oftast bär nötskrikan ett ekollon i taget
i näbben, men den kan också transportera
dem i krävan, upp till 4–5 ekollon. Det förklarar också varför en del gömmor innehåller fler än ett ekollon.
Perfekt anpassning
Att flytten mellan ek och tall till stor del
handlar om föda illustreras av en italiensk
studie där 79 % av de nötskrikor som flög
emellan områdena hade ett ekollon i näbben (Patterson m.fl. 1991). Platserna väljs
ut så att ollonen ska vara skyddade. Fågeln
gräver inte ner ollonen utan trycker ner
dem i de håligheter och springor som finns
i mossan och förnan. Om det behövs kan

ollonen täckas över med löv eller barr så
att bara den som gömt den hittar tillbaks.
För eken är nötskrikans vanor en ”perfect match”. Nötskrikan väljer ut ekollon
som är ordentligt matade och har hög grobarhet – det är ju också de som innehåller
mest energirik föda. Fågeln ser också till
att ekollonen trycks ner i marken så att de
har lättare att gro och få fäste för roten. De
gömda ekollonen är mindre utsatta för ollonätare som skogsmöss, ekorrar och grävlingar. Ekollonen placeras dessutom på
platser där eken har gynnsamma förutsättningar, ofta i skogens kantzon där ljus- och
andra miljöförhållanden är gynnsamma.
Däremot hamnar de mer sällan i öppen
gräsmark där ollonen är mer utsatta för
smågnagare och där ekplantorna riskerar
både att ätas upp av hjortdjur och att torka.
Att ekollonen flyttas innebär flera fördelar. Risken att ekollonen förstörs av fröätare minskar omvänt med ökat avstånd
från moderträdet. Möss och insekter har
som störst kalas under eken. En annan fördel är att ekarnas groning och tillväxt gynnas av nya miljöer där de inte trycks ner av
den gamla eken.
Det sägs att ekollonen begravs till ett
perfekt djup. En studie med sändarmärkta
ekollon i Polen visade att ollonen i genomsnitt låg en halv centimeter ner i marken, och som mest 3,5 centimeter (Kurek
m.fl. 2018). I praktisk sådd försöker man
ofta hamna djupare än så för att undvika
sork- och muspredation, men det är ändå
betydligt bättre att bli nedstoppad i mossan
än att hamna ovanpå löv och barrtäcket på
marken.
Det finns många uppgifter om hur långt
ekollonen flyttas. De längsta är 15-18 kilometer, men det är förmodligen undantag,
och det finns flera observationsstudier som
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har mätt upp till 1 kilometers förflyttning,
ibland 4–5 km (Gomez 2003). Den nordamerikanska släktingen blåskrika har setts
transportera tallfrön upp till 22 km. I den
polska studien med radiosändare på ekollonen var det genomsnittliga avståndet 116
meter och det längsta var 456 meter. Över
hälften av ekollonen gömdes inom 100
meters avstånd från moderträdet. Det finns
också rapporter om att transportsträckorna
är längre under goda ollonår (Kurek m.fl.
2018). För ekens spridning är det därför
mer effektivt att koncentrera ollonproduktionen under toppår i stället för att sprida ut
den mer jämnt mellan säsongerna.
Det finns ju nötskrikor även i norra
Sverige, utanför ekens nordgräns. Även
här har man sett att nötskrikorna hamstrar.
Det kan handla om frukt och talg från fågelmatningar eller spillsäd. Hamstringen
kan förklara varför man ibland hittar tuvor
av korn och havre mitt i skogen (Elmberg
2012).

Foto: Fredrik Norling.
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Värdefull skogsvårdare
Nötskrikans roll för skogens föryngring
är uppenbar – planteringen av ekollon är
en ekosystemtjänst som vi människor har
stor nytta av. I en studie i Nationalstadsparken i Stockholm (Kungliga Djurgårdsförvaltningen) beräknades att varje par av
nötskrika är värd 35 000 kronor (Hougner
m.fl. 2006). Det är den kostnad som hade
uppstått om människan i stället hade tvingats plantera ekarna, något de nu slapp. Hela
parken är på 2700 hektar, och hyser en stor
mängd ekskog (18 % av trädens grundyta).
Av alla ekar räknar man med att 85 % är
naturligt föryngrade, främst av nötskrikor.
En förutsättning för att nötskrikan ska fortsätta göra jobbet är dock att den har någonstans att gömma sig, det räcker inte med
bara ekskog. Därför är barrskogsdelarna
också viktiga för att hela ekosystemet ska
fungera.
En annan svensk studie bekräftar också
att nötskrikan är viktig för ekspridningen.
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Utanför Uppsala var ekföryngringen svag
i lövskogen, däremot hittades 500–1500
ekar per hektar i granskogen (Frost 1997).
Om vi vill hjälpa nötskrikan att plantera
ännu fler ekar kan vi påminna om artikeln
av Drössler m.fl. i Ekbladet 2017. I en tysk
studie placerades trälådor som fylldes med
ollon på hösten. Med 65 kilo ollon per låda
i ett rutnät av 100x200 meter kunde man
etablera 7 000 ekplantor per hektar i en
tallskog. Vem blir först att prova i Sverige?
■

Mer foton på nötskrikan: Se Fredrik Norlings
samling på flickr.com. Sök på hans namn
och Kittan.

Kort om nötskrikan
- Garrulus glandarius
•
Finns i hela Europa, norra Afrika och
i ett band över Asien ända till Japan,
och dessutom i Sydostasien.
•
Lever i par under häckningstiden,
annars i familjegrupper eller spridda
flockar.
•
Häckar i träd, ofta granar, och håller
ofta till i barrskogar men söker sin
föda i omgivningen.
•
Är fenomenal på att härma andra fåglar, bland annat för att lura rovfåglar.
Ormvråkens jamande är mest känt,
men även duvhökens varningsrop,
kattuggleungar, droppande kranar
och billarm kan ingå i repertoaren.
Många fågelskådare har blivit lurade
av nötskrikan.
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Spontan ekföryngring i tallskog - sannolikt
från nötskrikans gömmor. Foto: Mats Hannerz.
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EKFRÄMJANDET FIRAR 75 ÅR
Av Mats Hannerz
År 1944 samlades flera olika skogliga intressegrupper för att diskutera problemen med att eken överavverkades under kriget. Avspärrningarna hade gjort
det svårt att få tillräckligt med garvämnen till skinnindustrin och det svenska
ekförrådet blev alltmer decimerat.
Mötet blev upptakten till Sällskapet för
Ekodlingens främjande (år 1970 namnändrat till Ekfrämjandet). Bakom sällskapet
stod de 17 län som hade ekskogar och den
industri som använde eken som råvara.
I år har det alltså gått 75 år sedan sällskapet bildades. Möjligen är det en ödets
ironi att Skogsstyrelsen, som bildade sällskapet och under alla år har befolkat sty-

relsen med ordförande och sekreterare, nu
väljer att lämna styrelsearbetet.
Jubileet firas med en jubileumsskrift.
Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist har varit redaktör för den över 200
sidor långa boken som täcker ämnen som
historik, marknad, lövträindustri, förädling, forskning, insekter och svampar.
Några personliga krönikor speglar också
en ekodlares vedermödor och vad man fått
lära sig om eken i utbildningen.
Boken kommer att skickas ut till samtliga medlemmar när den är färdig från tryckeriet i början av hösten.
Den historiskt intresserade kan också
läsa i jubileumsskriften till 50-årsjubileet
1994.

Quercus
EKEN

OCH ANDRA LÖVTRÄD
”Vill du se en bild af naturlifvets styrka i ett af dess storverk, så
stanna vid den månghundraåriga ekens fot, följ med blicken de väldiga
grenarnas trotsiga stigning, sök att fatta talet af de täta löjknipporna,
att reda de till svindlande höjd lyftade kvistarnas bukter, lägg handen
på det cijupfårade pansraret af stenhård bark, grip ett hårdt tar i den
klippfasta stammen - och du måste utbrista: hvilket under. "

E K F R Ä M JA N D E T 7 5 Å R 1 9 4 4 - 2 0 1 9
Carl Axel Magnus (C.A.M) Lindman
”Nordens Flora” 1905.

Jubileumsskrifterna, 75 och 50 år.
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2018
Ekfrämjandet delade ut ett Rikspris och ett länspris för 2018.

Ekfrämjandets rikspris för 2018 till Lars-Göran Stener
2018 års rikspris från Ekfrämjandet tilldelas Lars-Göran Stener, lövträdsförädlare och skogsforskare vid Skogforsk i
Ekebo. Priset överlämnades av Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist
vid en ceremoni i Stockholm under augusti.
Lars-Göran Stener har verkat som lövträdsförädlare vid Institutet för Skogsförbättrings och sedermera Skogforsks Ekebostation under 30 år.
Hans gärning har varit att med traditionella förädlingsmetoder succesivt förbättra

det sydsvenska skogsodlingsmaterialet av
triviala lövträd såväl som av ädellövträdsarter. När björkförädlingen återupptogs i
slutet av 1980-talet, efter en era då löv snarare bekämpades än befrämjades, jobbade
Lars Göran oförtrutet med att succesivt
förbättra odlingsmaterialet. Växthusfröplantagerna Ekebo 1 – Ekebo 5 har resulterat i tusentals hektar vitstammiga, välväxande och t. om. lönsamma björkskogar.
Återkommande testning, urval, korsningar och återigen testning av nya generationer är förädlarens verktygslåda. För
björk går momenten snabbt men för vissa

Lars-Göran Stener fick ta emot 2018 års Rikspris av Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist. Foto Cajsa Torung.
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ädellövträdslag tar momenten lång tid.
Icke desto mindre har Lars-Göran gett sig
i kast med även de mest långsiktiga och
måttligt använda trädslagen. Hur många
vet att det finns kombinerade genresurser
och förädlingsarkiv av lönn, lind, fågelbär
och t. om. 100 plusträd av rönn som med
dagens viltstammar blir alltmer sällsynta
som träd.
Lars-Görans mest uppmärksammade
resultat ligger nog inom hans arbete med
att uppmärksamma genetikens betydelse
för att rädda asken undan sitt plågoris ask-

skottsjukan. Han var den första som påvisade den genetiska variationen hos asken
och visade att vissa askar klarar sig bättre
mot angrepp. Arbetet med askskottsjukan
har fortsatt med ett riktat urval av friska askar i hårt skadade bestånd. Dessa följs över
tid och de som klarar sig bäst kommer att
kunna ge oss ett skogsodlingsmaterial så
att skogsägare en dag kanske vågar plantera ask igen.
Lars-Göran Stener är en värdig mottagare av Ekfrämjandets rikspris 2018.

Lars-Göran Stener i Ekebo med den förädlade björk som blivit känd som Ekebo 1-5, och nu
växer på 1000-tals hektar i Sverige. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandets länspris för Skåne län år 2018 till
Kurt Larsson
Skogvaktare Kurt Larsson förärades
2018 års länspris för Skåne. Priset delades ut vid en exkursion på det Marsvinsholm där Kurt har vårdat skogen under
lång tid (se nästa sida).
Kurt Larsson har verkat som skoglig rådgivare och ansvarig för skogens skötsel
på många av sydöstra Skånes gods och
skogsgårdar. Hans gärning har präglats av
stort intresse för de ädla lövträdens föryng-

ring och skötsel. Sedan många år har Kurt
hjälpt Marsvinsholms Gård med främst
skötsel av dess ek- och bokskogar. En ledstjärna för Kurt har varit att skapa en värdefull produktionsskog samtidigt som de
biologiska värdena och skogens mångfald
i möjligaste mån bevarats. Detta till glädje
för både skogsägare och allmänhet.
Kurt Larsson är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2018.

Kurt Larsson berättar hur han sköter ekskogen på Marsvinsholm. Foto Thomas Thörnqvist.
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MINIEXKURSION TILL
MARSVINSHOLM
Thomas Thörnqvist
Ekfrämjandet bjöd i april 2019 in till
en "miniexkursion" på Marsvinsholms
Gård i Ystad kommun. Arrangemanget
samordnades av gårdens ägare familjen
Iacobaéus, Ekfrämjandet och Skogsstyrelsen. Den skogliga delen leddes av
skogvaktare Kurt Larsson.
Kurt har skött Marsvinsholms skogar under de senaste 20 åren på ett mycket förtjänstfull sätt, vilket var en av anledningarna till att han 2018 fick Ekfrämjandets
länspris för Skåne (se föregående sida).
Efter en samlande fika och information om gårdens ägor och övriga födkrokar, som till exempel uppfödning av svin
och egen produktion av torkad skinka och

korvar, bar det av till skogs. Exkursionen
inleddes med ett cirka 20-årigt ekbestånd
som var i behov av röjning. Frågorna var
om vi ska röja nu eller vänta en tid, ska vi
ta ut huvudstammar och i så fall hur många
och slutligen ska vi börja stamkvista eller
inte? Här fanns det elva meningar bland tio
skogsmän.
Nästa bestånd var ett 105-årigt ekbestånd. Vid detta bestånd var frågorna om
vi ska göra en gallring till eller vänta till
slutavverkning, och hur är det med stamkvistning och vattskottsrensning? Här var
meningarna mer samstämmiga. Beståndet
gallras nu och ska slutavverkas om ungefär
20 år. Ingen stamkvistning, det är för sent,
men vattskottsrensning.

Linderödsgrisarna är effektiva markberedare på Marsvinsholm. Foto Thomas Thörnqvist.
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Det tredje beståndet var även det ett ca
20-årigt ekbestånd, men detta bestånd hade
gallrats ett år tidigare. Här ställdes frågan
om vi ska ta ut huvudstammar och när det
dags att börja stamkvista, och i så fall hur
många träd skall stamkvistas? Även här
var man mer ense om att det var dags att
ta ut huvudstammar och att stamkvista.
Förvisso var det några som tyckte att man
kunde vänta med att ta ut huvudstammar
och även låta bli att stamkvista, kvalitén
ansågs för dålig.
Nästa bestånd var ett ca 120-årigt bokbestånd som låg i en söder- och en norrsluttning, varför vi kunde stå på ena höjden
och se över dalen där luckor hade huggits
upp och den nya föryngringen kommit i
olika faser. Det fanns allt från två meter
höga bokar till nyetablerade bokplantor.
Alla var överens om att föryngringstekniken och den redan uppkomna föryngringen

såg mycket lovande ut. Nere i dalen fanns
två sankområden med några bokar som
inte skulle ge alltför värdefullt virke. Däremot var de mycket lämpade som naturvårdsträd. Vid denna punkt fick Elisabeth
Arvidsson från Skogsstyrelsen tillfälle
att klargöra de senaste reglerna för att få
bidrag. Detta gäller såväl bidrag för hägn
som för röjning.
Det sista beståndet som besöktes var en
föryngringsyta som under en månad hade
markberetts av Linderödsgrisar och några
Ullsvin. Tala om effektiv markberedning!
Exkursionen avslutades med att familjen Iacobaéus bjöd på en utsökt potatissallad med grillad egenhändigt producerad
korv gjord av kött från Linderödsgrisar.
Ett stort tack till familjen Iacobaéus och
Kurt Larsson för ett fantastiskt fint arrangemang.

Kurt Larsson och Elisabeth Arvidsson från Skogsstyrelsen diskuterar åtgärder i ett ekbestånd på
Marsvinsholm. Foto Thomas Thörnqvist.
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ERIK STENSTRÖMS STIFTELSE
– NYA PROJEKT

Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande beslutade i december 2018 att stödja två projekt med

totalt 594 000 kronor. Mer information finns på Ekfrämjandets hemsida:
www.ekframjandet.se.

Beviljade projekt 2018:
Analyser av långsiktiga produktionsförsök i ekskog (Quercus robur L.) i södra
Sverige som grund för uppdaterade
prognosmodeller
De äldsta produktionsförsöken i ekskog
i Sverige etablerades för mer än 100 år
sedan. Många av försöken har långa observationsperioder, och antalet försök har
successivt utökats. Totalt har SLU idag 38
användbara produktions- och skötselförsök i ekskog i södra Sverige med observationsperioderna från 6-91 år. Delar av
dessa data utnyttjades på 1970-talet för de
produktionsprognoser som togs fram av
professor Charles Carbonnier. Ett pågående projekt vid SLU i Alnarp utvecklar
nu nya produktionstabeller för ekskog i
Tillväxt och skadebild i avkommeförsök
med skogsek
Syftet med den skogliga genbanken är att
bevara svenska provenienser och att vara
ett stöd för forskningen. I detta projekt
mäts avkommor från utvalda genbanksträd
av skogsek med avseende på tillväxt och
skador. Genbanksytorna är planterade med
ett omfattande material och ger en unik
möjlighet att utvärdera svensk skogsek
med olika ursprung. I försöksytorna kan
genetiska effekter samt genotyp-miljösamspel utvärderas. I detta projekt följs ytorna
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södra Sverige. Parallellt med detta fördjupas analyserna av data från de långsiktiga
produktionsförsöken. Data från enskilda
träd analyseras för att komplettera beräkningarna av ekbeståndens arealproduktion
och huvudstammarnas tillväxt. Data från
enskilda träd behövs också som underlag
för att förbättra funktioner som beskriver
utgångsbeståndens sammansättning och
som grund för ekonomiska analyser av ekskogens värdeproduktion.
Det beviljade projektet är en uppföljning av 2017 års anslag från Stenströms
stiftelse för projektet Nya produktions- och
skötselmodeller för ek och bok i Sverige.
Ansvariga: Per Magnus Ekö och Ulf Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet.
upp för att slutligen välja bra individer i
de bästa familjerna. Genom utvärdering
av ekarnas olika geografiska ursprung kan
projektet bidra till att skatta proveniensens betydelse för anpassning och tillväxt,
vilket kommer att ge ett bättre beslutsunderlag vid beståndsinsamling av inhemsk
ek. Ansökan omfattar ett 2-årsprojekt med
mätning och analys av två genbanksytor. I
det beviljade projektet ligger fokus på de
två sydligaste genbanksytorna.
Ansvarig: Johan Kroon, Skogforsk och
Linnéuniversitetet.

En av många fina ekar på Flakulla gård. Foto Mats Hannerz.

BLAND STÅÅLEKAR
OCH BÅTBYGGARE

Ekfrämjandets årsmöte och exkursion hålls
i år i Blekinge, ett län känt för sina välskötta
ekbestånd och sin marina tradition. Vi besöker båtbyggare och ett marinmuseum innan
vi fortsätter till Erik Stååls klassiska ekförsök
i Bubbetorp. I två-dagarsprogrammet ingår
också besök hos engagerade skogsägare
där vi får chans att diskutera hela kedjan från
anläggning, via skötsel, till slutbeståndet.
Programmet avslutas på Flakulla gård där
Cecilia Rooth visar upp faunadepåer och flera varianter på ädellövskogsskötsel, framför
allt av ek. Vi övernattar, genomför årsmöte
och äter middag i Karlskrona.
Mer information och anmälningshandlingar
skickas ut separat till medlemmarna.
Tid: 19-20 september 2019.
Läs mer på hemsidan www.ekframjandet.se
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