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Från redaktören
Efter 32 års trogen tjänstgöring har Ulf Olsson lämnat över ansvaret för redigeringen av
Ekfrämjandets årsskrift Ekbladet till undertecknad. Ulf startade årsskriften 1986 och har
genom åren både skapat och förnyat dess profil samtidigt som han har vakat över innehållet. Det har varit uppskattat, vilket visas inte
minst av hur beredvilligt forskare och andra
experter har bidragit med kvalificerade och
välskrivna manus.
Ekbladet är inte bara en tidskrift för de
egna medlemmarna. Det är också en gedigen
förmedlare av fakta för alla som är intresserade av lövskog. En bläddring i årgångarna
visar att Ekbladet innehåller många unika
artiklar som inte går att hitta på annan plats.
Exempel på sådana är de återkommande artiklarna om vedsvampar på ek och insekter
på lövträd. Men också de praktiska råd och
aktuella företags- och marknadsbeskrivningar som har tillkommit under senare årgångar.

Andra exempel är exkursions- och resereportagen, som är mycket mer än rese-

skildringar. De genomarbetade reportagen
blir över tiden allt mer värdefulla som dokumentation och beskrivning av personer,
metoder och platser som har haft betydelse
för lövskogens utveckling genom tiderna.

Sättet att kommunicera har förstås förändrats sedan 1986. För den yngre generationen
existerar inte det som inte kan knappas fram
på internet. Vi medelålders och äldre har förmodligen de samlade numren av Ekbladet i
bokhyllan, men ambitionen är att innehållet
ska bli sökbart också på nätet. På lite sikt
hoppas redaktören att Ekbladets artiklar ska
hamna högt upp i träfflistorna för dem som
vill veta mer om lövträd. Det är en tjänst som
vi som tar över är skyldiga att bidra med för
att hedra det stora arbete som Ulf Olsson har
lagt ner.
Kalmar i maj 2012
Mats Hannerz

Ulf Olsson tackades av vid
Ekfrämjandets årsmöte
2011 av ordförande Jan
Linder och blev samtidigt
hedersmedlem. Foto: Mats
Hannerz
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Marknadssituationen för
Lövtimmer 2012
Rapporten aktuell i mars 2012
Anders Ekstrand
Marknaden för lövtimmer ser relativt ljus
ut för 2012 även om den allmänna oron på
världsmarknaden visar på en tveksamhet
i Asien. Det finns svaga positiva signaler
från byggmarknaden i USA.
Södra
Södra satsar stort på lövet. Södra Interiör
Djursdala och Södra Interiör Traryd är nu i
full gång. I början av 2012 förvärvade Södra Interiör parkettillverkaren Berg & Berg i
Kallinge. Kvalitetskraven har förenklats så
att även C-stock är leveransgill. Stock ska
vara sågningsrak och summan av alla kvistar får uppgå till två gånger toppdiametern
under bark. Halva diametern får var rödkärna och 50 mm centrumställd röta accepteras. Södra räknar med att såga 100 000
m3fub björk och 50 000 m3fub ek 2012-13.
Övriga köpare
Både Östra Hults elektriska såg, Tändsticksbolaget och Österbymo har god efterfrågan på sina sortiment. Kährs i Nybro
har god efterfrågan på framför allt ek. Kvalitetskraven varierar något mellan olika köpare.
Övedssågen har stängt och Danish
Hardwood Näsum likaså.
Via danska aktörer köps bokstock i Skåne för export som rundtimmer till Asien.
Efterfrågan på bok är låg och prisbilden
usel. Junkers köper begränsade volymer
2

med kubb till ett pris strax över fiberkubben. Sydved/StoraEnso Nymölla har bra
efterfrågan på bokmassaved och fiberkubb
och köper ibland partier av bokstock för
kokning. Skättiljunga i Skåne köper lokala
volymer bokstock.
Aktuella prisnivåer
Björk
Bra avsättning till prisnivåer mellan 390
och 475 kronor per m3fub.
Al
Bra avsättning till priser mellan 380 och
600 kr per m3fub.
Asp
Bra avsättning till priser från 430 till 480
kr per m3fub.
Klen ek
16-40 cm. Mycket bra avsättning till priser
upp mot 750 kr per m3fub.
Grov ek
40+ cm. Mycket bra avsättning med priser
från 600 till 5000 kr per m3to för olika kvaliteter.
Ädellöv
Bra avsättning för ask, alm och lönn. Priser
från 500 kr per m3fub.
Bok
Dålig avsättning. Priser från 450 till 600 kr
för lägre kvalitet. Lokalt upp till 900 kr per
m3fub för grov (50cm+) A-stock.
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Skogsbränsle
Den milda inledningen på vintern har
lett till ett visst överskott på energisidan.
Marknaden är svåröverskådlig. Lokala
priser för kluven brännved nära storstadsregionerna ger mycket höga priser. Den
danska och nordtyska marknaden sätter
lägstanivån med ca 60 € per kubikmeter
fast under bark. Nya pannor i Lund, Jönköping och Mälardalen förändrar situationen 2013-14.

Textilmassa höjer björkens värde
Södra har byggt om en linje vid Mörrums
bruk för att producera 170 000 ton textilmassa av björk. Denna kan användas för
att producera ett bomullsliknande tyg.
Den nya massan har ett marknadsvärde
på 2 000 dollar per ton jämfört med pappersmassa av björk som idag kostar 900
dollar per ton. Priserna på björkmassaved
är höga. Eventuellt kommer även bokmassaved att provas för textilmassa. ■

Ektimmer. Foto: Mats Hannerz

Om författaren

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

Anders Ekstrand. Foto: Mats Hannerz
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Phytophthora är svåra
skadegörare även på träd
Johanna Witzell och Malin Hultberg
Blödande stamsår på de gamla bokträden i Malmös parker har under
den gångna hösten tydligt illustrerat
att växtskadegörare från släktet Phytophthora är svåra skadegörare även på
skogsträd. Forskning tyder på att Phytophthora är på uppgång i sydsvenska
skogsmiljöer och att de kan utgöra ett
hot mot skogsekosystemets stabilitet.
Jordburna sjukdomar orsakade av algsvampar från släktet Phytophthora är sedan länge välkända inom jordbruket. Ett
dramatiskt exempel är den stora svältkatastrofen på Irland i mitten av 1800-talet då

potatisen var svårt angripen av algsvampen
Phytophthora infestans. Men Phytophthora-arter uppmärksammas nu alltmer också
som svåra skadegörare på skogsträd.
Stamsår på bokar
Ett exempel på detta är att man under hösten observerat en ökad förekomst av blödande stamsår på de gamla bokträden i en
av Malmös äldsta och mest välbesökta parker, Pildammsparken. En visuell granskning och laboratoriestudier av barkprover
från flera träd visade att en stor del av parkens träd var svårt skadade av två aggressiva arter av Phytophthora (Jung, 2011).

Figur 1. Bokkronans struktur försämras när Phytophthora-angrepp förstör finrötter.
Foto: Johanna Witzell

4

Ekbladet 27

Figur 2. Små och gula blad, samt sidoskottens hämmade tillväxt, leder till kronans transparens
och är karaktäristiska symptom för Phytophthora-angrepp på bok. Foto: Johanna Witzell

Dessa båda arter benämns Phytophthora
plurivora och P. cambivora, och har inte
tidigare rapporterats på bok i Sverige. Observationer från flera bokbestånd i Malmö
med omnejd tyder på att Phytophthora är
på uppgång i sydsvenska skogsmiljöer och
att de i framtiden kan utgöra ett ökande hot
mot skogsekosystemets stabilitet.
Även på många andra håll i Europa har
Phytophthora under de senaste åren kopplats till bokarnas försvagade livskraft, samt
till ekdöd i såväl Norden som i andra delar
av Europa och Nordamerika (Jung m.fl.,
2005; Jönsson m.fl., 2005; Rizzo m.fl.,
2005; Garbelotto & Schmidt, 2009; Talgø
m.fl., 2012). Även al och hästkastanj angrips av Phytophthora och inte ens gran,
tall eller andra barrträd är immuna (Webber
m.fl., 2010; Jung, 2011; Rytkönen, 2011).
Skador förekommer i såväl naturskogar
och produktionsskogar som i stadsskogar.

Mycket tyder på ett möjligt samband mellan ökade Phytophthora-skador och extrema väderförhållanden. Exempelvis gynnar
regniga somrar och ovanligt varma vintrar
skadegöraren, medan torka och köldtoppar
stressar träden och minskar deras kapacitet
att försvara sig. Problemen med Phytophthora förväntas öka i samband med klimatförändring (Brasier & Scott, 2008).
Aggressiv smittspridning
Phytophthora-arter har en komplicerad
livscykel. De kan producera flera typer
av sporer och har olika spridningsstrategier. Spridningen över en längre tid kan
ske med smittad jord som kan innehålla
tjockväggiga vilosporer, oosporer och klamydosporer, som klarar av att övervintra.
Den snabba och aggressiva smittspridning
som är vanlig vid växtsjukdomar orsakade
av Phytophthora sker oftast med hjälp av
5
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Figur 3-4. På vissa träd syns angrepp av Phytophtora som blödande sår på rothalsen (till vänster, foto Johanna Witzell) och stammen (till höger, foto Jesper Witzell)

frisimmande sporer, zoosporer. Dessa bildas under fuktiga förhållanden i säcklika
bildningar, sporangier, som även direkt
kan infektera växten. Zoosporer som frisläpps från sporangier avgränsas enbart av
en tunn hinna, cellmembran, dvs. de saknar
en cellvägg. Genom det tunna membranet
kan zoosporer känna av omgivningens kemiska och elektriska signaler och på detta
sätt lokalisera och röra sig mot en växtyta.
Väl på växtytan förlorar zoosporerna sin
rörelseförmåga och utvecklar en cellvägg
i en process som kallas encystering. Härifrån utvecklas sporen vidare och kan växa
in i växten och infektera den (Judelson &
Blanco, 2005).
Typiska symptom på Phytophthora-infektion hos träd är att kronan blir glesare,
grenverket får ett piskliknande utseende på
grund av minskad förgrening, sidoskottens
tillväxt hämmas och bladen sitter främst
6

på grenarnas yttersta delar. I slutfasen blir
sjukdomen tydlig och det småbladiga,
ljusgröna bladverket och kronans död uppmärksammas (Figur 1 och 2). I en del av
de smittade träden syns ”blödande” stamsår i barken (Figur 3 och 4). Under barken
syns infekterad vävnad som en orangefärgad marmorerad zon (Figur 5) som kryper
uppåt i stammen med en tungformad front.
När dessa symptom blir synliga är vävnadskadorna i rotsystemet redan allvarliga.
Lätt att missa orsaken
Skador på blad, stam och rötter stör fotosyntesen och transporten av vatten och
näringsämnen, vilket leder till minskad
tillväxt. Ofta stimuleras frösättningen i
de sjuka träden när det skadade rotsystemet inte längre kan ta emot fotosyntesprodukter från kronan. Det är lätt att förbise
Phytophthora som den primära orsaken till
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trädens nedsatta vitalitet eftersom infektionerna är svåra att diagnostisera. Skadorna
som orsakats av Phytophthora-infektionen
banar ofta väg för andra skadesvampar som
orsakar mer lättöverskådliga symptom och
därför döljer de ursprungliga tecknen på
Phytophthora-angrepp.

Spridning från plantskolor
De flesta Phytophthora-arter som orsakar
omfattande problem i skogar är introducerade (främmande) arter. Introduktion av
nya skadegörare till ett ekosystem innebär
att de möter en växtpopulation som inte har
haft möjlighet att utveckla effektiva resistensmekanismer. Växterna är därför dåligt
förberedda att tåla angreppen. Den globalt
ökande transporten av växter kan antas ha
ökat spridningen av Phytophthora-skadegörare. Många vanliga trädgårdsväxter
som Rhododendron är typiska värdväxter
för Phytophthora-arter och kan bära med
sig skadegöraren till nya områden. Infektionerna kan vara mycket svåra att upptäcka i plantskolor där unga plantor snabbt
byts ut och plantskolor har identifierats
som en viktig källa för spridning (Themann m.fl., 2002; Brasier, 2008).
I Nordamerika har man konstaterat att
Phytophthora ramorum, den Phytophthora-art som orsakar plötslig ekdöd, först
kom till landet med importerade prydnadsväxter. Den etablerades i plantskolor och spreds därifrån ut i det naturliga
ekosystemet där ekdödsepidemin sedan
bröt ut. Phytophthora ramorum kan infektera många olika växtslag. I Storbritannien
upptäcktes den första gången år 2002 och
sju år senare fastställdes att den för första
gången hade angripit ett barrträd, japansk
lärk (Larix kaempferi), i sydvästra England (Webber m. fl., 2010). I Sverige har P.

ramorum upptäckts på Rhododendron men
än så länge har den inte etablerat sig som
skogsskadegörare.
Till skillnad från många andra Phytophthora-arter som främst infekterar rötter och
sprids i marken, sker infektion med P.
ramorum via blad och stammar (Davidson
m.fl. 2005). Den sprids effektivt i luften om
fuktigheten är tillräckligt hög, exempelvis
när det blåser och är dimmigt eller regnar.
I Nordamerika har man därför med viss
framgång satsat på att destruera smittade
växter och avlägsna välkända värdväxter
som exempelvis Rhododendron (Rizzo m.
fl., 2005). Spridningen av Phytophthoraarter är dock generellt sett svårbegränsad. Den kan ske över långa tidsperioder
och under varierande förhållanden genom
vilosporer, exempelvis har spridning via
människors skor påvisats. Spridningen kan
också vara snabbt och expansiv genom
simmande zoosporer i markvatten och vattenledningar.
Svår att utrota
När det gäller markburna arter av Phytophthora verkar spridningen inte minskas
effektivt genom fällning och destruering
av smittade träd eftersom den huvudsakliga spridningen sker i marken (T. Jung,
muntl.). När Phytophthora-skadegörare
väl har spridit sig i marken är det praktiskt
taget omöjligt att utrota dem även med
hjälp av kemisk bekämpning. Om t.ex. en
gammal bokskog drabbas av omfattande
Phytophthora-skador är förutsättningen
för att driva upp en likadan skog genom
etablering av samma bokart mycket dålig.
Vid omplantering och framför allt anläggning av nya skogar och parker finns möjlighet att förebygga problemen genom
att använda garanterat Phytophthora-fritt
7
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planteringsmaterial och trädarter som
är relativt tåliga mot Phytophthora. Sådana arter finns främst bland de asiatiska
trädarterna.
Introduktion av främmande trädarter
kan dock vålla andra problem som bör
utvärderas först. Sådd anses resultera i
potentiellt mer motståndskraftiga bestånd
jämfört med plantering och kan vara att
föredra när man vill minska risken för
Phytophthora-skador. Åtgärder som kan
öka risken för spridningen är frakt av jord
från områden som bär smitta, samt bevattning med vatten från åar eller sjöar. Förebyggande åtgärder som att hålla verktyg
och maskiner rena från växt och jordrester
bör vidtas för att minska introduceringen
till nya områden i samband med skogskötselåtgärder.
Man har med framgång behandlat enskilda värdefulla träd genom att antingen
bespruta eller injicera träden med en lösning av fosfit (Garbelotto m.fl., 2007).
Fosfitbehandlingen är ogiftig och stimulerar trädens egna försvarsmekanismer. Behandlingen leder till att träden bättre kan
motstå nya infektioner och kan även hjälpa
träden att återhämta sig från gamla infektioner men den eliminerar inte skadegöraren. Injicering av fosfit kan leda till en mer
långvarig effekt, upp till några år, medan
besprutningen bör upprepas årligen. En
nackdel med injicering av fosfit är att andra sjukdomsalstrande svampar som rötsvampar kan få tillträde till trädet genom
injiceringspunkten.
Även biologisk bekämpning av Phytophthora är ett alternativ för att minska
spridningen (Hultberg m.fl., 2011). Trots
att dessa skadegörare har mycket framgångsrika strategier för att sprida sig och
infektera träd och andra växter, finns det
8

Figur 5. Under barken syns infekterad vävnad
som en orangefärgad marmorerad zon som
kryper uppåt i stammen med en tungformad
front. Foto: Johanna Witzell.

en akilleshäl i deras livscykel – den känsliga fasen då zoosporerna endast skyddas
av ett tunt membran. Detta membran kan
lätt skadas och då fördärvas zoosporen och
smittspridningen minskar. I preliminära
tester har forskare vid SLU Alnarp funnit
att zoosporer från trädpatogena Phytophthora-arter är mycket känsliga för biotensider, tensider som produceras av bakterier
som finns naturligt i jorden (M. Hultberg
m.fl., opublicerad). Biotensider är ogiftiga
och lättnedbrytbara och kan utgöra en potentiell ny metod som tillsammans med
fosfitbehandlingen skulle kunna användas
för att bekämpa trädpatogena Phytoph
thora-arter på bred front. ■
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VEDSVAMPAR PÅ EK
19. Eklackticka, Ganoderma resinaceum
Stellan Sunhede
En av arton tickor på ek som tidigare
beskrivits och illustrerats i Ekbladet är
platticka, Ganoderma applanatum (Sunhede 2009). Här presenteras en annan art
i samma släkte, nämligen eklackticka, G.
resinaceum, som i Sverige först var funnen
på ek, Quercus robur, i Halland 1987 av
författaren.
Fruktkropp
Eklackticka – Ganoderma resinaceum
Boud.
Vedlevande, hattbildande ticka. Fruktkroppar ettåriga, brett vidväxta eller med
insnörd bas, ibland med en kort, tjock, sidoställd fot, ca 10-36 cm breda, 5-10 cm
tjocka vid basen, 10-20 cm djupa, ± konsolformade, som färska segt korkartade,
i torrt tillstånd korkartade och påfallande
lätta, växande enstaka, hopsmältande eller
taktegellagda (Figur 1, 2). Hattens ovansida ojämn, med några få breda zoner, först
gulaktig-gulbrun-brunröd, senare mörkt
rödbrun, som gammal svartbrun-svartlila,
med en tunn, först glänsande sedan delvis
matt lackskorpa (Figur 1). Hattkant under
aktiv tillväxt svulstigt rundad, vitaktigblekbeige-sämskfärgad-gulaktig (Figur 1),
hos fullmogna fruktkroppar ± skarpt avsatt
(Figur 2). Fruktkroppskött (trama) tvåfärgat, i övre delen ljust träfärgat-brunbeige,
i nedre delen brunt-mörkbrunt i en 5-10
10

mm tjock zon över porlagret, hos färska
fruktkroppar med en trådsmal, gul zon i
anslutning till lackskorpan (Figur 3). Undersidans poryta först gråvit-ljusgrå-gråbeige, med bruna fläckar vid tryck, senare
ljusbrun, hos äldre fruktkroppar brungråmörkbrun. Porer ca 3 per mm. Rörlager
brunt till mörkbrunt, enskiktat, 13-30 mm
tjockt. Sporpulver brunt likt kakaopulver,
ofta uppvirvlat och täckande hattytan (Figur 2). För mikroskopiska kännetecken se
Hansen & Knudsen (1997) och Ryvarden
& Gilbertsson (1993).
Förväxlingsarter
Eklackticka kan förväxlas med vissa fruktkroppstyper av lackticka, Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) Karst., som normalt har
skaftade fruktkroppar men ibland kan ha en
brett vidväxt bas eller en kort, bred, sidoställd fot likt eklacktickan. Lacktickan har
ljust fruktkroppskött. Eklacktickans kött är
tvåfärgat (Figur 3). Lacktickans glänsande
hattovansida saknar hartslager och smälter
inte i tändstickseld. Eklacktickan har ett
hartslager som smälter i en tändstickslåga.
En annan möjlig förväxlingsart är harts
ticka, Ganoderma pfeifferi Bres., som
särskilt under tillväxtfasen till det yttre
kan likna eklacktickan. Båda arterna har
en hattskorpa med harts som smälter i
tändstickseld. Hartstickans helt igenom
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mörkbruna hattkött skiljer sig från eklacktickans tvåfärgade (Figur 3). Hartstickan
är flerårig och växer till med ett rörlager
per år. Den får ett gult-gulbrunt vaxtäcke
över porlagret och en sötaktig, bivaxartad
doft efter tillväxtsäsongen. Eklackttickans
fruktkropp är ettårig, har ett rörlager, porytan blir till slut ± brunaktig, saknar söt
doft och hatten börjar efter hand brytas ned
eller kvarstår som rester till nästa år.

Ekologi
I Sverige är eklacktickan funnen på gamla,
levande ekar, Quercus. Fruktkropparna
växer på stammens basala delar eller grova
rotsidor (Figur 1, 2, 4). Värdträd är funna
i hagmarks- och skogsmiljö eller som solitärer. I Danmark är arten rapporterad på
levande träd, främst på ek och sällsynt på
andra lövträd som bok och rönn, i ljusöppna skogar, vilthägn och parklandskap
(Petersen, 1983; Wind & Phil, 2010). Jahn
(1963) skriver att arten i Tyskland observerats på basen av levande ekstammar
(Quercus spp), mera sällan 1 – 2 m över
marken. Jahn (1979) noterar att svampen
växer parasitiskt på äldre lövträd, mestadels på ek och bok, ibland också på stubbar. I England förekommer eklacktickan
främst i gamla parklandskap med ek men
är även känd från Acer, Aesculus, Betula,
Carpinus, Fagus, Salix fragilis och Ulmus
bl.a. i parker (pers. medd. M. Ainsworth,
RBG Kew).
Utav 51 fynd från Slovakien och Tjeckien rapporterar Kotlaba (1984) 30 (58%)
på ek (Quercus sp. 4, Q. palustris 1, Q.
petraea 2, Q. robur 16, Q. rubra 7) och 21
fynd från andra lövträd (Acer platanoides
1, Aesculus hippocastanum 5, Fagus sylvatica 2, Fraxinus excelsior 1, Platanus
acerifolia 1, Populus alba 1, P. canescens

1, Robinia pseudacacia 1, Salix sp. 1, S.
alba 5, S. fragilis 2). Breitenbach & Kränzlin (1986) visar en fruktkropp på basen av
en levande ek i Schweiz. För Europa anger
Ryvarden & Gilbertsson (1993) att arten
vanligen växer på basen av levande ek och
listar en rad andra lövträd som arten observerats på i Europa.
Röta
Eklacktickan orsakar en intensiv vitröta i
stammens basala delar och grova rötter och
rotbaser. De senare kan bli så kraftigt rötade att de kollapsar vid tramp. Bondartsev
(1953) anger att svampen är en farlig parasit vars röta i kärnveden till slut resulterar
i ihålighet. Ryvarden & Gilbertson (1993)
noterar att den orsakar vitröta i kärnveden
på levande lövträd, särskilt på ek (Quercus spp). Schwarze m.fl. (2000) skriver att
svampens röta i ek enbart sker i ved under markytan medan den hos hybridplatan
(Platanus x hybridus) kan nå flera meter
upp i stammen. Rötan kan dock även i ek
nå upp i stammens basala delar.
Utbredning och status
I Sverige är eklacktickan sällsynt och rapporterad från Blekinge (Länsstyrelsen Blekinge län, 2007), Halland (Figur 4), Skåne
(Malmqvist, 2003). Arten är sällsynt i Danmark och där funnen på 10 lokaler på Själland, Lolland och Falster (Petersen, 1983;
Wind & Phil, 2010). Svampen är ej funnen
i Norge och Finland. Den förekommer i
Syd- och Centraleuropa och är känd från
Nordafrika, Asien och Nordamerika enligt
Ryvarden & Gilbertsson (1993).
Eklacktickan är rödlistad i Sverige och
Danmark under kategorin EN, starkt hotad
(Gärdenfors, 2010; Vesterholt & Knudsen,
1990; Wind & Pihl, 2010). I Polens röd11
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lista är den klassad som R (sällsynt; Wojewoda & Lawrynowicz, 2006). I Tyskland placerad i hotkategorin VU (sårbar)
i Bayern, EN i Reihland-Pfaltz och EN i
Sachsen-Anholt (LfU m.fl., 2009; Ebert
m.fl., 2000; Dörfelt m.fl., 2004). I England
är arten däremot inte rödlistad motiverat av
att antalet fynd är för stort (pers. medd. M.
Ainsworth, RBG Kew).
Artens roll i skogsbruket
Eklacktickan är en intensiv vitrötare men
då den är sällsynt i Sverige och bildar fruktkroppar på gamla träd torde den inte utgöra
något problem i ett välskött ekskogsbruk.
Summary

Sunhede, S. 2012. Vedsvampar på ek. 19.
Eklackticka Ganoderma resinaceum Boud.
(Wood fungi on oak. 19. Ganoderma resinaceum Boud. Ekbladet 27: 10-15).
The gross morphology, ecology and distribution of Ganoderma resinaceum Boud. are
treated. Colour photos show fruit bodies on
Quercus robur from the first known Swedish
site in the province of Halland. The annual
fruit bodies are typically sessile but specimens with a narrow base or a broad, short
stalk are observed. The upper part of the trama is light coloured and the lower part over
the tube layer dark brown. Fruit bodies of G.
lucidum (W. Curt.:Fr.) Karst. and G. pfeifferi
Bres. may habitually look similar but their
tramata are uniformly light coloured and
dark brown, respectively. Fruit bodies of G.
resinaceum have been found on the bases of
trunks and on the sides of root bases of old,
thick, living oaks, Quercus. The fungus causes an intense, white heartrot in the basal part
of the trunk and in the thick roots. The roots
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may finally become hollow and collapse
when trodden on. Host trees have been solitaries, found in deciduous woods or in grazed
woodlands. The species is rare in Sweden and
reported from the southernmost provinces of
Blekinge, Halland and Skåne. G. resinaceum
is red-listed in Sweden and Denmark and
classified in the category EN (endangered).
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Ekfrämjandets exkursion på
Visingsö 22-23 september 2011
Lars Dahlén

Foton: Mats Hannerz

Ekfrämjandets exkursion 2011 hade förlagts till Visingsö. Och det var inte första gången i exkursionshistorien. Senast
Visingsö stod som resmål var 1996 och
dessförinnan hade Ekfrämjandet besökt ön
1960 och 1967. Hur många som var med
på 60-talet kom vi aldrig fram till men flera
av årets deltagare var med även 1996. (Den
som önskar läsa referatet från 1996 som
publicerades i Ekbladet nr 12/1997, kan
vända sig till sekreteraren).
Till färjans avgång kl 12 hade nära nog
alla anmälda anlänt till hamnen i Gränna.
Härifrån kunde ett 50-tal åka i den gemensamma bussen medan övriga fick fylla

några bilar. Färden över Vättern gick bra
trots viss sjögång och föranledde, tack
och lov, ingen minskning av underlaget
till kommande års medlemsavgifter. Från
landningsplatsen bar det av till Wisingsö
Hotel & Konferens. Där blev det lunch
och tid för incheckning om man var riktigt
snabb. Så snart lunchen var avklarad bar
det av till dagens första exkursionspunkt.
Nu, i någorlunda drägligt höstväder,
kunde Ekfrämjandets ordförande Jan Linder hälsa deltagarna välkomna till årets exkursion. Jan konstaterade att han var på Visingsö för tredje gången på relativt kort tid.
Han kunde vidare berätta att Ekfrämjan-

Föregående sida: Den imponerande Kungseken planterades 1839 och mäter 88 cm i diameter.
Bilden ovan: Deltagarna laddar med exkursionsmaterial, utdelat av Karin Gadde-Jennische, till
höger om mitten.
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det för denna exkursion inte som vanligt
hade kunnat lämna planeringsansvaret till
Skogsstyrelsen. Nej, planeringen denna
gång hade gjorts av markägaren, Statens
Fastighetsverk (SFV).
En av styrelseledamöterna, Cecilia
Rooth, hade dock i stor utsträckning varit
delaktig i valen av objekt och därvid sett
till att vi kunde återkomma till några av
de objekt som besöktes 1996 och som då
blev föremål för intensiva diskussioner
när det gäller mer eller mindre lyckade
skötselåtgärder. Jan presenterade därefter de fyra från SFV som representerade
markägaren; Pär Färdmo, Johannes Kraft,
Per Linder och Karin Gadde-Jennische.
Efter den formella presentationen lämnade Jan över ansvaret och ordet till Pär, som
är chef för SFV:s fastighetsområde Mark,
och som fick inleda med en presentation
av sitt fögderi.

Statens Fastighetsverk
Pär Färdmo berättade att SFV har anor från
Vasa-tiden då kungen ansåg sig behöva någon sorts gemensam förvaltning av statens
egendomar. Nu kan man säga att SFV förvaltar delar av Sveriges gemensamt ägda
mark och byggnader. Fastighetsområde
Mark förvaltar framför allt mark. I förvaltningen ingår skogsbruk, jordbruksfastigheter och arrenden samt Kronoholmar.
Till Kronoholmar hör bl.a. ca 1 700 öar och
skär med t.ex. fyrar och fyrvaktarbostäder.
Merparten av den skogsmark som förvaltas finns i norr - ca 870 000 ha som i stor
utsträckning utgörs av rennäringens åretruntmarker. Skogsmarkinnehavet i södra
Sverige är drygt 10 000 ha och uppdelat i
mindre enheter. Man arbetar med ett skogsbruk som är anpassat till hur egendomen
brukas och används - och var den ligger.
18

Ekfrämjandets ordförande Jan Linder hälsade
välkomna.

SFV avverkar omkring 120 000 skogskubikmeter per år, vilket är ungefär 20 % av
den årliga tillväxten. Förräntningskravet
låg 2010 på 5,9 % vilket man överträffade
i senaste bokslutet. Omsättningen inom
Fastighetsområde Mark är ca 90 miljoner.
Inom förvaltningen arbetar 20 personer på
6 orter från Jokkmokk i norr till Göteborg i
söder med huvudkontoret i Östersund.
Producera mera
Efter Pär fick Johannes Kraft ta över. Johannes tillträdde som skogvaktare för tre år
sedan och har ansvar för den praktiska förvaltningen av skogen på Visingsö. Under
de senaste åren har man arbetat intensivt
med ljushuggning i ekskogen och tagit bort
stora volymer gran. Syftet med detta är att
få igång en aktiv ekskogsskötsel, där produktionen av ekvirket står mer i centrum
än allmän volymproduktion. Exkursions-
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deltagarna hade under denna inledning
befunnit sig i ett ekhägn som anlagts 2011
med ekar i rader med 7 meters mellanrum och en halv meter mellan plantorna.
Per-Arne Mernelius, som under senare år
arbetat som förman för skogsarbeten på
Visingsö gav en initierad berättelse över
de vedermödor skogsodlaren på Visingsö
ställs inför. Vi tog oss därefter vidare genom hägnet och kom ut i en blandskog
med bok och ek. Där lämnade Johannes
ordet vidare till Per Linder som är SFV:s
naturvårdsspecialist.

Veteranisering
Per inledde med en beskrivning av hur regeringen i regleringsbrevet angivit målen
för miljöhänsynen i det skogsbruk som
verket ska bedriva. Där står bl.a. att fastigheternas värden inklusive natur- och kulturvärden ska vårdas och utvecklas. SFV
ska också i skogens brukande verka för att
de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.
SFV har valt att avsätta 20 % av arealen
för naturvårdsändamål på Visingsö. Den
ena hälften i form av ”estetisk rekreativ
hänsyn”, på Visingsö företrädesvis längs
Vätterns stränder, vägområden och fornminnesområden. Den andra hälften ska ha
en inriktning mot mer vetenskapligt artbevarande.
I det bestånd vi nu befann oss i hade
alla barrträd avverkats. Skötseln hade nu
inriktningen mot ökad artrikedom. Därför
hade högstubbar lämnats och en del av de
kvarvarande bokarna tillfogats stamskador
med skördargripen, allt med syftet att ”veteranisera” träden. Dvs. åstadkomma förhållanden som gäller för gamla träd med
skador av olika slag vilket är positivt för
vissa insekter. Ekarna hade inte tillfogats
någon skada eftersom de redan farit illa

En medelålders bok får hjälp att bli gammal
genom barkning med skördaren. Ett exempel
på veteranisering.

av förhållandena innan skötselåtgärderna
vidtogs.
Tyvärr finns det inte mycket ledning i
litteraturen när det gäller hur man ska gå
tillväga i sådana här fall. Åtgärderna ska
därför också ses som ett sätt att öka kunskapen om vad som blir effekten av olika
ingrepp. I beståndet fanns även ett mindre
hägn som satts upp för att man ville undersöka hur rådjursbetningen påverkar vegetationen. Vi rekommenderades att komma
tillbaka om fem till tio år för att se om det
är en annan vegetation i det lilla hägnet än
utanför.
Förändrade mål
Några andra reflektioner i anslutning till
denna punkt var att vi hittills inte sett någon almsjuka och att det finns beskrivningar från 1700-talet där Visingsö är mer eller
mindre kalt och att virke för husbehov får
19
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En till hälften jordtäckt ekstam skapar en miljö som passar ekoxen perfekt. Per Linder från SFV
demonstrerar.

hämtas från Hökensås på Västgötasidan.
Vi såg också en av jord delvis övertäckt
ekstam. Tanken med detta var att ekveden
skulle behåller sin fuktighet vilket gynnar
ekoxen.
Här uppstod även en diskussion kring
de olika skötselinriktningar som förevarit
på Visingsö. Med ständigt ändrade inriktningar är det svårt att nå ett bra slutresultat.
Det blev också diskussion kring SFV:s mål
att avsätta så mycket som 20 % till naturvård. På det blev svaret att statens ambitioner på egen mark är betydligt större än
de krav som ställs på andra. För SFV finns
dessutom ett krav att man ska verka för en
ökning av besöksnäringen. Därmed blir
åtgärderna kanske inte alltid skogsskötselmässigt optimala. Ändå är det något unikt
med Visingsö i det avseendet att man här i
nästan 200 år odlat ek för ett särskilt syfte
(skeppsvirke) men som p.g.a. ändrade förutsättningar fått annan inriktning.
20

Historiska vedermödor
Efter en liten transportsträcka blev det
stopp bland mullbärsträden nära den imponerande Hagahögen. Tyvärr i anslutning
till en kortare regnskur men den innebar
inga större besvärligheter. I samband med
kaffet fick vi en historisk betraktelse av
Karin Gadde-Jennische, antikvarie vid
SFV. Karin berättade om mullbärsodlingen
på Visingsö. Här sattes på order från Stockholm år 1840 40 gram mullbärsfrön. De
gav upphov till 1 500 mullbärsplantor för
framtida silkesproduktion. Ansvariga på
Visingsö var ytterst tveksamma till detta
påfund eftersom mullbärsträdet var en ”…
infödnig i ett climat så olikt Sveriges att
dess uppdragande torde misslyckas.”
Karin beskrev även bakgrunden till ekplanteringarna på Visingsö. Behovet av
ek till kronans skeppsbyggen ökade hela
tiden och under 1700-talets senare del kom
planer på att anlägga ekplanteringar. Vid
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1828-29 års riksdag behandlades ett förslag om att anlägga 20-25 000 tunnland
ekplanteringshagar i Östergötland, Småland, Blekinge eller Skåne. Hovjägmästaren af Ström förespråkade planteringar
på Visingsö där eken p.g.a. klimatfördelar
mognar 20-30 år tidigare än i Östergötland. Jägmästare Gustaf Berg anställdes
som planteringsansvarig på Visingsö. Den
mark som skulle planteras med ek skulle
under två år först ha odlats med råg sedan
med potatis.
Det var brist på ekollon så order gick
ut till landshövdingarna med begäran om
handräckning för plockning av ollon. Det
gick dock dåligt, men 80 liter ollon ska
ändå ha kommit från Nyköping. Jägmästare Berg beslutade i oktober 1831 att själv
åka till Stockholm och på Djurgården ombesörja plantupptagning, packning och
transport av plantlårar till Visingsö. Resultatet blev 113 plantlårar.

Resan till Visingsö påbörjades i slutet av
november och blev strapatsrik, bl.a. förliste
slupen med plantlårarna. Det mesta kunde
dock räddas och i samband med ett töväder
strax innan jul 1831 kunde ekplantorna från
Djurgården sättas i Visingsöjorden. Under
loppet av de två första planteringsåren sattes 56 000 ekplantor och 67 000 plantor av
andra för flottan användbara trädslag. År
1859 gjordes en inventering och en noggrann beskrivning av ekplanteringen som
då uppgick till 350 hektar. 50 % uppgavs
vara planterat, 37 % sått och 13 % hade
uppkommit genom kombinerad sådd och
plantering. Det senare berodde på att en
del planteringar hade tagit sig så dåligt att
ollon fått sås i de uppkomna luckorna.
Med denna tänkvärda historiska betraktelse i bakhuvudet var det dags att avsluta
första dagens exkursion. Efter en kort resa
var vi tillbaka vid hotellet där kvällens årsmöte och middag väntade.

På 1800-talet odlades silke på Visingsö. Idag återstår några knotiga mullbärsträd.
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Kupp vid årsmötet
I samband med årsmötet iscensattes en
liten kupp. Johan Palm från Träcentrum i
Nässjö hade av Thomas Thörnqvist ombetts delta i exkursionen och vid årsmötet
hålla ett kortare anförande om sitt arbete
med att ta fram en modell för omvandling
av traditionell barrskog till lövskog. Innan det framförandet skulle dock punkten
”Premiering” på dagordningen avhandlas.
Thomas läste upp motiveringen för årets
rikspristagare. Under uppläsningen stod
det snart klart för den mycket överrumplade Johan att det var han som var föremål
även för denna dagordningspunkt. Den
fullständiga motiveringen finns på annan
plats i detta nummer av Ekbladet.
För lite fabrik
När fredagen den 23 september grytt så visade det sig vara blåsigt, kallt men soligt.

Efter frukosten blev det avfärd mot dagens
första exkursionsobjekt. Jan inledde med
att tacka för gårdagen. Det blev nu Cecilia
Rooth som tog över och presenterade LarsErik Wetter som med sina 50 år, bl.a. som
förman i skogens tjänst på Visingsö, vet det
mesta om det mesta som utförts i skogarna
på Visingsö.
Den förmiddag som nu låg framför oss
hade planerats av Cecilia och Ulf Johansson från SLU, Tönnersjöhedens försökspark. Båda har varit flitiga besökare på
Visingsö inte minst i samband med arbetet
i det förvaltningsråd för Visingsö som tillsatts av fastighetsverket. Ulf delade genast
ut några papper som visade att vi befann
oss i ekbestånden nr 486 och 487 som utgör
ett av flera produktionsförsök på Visingsö.
Dessa bestånd ingår i en serie med fasta
produktionsförsök i ekbestånd i södra Sverige. Syftet är att studera volymproduktion

Beståndet hade utvecklats ungefär enligt produktionsnormerna. Ulf Johansson från SLU, Tönnersjöhedens försökspark, hjälper deltagarna att tolka diagrammen..
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En av de ekar som uppkommit efter sådd hösten 1857.

och virkeskvalitet i bestånd av skogsek.
Ulf berättade att detta bestånd hade uppkommit efter sådd på hösten 1857. Under
de drygt 150 år som nu gått har beståndet
gallrats vid minst 14 tillfällen. Nu står här
drygt 70 ekar med medeldiametern 58 cm
och volymen 240 m3sk/ha.
Ett slutstadium med 50 ekar eftersträvas
och beståndet har hittills utvecklats hyfsat
i fas med produktionskurvan för E24. Ett
skäl till att produktionen inte varit i topp
antyddes av någon av deltagarna med att
det nog varit för lite fabrik här, det har varit
för lite krona för att kunna producera optimalt. Enligt Ulf så finns, trots det goda
klimatet, inte de riktigt goda boniteterna
här på Visingsö utan då måste vi över till
andra delar på fastlandet. Någon observant
konstaterade att det på platsen för dessa
bestånd var mycket lera i marken och tätt
mellan dikena. Diken som nu började bli
alltmer igensatta. Detta kunde därför be-

traktas som ”livsfarliga” marker. Det finns
risker med för högt markvatten och körning med maskiner i sådana områden kan
innebära störningar som förändrar vattenregimen negativt.
Efter dessa teoretiska betraktelser blev
det nu lite mer praktisk handling. Strax intill låg nämligen några ekstammar som nu
skulle apteras på bästa sätt. Här skuttade
Anders Ekstrand fram och tillbaka och räknade kvistar och mätte kvistdiametrar och
stamlängder. Anders betonade vikten av att
överkvista hela stammen innan man börjar
med apteringen. Då har man bästa översikt
när det gäller kvistar, krökar och längder.
Goda råd som inte följts
Nu blev det en liten förflyttning där det
gällde att inte snubbla över de många mer
eller mindre igenvuxna diken och kanaler
som genomkorsade skogen. Det blev stopp
i en ekskog med sykomorlönn som även
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hade besökts på exkursionen 1996. Det här
är ett av Visingsös finaste ekbestånd. De
minnesgoda konstaterade att man vid det
besöket diskuterat behovet av gallring.
Det kunde nu noteras att detta goda råd
inte följts varför behovet nu var än mer
påkallat. Sykomorlönnen är en utmärkt
underväxt till eken. Men det är viktigt att
den hålls efter och inte tillåts hämma ekens
kronutveckling såsom blivit fallet här.
Konsekvensen av en sådan misskötsel är
att ekens omloppstid förlängs rejält vilket
är förödande för beståndets ekonomi. Ett
problem när det gäller en effektiv skogsskötsel på Visingsö är att det inte finns tillgång till skördare på ön. Hade det funnits
sådana resurser skulle säkert fler åtgärder
bli utförda i rätt tid. (Anm; Beståndet har
gallrats motormanuellt i mars 2012.)
Det blev därefter förflyttning till ett
60-årigt ekbestånd där Cecilia och Rolf
Rooth tidigare märkt ut huvudstammar
inför en gallring som genomfördes 2009.

Enligt Lars-Erik Wetter hade man här även
stamkvistat ekarna upp till 7 meter och året
därpå putsat vattskott. Här kom diskussionen en stund att handla om stamkvistning.
Det framkom att om man orkar och når så
är det bra att kvista upp till 7-8 meters höjd.
Hur högt man når blir en avvägning mellan
ekonomi och entusiasm. Optimalt är om
halva trädets stam är kvistad och den andra
har en vital krona men ska någon avlönas
för kvistningsarbetet får man nog vara nöjd
med 7 meter.
Optimalt förhållande mellan stam och
krona hämmar vattskottsbildningen men
här finns även en genetisk faktor. Holländsk ek ska vara mer benägen ett skjuta
vattskott. Underväxt av lämpligt slag är
också en hjälp mot vattskottsbildning. Här
verkade diskussionen kunna ha fortsatt en
god stund men en av deltagarna gav en
avslutande kommentar: ”Det är bättre att
stamkvista en timme än att stå och prata
om det i två timmar”.

Cecilia Rooth leder diskussionen om stamkvistning av ek.
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I Ståålburarna skyddas ekplantorna mot
bete, men gräset är fortfarande ett problem.

Så här ser basen på 24 skogskubikmeter ut.
Rune Ahlander vid jättesilvergranen.

Ståålburar
Efter detta konstruktiva inlägg var det dags
för ytterligare en kort förflyttning till nästa
punkt som inleddes med förmiddagsfika.
När det var urdrucket tog Per-Arne Mernelius till orda och berättade om de burar
vi kunde beskåda runt omkring oss. Man
hade tagit vanliga plasthinkar och sågat
bort bottnen. Därefter trycktes hinkarna
ner i marken och 8-10 ollon såddes i varje
hink. Ollonen hade insamlats av Lars-Erik
Wetter från de finaste ekarna på Visingsö.
Man stängslade med nät efter Eriks Stååls
idéer, därav namnet Ståålburar.
Ur varje hink utvecklas 5-6 plantor. En
huvudstam väljs ut och därefter får man
hålla efter både gräs och hallon. Här var
det metallnät men troligen skulle även
plastnät och kortare stolpar fungera utmärkt eftersom ön saknar både hjort och
älg. Burarna måste märkas ut så det går att
återfinna när den omgivande vegetationen

utanför burarna tagit över. Det uppstod nu
en diskussion kring tidpunkten för val av
huvudstammar i burarna. Man bör vänta så
länge som möjligt med att välja ut huvudstammen så man verkligen väljer den rätta.
Mot detta kom kontringen att även ”fula
föräldrar kan få snygga barn”.
Fler produktionsförsök
Med denna positiva framtidsvision var det
med lätta steg vi styrde färden vidare mot
ett produktionsförsök i ask. Det var ytterligare ett av SLU:s produktionsförsök på
Visingsö. Här berättade Ulf att beståndet
uppkommit genom självsådd av ask under
en skärm av ek omkring 1915. Eken hade
avvecklats i början av 1930-talet och nu
fanns här ask med ett stort inslag av gran/
silvergran. Man har konstaterat att det finns
askskottsjuka i beståndet och har nu valt att
inte genomföra några ytterligare gallringar
i askbeståndet. Trots att marken såg god
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ut konstaterade Ulf även på denna yta att
boniteten inte var på toppnivå och att man
måste över på fastlandet för att finna de riktigt goda askboniteterna.
Alldeles intill askförsöket fanns den imponerande stora jättesilvergranen. Den har
de flesta som besökt Visingsös skogliga
sevärdheter sett. Men man blir lika imponerad varje gång. Om man lagrar bilden av
trädet i huvudet så vet man hur en silvergran med drygt 4 meters omkrets, 135 cm
diameter, 36 meters höjd och med volymen
drygt 24 skogskubikmeter på bark ovan
stubbe ser ut.
Goda råd som följts
När vi nu var inne på udda individer så
blev det naturligt att även titta till Kungseken. För att kunna göra det fick vi göra ytterligare en liten förflyttning. Vid exkursionen 1996 besöktes också denna ståtliga ek.
Då var den nästan helt omvuxen av annan

vegetation och nästan svår att hitta. Enligt
exkursionsreferatet i Ekbladet var eken då
drygt 28 meter hög med 13 meter kvistfri
stam. Diametern var 78 cm. Exkursionsdeltagarna vädjade den gången till förvaltaren att förbättra ekens livsvillkor med en
ordentlig röjning/frihuggning. Detta hade
effektuerats och idag var eken synlig på
långt håll och dessutom skyltad från vägen.
Cecilia kunde berätta att eken planterats
år 1839 och nu tillväxer i diameter med 5-6
mm per år. Vid en mätning i mitten av maj
2011 noterades att diametern nu uppgick
till 87,9 mm. I anslutning till denna storhet
kunde Jan Linder nu avsluta exkursionen
med välförtjänt avtackning av värdar och
övriga medverkande.
Pär Färdmo som representant för markägaren tackade för alla goda råd och uppfordrande inspel man fått under dessa båda
dagar. Pär konstaterade vidare att man var
mycket medvetna om vikten av kontinuitet

Några av dem som gjorde Visingsöexkursionen till en minnesrik resa. Från vänster Karin Gadde
Jennische, Per Arne Mernelius, Johannes Kraft, Pär Färdmo och Lars Erik Wetter.
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i skötseln och att lyssna till de med erfarenhet och lokalkunskap om ekproduktion på Visingsö. Med de beskeden om
ekens framtida förutsättningar kändes det
lugnt att lämna Visingsö för denna gång.
Någon av deltagarna tyckte dock att det
kanske var bäst att inte vänta ytterligare
drygt 15 år innan Ekfrämjandet gjorde en
ny granskning av skogarna på Visingsö. ■

Läs mer:

Mirton, A. 1997. Ekfrämjandets exkursion
på Östanå och Visingsö 1996. Ekbladet nr
12, sid 1-5.

Om författaren

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

Artikelförfattaren Lars Dahlén piggade upp deltagarna med kaffe och bulle.
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Ekfrämjandets resa till
Litauen 23-28 augusti 2011
Svenne Hermodsson
Efter en lugn båtresa från Karlshamn anlände de 21 exkursionsdeltagarna till
hamnstaden Klaipeda på den litauiska kusten. Där väntade Marius Kavaliauskas och
en buss och snart var vi på väg norrut mot
Kretinga. Marius är ung och skogsutbildad
i Kaunas och ska vara vår tolk.
Gustav Fredriksson, vår reseledare och
initiativtagare till resan, har besökt Litauen
75 gånger. För de flesta övriga deltagare
var det dock första besöket. Gustav om någon kan alltså lära ut fakta om skog och
mycket annat kring landet. Vi fick veta att
33 % av landets yta är skog, en ökning från
30 % på 20 år. I dagsläget är 37- 38 % av

skogsarealen privatägd, men målet är att
öka andelen till 50 % genom auktionering.
Han berättade också att stödet för plantering av ek på tidigare åkermark uppgår till
ca 75 000 kr/ha fördelat på 45 000 kr vid
planteringstillfället och ett skötselbidrag
på 6 000 kr årligen under fem år.
I Kretinga anslöt Palmira Lipskiene för
att lotsa oss vidare till sin skog. Vi passerade en f.d. kolchos med annan verksamhet
nu, bl.a en fönsterfabrik. Trakten avfolkas,
man flyttar till städer. Hela Litauens befolkning minskar då många, särskilt välutbildade, flyttar västerut. Denna dag, den
24 augusti, var det f.ö. storkarnas officiella

Resesällskapet samlat i Kedainai. Tolken Marius Kavaliauskas och reseledaren Gustav Fredriksson längst till vänster. Stadsguiden i mitten längst fram. Foto: Ingvar Österström.
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flyttdag. Vi såg många av dem på fälten
och deras bon på tak och stolpar.
Palmira bor i Kretinga och är representant för Litauens skogsägarförening
(FOAL Forest Owners Association of
Lithuania). Dessutom är hon chef för Zemaitijos miskas, som motsvarar ett svenskt
skogsbruksområde. Hon har 40 ha skog
som hon köpt för 3 000 €. Privatskogarna
granskas ur alla aspekter av en skogsmiljöinspektör, och Palmiras skog är exemplariskt bra.

Skogen tillbaks till barnbarnen
Vi fick lära oss att det fanns ett stort
skogsengagemang före kriget, men 1945
och senare sändes de bästa skogsägarna
till Sibirien. Under sovjettiden förekom
inga privatskogar, men idag får de tidigare ägarna, deras barn eller barnbarn,
tillbaka dessa skogar. Sambrukande av de
små arealerna är inte utan problem. Man
kör förstås inte genom grannens skog utan
överenskommelse. Det finns EU-pengar
för skogsägarutbildning.
Men nu till Palmiras paviljong, byggd
för gäster och EU-pengar. Här blev vi väl
förplägade med hennes eget örtte eller kaffe och mycket gott därtill. Vi blev lovade
var sin flaska öl efter en runda i skogen.
Skogen är rekreations
skog med lek-,
rast- och eldplatser. Det är en blandskog
och på en plats finns små ekar planterade.
En ek planteras vid ett barns födelse eller
vid andra speciella tillfällen. Vi passerade
ett 45-årigt granbestånd, satt efter gles
björkskog av ”sovjetfolk”. Man såg djupa
fåror efter markberedning, något som man
inte gör numera.
Så kom vi tillbaka till Palmiras paviljong och den utlovade ölen. Vid bussen
tackade Gustav med presenter och Fred

Resan utgick från och avslutades i Klaipeda
vid Östersjökusten, och passerade de platser
som markeras ovan.

Lönnberg delade ut Södras kepsar, även till
Palmiras barnbarn.
Bussen körde vidare österut mot Telsiai och Gustav informerade om Litauens
skogsbruk. Enligt skogsvårdslagen indelas
Litauens skogar i fyra olika grupper (engelska enligt officiell översättning av skogsvårdslagen):
1. Orörd skog, (strict reserves forests),
tillträde endast med tillstånd
2. Skogar för särskilt ändamål, indelade i
två undergrupper
3. Skogar för skydd av ekosystem
(ecosystem protection forests) motsvarar
svenska naturreservat
- Rekreationsskogar
- Skyddsskogar (protective forests) i
bl.a. geologiskt, hydrologiskt syfte och
skydd mot vinderosion
4. Ekonomiska skogar (economic, commercial forests)
Det finns dessutom två övergripande
skyddsformer, nämligen nationalparker
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och regionalparker, vilka kan innehålla
skogar av de fyra grupperna. Det finns fem
nationalparker i Litauen. Den ena av dessa
är den historiska nationalparken Trakei,
som vi besökte sista dagen under resan.
Som skogsägare är man skyldig att följa
skogsbruksplanen och måste alltid ha tillstånd för slutavverkning. Ett hygge får
vara högst åtta hektar stort i grupp 4 och
fem hektar i grupp 3. I grupp 2 är kalavverkning inte tillåten. Begränsningen av
hyggets storlek gäller även om det berör
två eller flera fastigheter.
Möbler i ek
Det blev stor lunch på den nybyggda restaurangen Bransa utanför Telsiai. Där
mötte oss Svensk-Litauiska föreningens i
Telsiai tidigare ordförande Onute Ananieviene. Hon tog oss med till en samlingssal, där ett antal småföretagare berättade

om sin verksamhet. Därefter kom vi ner till
den tjugo år gamla möbelfabriken TCH. I
utställningssalen visades prov på möbler
från olika serier med tjusiga namn. Nästan
allt var i ek, naturfärgad eller gråbetsad
och oljad, samt något i björk och vitmålat.
De vackra och välgjorda möblerna var avsedda för export till Storbritannien enligt
damen som visade oss runt. Här kan tilläggas, att de flesta vi träffade talade bra eller
mycket bra engelska.
Vi kom till fabriken just som personalen, ungefär 100 personer, slutade för
dagen. Några av oss smög in i sågverket.
Stockarna köptes från Ukraina, var måttligt grova och av god kvalitet. I den stora
såghallen fanns två små horisontalbandsågar vars tänder skränktes och slipades i ett
litet rum med enklast tänkbara utrustning.
Sågningen tycktes gå bra och antagligen
med låga kapitalkostnader. Det fanns vär-

Möbler i ek på företaget TCH i Telsiai. Foto: Gerd Hermodsson
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mecentral och stora torkutrymmen, där
okantade bräder och plank torkades i ungefär tre månader till 9 % fuktkvot.
Vi fortsatte med bussen österut och Gustav berättade, att det finns 2 milj. ha ekskog
i Ukraina, oftast mycket bra, medan Litauen och Sverige har 40 000 ha vardera.
Vi stannade vid Korskullen (Kryziu
Kalnas). Man uppskattar antalet kors till
60 000, enligt annan uppgift 200 000, större och mindre, fristående eller hängande på
andra, alla med text och några med svensk
anknytning.
Sen bar det av söderut till Kedainiai.
På hotellet mötte oss tidigare ordföranden i Svensk-Litauiska föreningen Birute
Rakauskiene. Vi skyndade genast till restaurang "Karaliski Kiskiai" där förutom
Birute även nuvarande ordföranden i
Svensk- Litauiska föreningen, växtförädlaren professor Antanas Svirskis var med
oss. Stämningen vid borden var riktigt angenäm och Birute berättade entusiastiskt
om föreningens verksamhet.
Ek och asp i Kedainiai
Nästa morgon blev det rundvandring i
Kedainiai. Den kvinnliga guiden tog oss
genom gamla stadens gator med säregna
hus till en stor öppen plats, där judarna bott
före andra världskriget, och senare till ett
torg med ett väldigt monument över Janusz
Radzivill där även Magnus Gabriel de la
Gardie är nämnd. De båda slöt fördraget i
Kedainiai 1655 mellan Litauen och Sverige. I den kalvinistiska kyrkans krypta fick
vi se sarkofager för Janusz Radzivill och
hans närmaste, en för Litauen betydelsefull
släkt.
Vi fick nu ägna resten av dagen åt skog.
I två mindre fordon åkte vi med två personer från Kedainiai skogsrevir (det finns 42

statliga revir i Litauen) till ett skogsbryn,
där ytterligare två män väntade. Alla var
klädda i skogsuniformer. Vi stod vid en
regionalpark, där fågelskyddet särskilt betonas. Vitryggig hackspett ökar i antal men
svart stork och skrikörn minskar tyvärr.
Därefter visades en ekplantering: treåriga plantor sattes för fyra år sedan i grupper
om tretton med nät runt omkring, diameter
två meter och med nio meter mellan grupperna. Att varje grupp hade just 13 plantor
berodde på att styrelsen för reviret hade 13
medlemmar och direktörens namnsdag var
den 13:de i en månad!
Nät runt varje grupp i stället för runt hela
planteringen ger djuren större frihet. Näten
var ganska låga, eftersom det saknas älgar
i området. Förutom ek växte planterad gran
och diverse lövträd naturligt som amträd.
Vid nästa exkursionspunkt växte något
större ek och gran i rader, även här i nordsydlig riktning för att eken skulle få mesta
möjliga ljus. Plantorna sattes 2003 och var
då treåriga. Varannan rad ek och varannan
rad gran, 1,5 m mellan ekarna i raden och
4 m mellan ekraderna. Markberedningen
hade varit kraftig och varje ekplanta skyddades av nät eller plastcylinder.
Efter lunchen samlades vi vid en fyrahundraårig jätteek och fick en kort föreläsning om landets förhållande till Polen
genom tiderna. Vi fick också veta, att författaren och nobelpristagaren Czeslaw Milosz föddes nära Kedainiai 1911.
Åter till skogen: Ett aspbestånd hade
ersatts med hybridasp på 1,4 ha, planterat
2004 i jordhögar, men utan markberedning. Tillväxten hade mätts 2010 och jämförts med vanlig asp. Hybridaspen hade tre
gånger större årlig tillväxt. Aspstammarna
skyddades med perforerad plast.
I ett kommande försök ska man plantera
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hybridasp och ek i nordsydliga rader med
1 m plantavstånd för ek och 2 m för asp.
Troligtvis blir det även naturlig föryngring
av olika lövträd. Asparna ska fällas vid 25
års ålder och därefter ska asp skördas vart
fyrtionde år från rotskott, allt medan eken
växer. Mellan ekraderna ska det vara 4 m
och där kan asparna fällas. Detta borde ge
bättre ekonomi och anläggningskostnaden
borde vara betald efter 30 år. Vi fick också
veta att hybridaspen inte hinner få mörk
”kärna” vilket den vanliga, långsamväxande aspen får.
Vi åkte till en vägkorsning där det står
en stor informationstavla över ett storslaget
skogsprojekt ”Litauen 1000 år” där vi fick
hjälp att tyda tavlans flygfoto över ett 40 ha
stort område. 50 000 ekplantor från de fyra
landsdelarna ska sättas och tanken är, att
en del skall stå kvar till nästa 1000-årsjubileum. Den som vill kan plantera en ek och
får då i gengäld en bok och sitt namn på en
skylt. En del ek ska planteras som alléer
ner mot en flod.
Arboretum och raketbas
Nästa mål för resan var Skinderiskis arboretum, som till största delen är Kestutis
Kaltenis verk. Ett slags reservat på 125
ha vid en flod avsattes och 1971 började
Kestutis och några medhjälpare sätta plantor från frön, som han samlat in efter hand
från hela världen. Det finns 1400 olika arter, varianter etc. av träd, buskar och klätterväxter på ett 35 ha stort område, och
Kestutis visade själv oss runt på en mindre
del.
Vi for sedan genom ett område med betongvägar, betongplattor och betongruiner,
där skogen växer vilt. Det var en av Sovjets
raketbaser och vi stannade till på platsen
för soldaternas fysiska träning. Ryssarna
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drog sin militär ut ur Litauen 1993 och
därefter fanns det ingen ägare till marken
här. Men skogsreviret var snabbt på plats
och 1997 anlades en fröplantage för klibbal. Träden toppades så att de var låga och
alkottar samlas in vid första frosten i slutet
av september och tröskas (klänges) senare.
Redan 2006 fick man 5 kg frö och varje
kilo kan ge 15 000 plantor. Här finns kloner
även från Sverige. Det blev en diskussion
om nyttan av att odla al. Nyttan finns, kom
man fram till, särskilt i Litauen med dess
många våtmarker. Gustav nämnde, att den
bästa alen i Litauen blir 33 m hög.
Det var sista visningen i Kedainiai
skogsrevir. Gåvor utväxlades och vi bjöds
på champagne och därefter åkte vi tillbaka
till Kedainiai.
Den nya skogsvårdslagen
Den stora bussen tog oss nu till Kaunas för
inkvartering. Professor Romualdas Deltuvas från skogsfakulteten i Kaunas och
tidigare rektor vid lantbruksuniversitetet i
Kaunas mötte oss vid hotell Centre Nuova.
Han har undervisat även Marius, vår tolk.
Under bussresan berättade Gustav om sitt
internationella engagemang. Det började
1989 då han fick arbeta på halvtid med internationella program för Skogsstyrelsen.
Han hade då tidigare under 70- och 80-talen varit i Tanzania, Etiopien och Kina på
skogliga uppdrag, men nu gällde det Baltikum.
Tillsammans med några andra svenskar
skulle en första resa göras till Kaunas via
Leningrad, varifrån gruppen fick återvända
av inresebyråkratiska skäl. Han fick inbjudan till Riga några veckor efter frigörelsen.
Baltikum behövde hjälp med bl.a. skogslagstiftning och med varje land gjordes
överenskommelser.

Litauen fick en ny skogsvårdslag 1994. Många deltog för
att hjälpa Litauen till ett nytt
skogsbrukande, bl.a. en jurist
från svenska Skogsstyrelsen,
skogsvårdsstyrelsen i Kristianstad och skogsbruksskolan
i Osby. De flesta svenska projekten finansierades av Sida.
Från Danmark kom hjälp med
att bilda skogsägarföreningar.
Under arbetet med detta jämfördes olika länders skogsvårdslagar, så att det för Litauen bästa
skulle tillämpas. Det var enligt
Gustav mycket lätt att samarbeta med litauerna, som säkert
tyckte detsamma om Gustav. Vi
märkte förstås att han blev hjärtligt mottagen av de många personer, som bidrog till att göra
vår resa så lyckad från början
till slut.
På kvällen följde vi Romualdas på en lång vandring genom
Kaunas i ständig utförsbacke
och med uppehåll då han berättade om några av stadens
sevärdheter och om landets historia. Vi nådde fram till en restaurang ”Berneliu uzeiga”, där vi
fick en trevlig kväll vid ett långbord.
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Diskussion om stamkvistning. Kestutis Sakunas till
vänster och Gustav Fredriksson till höger om eken. Foto:
Fred Lönnberg

Fröplantager och plantodling i Dubrava
Fredag förmiddag besökte vi Dubrava
försöksrevir, sydost om och nära Kaunas.
Vid Ekfrämjandets första litauenresa 1997
gjordes också besök här. Vi möttes av
Kestutis Sakunas, som varit chef/direktör
här sen 1998 och som hade väldigt mycket
att visa och att berätta om.

Verksamheten här är mångfaldig, bl.a. odlar man plantor även för andra revir. Ek,
ask och tall från utvalda träd i olika områden i Litauen och även asp från kloner att
planteras på övergiven åkermark med stora
bidrag från EU. I ett stort växthus odlas
plantor för ympning. Frö sätts i små men
djupa plastkrukor.
Vi gick ut till en femtioårig fröplantage
av gran. Kottarna plockades dock inte här
utan från en yngre plantage. Dubrava kan
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Dubrava försöksrevir: Kestutis Sakunas visar växthusodling. Foto: Kerstin Lönnberg

förse hela landet med gran- och tallfrö,
men Kestutis funderade på om det kanske
vore bättre att ta frö från de bästa bestånden i Litauen. Intill fanns en gles ekollonplantage med stora låga kronor. Ollonen
plockas från marken, i konkurrens med
vildsvinen.
För femton år sen drabbades skogarna
av insektsskador, som föranledde slutavverkningar varefter tall, ek m.fl. trädslag
sattes i olika blandningar. Normal sätts
3 000 gran/ha, 4-5 000 tall och 3 000 ek.
Vi fick veta, att reviret anlitar entreprenörer för avverkning men att det också har
egen utrustning. Virket säljs av reviret.
Skatt eller avgift till staten betalas med
15 % på omsättningen, d.v.s. bruttoinkomsten på all verksamhet före avdrag för kostnader.
Vi bjöds in till kaffe i en elegant, nästan
nybyggd kontorsbyggnad. Därefter blev
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det inomhusvisningar av Litauens största
anläggning för att klänga kottar, med utrustning från Sverige. Under ett år efter en
stormfällning fick man klänga mer än 600
ton kottar. Varje år odlas 1,5-2 milj. plantor
och man har krav på sig att förse omställningsmark (från lantbruk till skogsbruk)
med plantor. Den utgör för hela Litauen
2 000-3 000 ha/år. Vi fick också komma in
i kylrummet där 70 % av fröet förvaras vid
-2 oC.
Utomhus igen fick vi se tvååriga granplantor och en planteringsmaskin, och vidare sådd treårig ek, högväxt och lagom för
plantering. Eken rotbeskärs för att kunna
planteras på vanligt sätt, annars skulle den
haft en rot bortåt en meter lång.
Mera siffror: I Litauen planteras ca
40 % gran, 20 % tall och 40 % ek, al m.fl.
lövträd. 10-20 % planteras på hösten. Det
finns 45 plantskolor i Litauen men Kestu-
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tis menade att det hade räckt med 20. Viss
specialisering förekommer mellan dessa.
Från denna plantskola exporteras plantor,
även till Sverige. Man har också försäljning av prydnadsbuskar och julgranar.
I en mindre ekskog med plusträd uppstod undran och förvirring. Hur kan en
aldrig så van trädklättrare samla ollon från
grenspetsar på 25 m höjd efter att ha klättrat upp på de smala och kvistfria stammarna? Nej, de samlar kvistar, som ympas på
grundstam odlad från ollon, som samlats
på marken, fick vi veta.
Så var det dags för lunch med sallad,
soppa och tre huvudrätter att välja på. Vi
levde gott i Litauen. Fred Lönnberg passade på att informera om Södras granfröplantage Bredinge på södra Öland, anlagd på
1970-talet. Från ett hundratal kloner togs
skott som ympades på granstammar. Man
hade där sju slags skadegörare på kottarna.
Fred menade, att plantagefrö är bättre än
beståndsfrö.
Dzukija nationalpark
Från Dubrava åkte vi söderut mot den
sydligaste delen av Litauen i landsdelen
Dzukija. Målet var Dzukija nationalpark.
Gustav berättade, att det finns fem nationalparker varav en på Neringahalvön. I dessa
nationalparker finns områden med olika
grad av skydd eller för speciella ändamål.
Vissa områden är fullständigt fredade och
får besökas endast efter tillstånd. Tallen
blir allt mer dominerande i skogarna, inte
minst när vi kommer fram till Marcinkonys, en bevarad kulturby i nationalparken.
Vår nationalparksguide berättade med
hjälp av Marius om den 58 000 hektar
stora parken, det största skyddade området
i Litauen. Parken är bebodd i 79 byar och
ett större samhälle. Den är till 90 % skog-

täckt. Tallskog dominerar, men här finns
också Litauens största våtmarksområde
vid gränsen mot Vitryssland, med stora
högmossar. Sandbackar och svackor för
torvmossar bildades under istiden och nu
finns kärr och reliktsjöar mellan torvmarkerna. Regnvatten fyller sjöarna, som inte
dräneras tillräckligt genom den våta torven
för att torka ut.
Tallen, ljungen och kärrvegetationen
ökar och här möts nordliga och sydliga
arter. En folder om parken angav att man
funnit 250 arter lavar och tre gånger så
många svampar och högre växter vardera.
Faunan är förstås också artrik. Parken är
även en kulturpark med minnesmärken
från det förgångna, t.ex. ihåliga tallar från
gammaldags honungssamlande. Här kan
nämnas att skogarna i södra Litauen är
mycket rika på svamp och att svamp har
exporterats härifrån.
Dragspel
Vi stannade till med bussen intill kanten av
en djup ravin och gick sedan nerför en lång
trappa till ån Ula River, över en gångbro
och till en liten damm, som kallas Ulas öga.
Den är en artesisk källa, där vatten ständigt
pressas upp underifrån. Om man tvättar sig
här i månsken lär man bli yngre, men ingen
av oss ansåg sig behöva detta. Ingen ville
heller försöka att flyta på det starkt uppströmmande vattnet, som är 7-8 ºC varmt.
Källan ligger 22 m över ån strax intill och
vi fick förklarat hur snedställda sand- och
lerlager orsakade fenomenet.
I den etnografiska byn Zervynos samlades vi vid en träkyrka och gick sedan längs
en gammal bygata med små gårdar i åldrande träs gråfärg. De är privatägda, flera
står tomma men några verkade välvårdade
och nymålade i brunt eller kantarellgult,
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vilket är vanligt på litauiska landsbygden.
Vi hörde dragspelsmusik på en gammal
gård där vi skulle äta middag vid långbord
i storstugan. Det blev en gammaldags festmåltid med enbart traktens produkter, bl.a.
bovetebröd. Det blev mera sång och musik
och dans på gräset och slutligen kaffe med
kaka innan återtåget till fots och med buss
till Vilnius. Överväldigande kontraster.

Guidning i Vilnius
Lördagsmorgonen började med en promenad utmed och över floden Neris, förbi
parlamentet och platsen för ett bortforslat
Leninmonument till en gatuservering vid
Gedeminas prospekt, Post Scriptum. Efter
förmiddagskaffet vidare till Katedralplatsen där Irena Balciuniene mötte oss för att
visa den gamla innerstadens sevärdheter.
De är många och där vi stod såg vi Klocktornet, Katedralen och Storfurstarnas palats. Det märktes genast att Irena är en

rutinerad guide, kanske stadens bästa, när
hon ledde oss vidare till Presidentpalatset,
Universitetet, S:ta Anna kyrkan, Bernadinerkyrkan m.m. Guidningen avslutades
med en vandring genom de judiska kvarteren, som var ett getto under den tyska
ockupationen.
Litauen har en historia, som för dess invånare ofta betytt död och elände där det
ligger mellan Väst- och Östeuropa. Ett
koncentrat av detta kunde vi se i muséet för
genocidoffren i KGB-fängelset, som KGB
lämnade 1991. Med sina ohyggligheter är
det ett omskakande och tankeväckande
museum. Under Ekfrämjandets litauenresa
1997 besöktes det också.
Kvällen ägnade vi åt Belmontas, ett friluftsområde med restauranger vid en större
nedlagd kvarn intill Vilniafloden.
På söndag förmiddag var det dags att
åka hemåt men först fick vi se S:t Peter och
Paulkyrkan, med en makalös barockinte-

Ekstockar av hög kvalitet. Dessa är dock importerade från Ukraina. Foto: Lotta Woxblom.
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riör. Vi kom också till staden Trakai och
kunde under två timmar bese den återuppbyggda borgen på ön intill. Byggnaden,
samlingarna av historiska föremål och de
många turisterna var väl värda att se.
Efter kaffe och tilltugg återvände vi till
nutiden och bussen med destination Klaipeda. Under färden berättade Gustav, att i
statsskogarna nyplanteras årligen 1 000 ha
övergiven åkermark varav 500 med ek. De
privata skogsägarna får som ersättning för
ekplantering och inledande skötsel 16 000
litas/ha (ung. 45 000 SEK) och dessutom
2 200 litas/ha under fem år. Minimiarealen
är 0,1 ha. Han nämnde också att det inte
finns något massabruk i Litauen.
Halvvägs till Klaipeda stannade vi för
lunch på restaurang "Pas Nicola". Lennart
Hägerby tackade Gustav, som planerat,
organiserat och genomfört resan till allas
vår största belåtenhet. Det var omväxlande
skog och kultur under dessa fem dagar i Litauen, då vi upplevt så mycket, haft trevligt
och alltid kommit till dukade bord vare sig
det gällt mat eller studiebesök.
I Klaipedas utkant kunde vi besöka Akropolis, ett konsumtionstempel av enorma
dimensioner. Med oss hem hade vi bl.a.
en statistisk årsbok över Litauens skogar
2010, 176 sidor. Färden över Östersjön
gick fint även denna gång. ■

Med tack till Gustav Fredriksson, som
kompletterat de skogliga uppgifterna,
namn och en del andra fakta, och till Gerd
Hermodsson som skrivit ut texten.
Om författaren

Svenne Hermodsson har skog och ett
litet sågverk utanför
Vinslöv i Skåne, och
är mångårig medlem
i Ekfrämjandet. År
1997 mottog han Ekfrämjandets länspris
för sitt engageman
för ädellövskogen på
fastigheten.
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Ädellövpristagare 2011
Johan Palm erhöll Ekfrämjandets rikspris för 2011
Johan Palm började efter sin civiljägmästarutbildning som lärare på Västerby Skogsbruksskola. När sedan Lövträdinstitutet
startade 1989 anställdes Johan där för att
arbeta med ökad produktion av lövträd.
Samtidigt började han att omvandla sin
och sin fru Lenas fastighet till ett försöksoch demonstationsfält för olika lövträd
och skötselregimer. Johan har arbetat med
tillämpade forskningsprojekt inom såväl
lövträdsproduktion som lövträdsförädling. Han har dessutom varit en outtröttlig
agitator för mera lövträd i skogen och för
användning av lövträdens ved vid produktutveckling och förädling.
Johan och Lena har alltid ställt upp och
varit värdpar för såväl mini- som större exkursioner. För att lära sig mer om hur nya
forskningsrön om lövskog och dess förädling skall komma ut till såväl skogsbruket
som skogsindustrin började Johan fors-

karstudera om hur man får ny kunskap att
fastna ute bland skogens och skogsindustrins folk. 2007 lade Johan fram sin licentiatavhandling ”Kunskapsbildning mellan
träindustri och akademi – en studie av dess
förutsättningar och möjligheter” vid Linnéuniversitetet i Växjö.
I sitt arbete på Träcentrum i Nässjö har
Johan arbetat med att öka uttaget av lövtimmer från skogarna där många sågbara
stockar hamnat i massaveden. Genom att
få skogsägare, sågverk, designers och träanvändare att tala med varandra med en
gemensam terminologi har Johans arbete
bidragit till att bygga upp en fungerande
marknad för lövträ både inom Sverige och
internationellt.
Johan Palm är en mycket värdig mottagare av Ekfrämjandets rikspris.
Ekfrämjandets styrelse

Johan Palm från
Träcentrum tar emot
Ekfrämjandets Rikspris
2012 från ordförande
Jan Linder. Foto: Thomas Thörnqvist.
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Ekfrämjandets länspris för Västergötland 2011 tilldelades
Göte Carlsson
Göte Carlsson har varit verksam inom
skogsbruket under mer än 30 år. Han har
under alla år varit intresserad av ett varierat skogsbruk, och har haft ett stort intresse
för löv och ädellövfrågor. Efter stormarna
Gudrun och Per och vid återbeskogning
av dessa områden engagerade Göte skogsägarna främst i Hylte kommun genom
olika exkursioner i närområdet och som
guide på bussresor för att visa på olika intressanta löv- och ädellövprojekt. Göte har
starkt bidragit till nyanläggning av ädellövskogar. På det senaste året har han även

medverkat till att framgallring av ädellövskogar startats upp. Göte tar även initiativ
till att uppföljning av nyetableringar sker
så att föryngringarna kan utvecklas väl.
Göte har även en egen fastighet Järanäs
1:2 i Unnaryds socken, som han driver ihop
med sin fru Bodil. På denna fastighet finns
ca 20 ha ekskog, som sköts med tanke på
både produktionsvärden och miljövärden.
Göte Carlsson är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2011.
Ekfrämjandets styrelse

"...som skogens Nobelpris". Göte Carlsson mottog länspriset av Jan Linder och uppmärksammades i Hallandsposten.
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Ekfrämjandets länspris för Västra Götaland år 2011 tilldelades
Gösta Strömberg
Gösta Strömberg har arbetat i skogen under många år och hjälpt skogsägare i framförallt Marks kommun med manuella och
motormanuella skogsvårdsarbeten. Gösta
har under lång tid förvärvat kunskap om
skötsel av ädellövskog och anlitas ofta av
markägare som behöver göra skogsvårdsarbeten i dessa bestånd. Gösta är en engagerad entreprenör och har ofta egna idéer
om skogsskötselfrågor. Gösta har röjt en
hel del ädellövbestånd som har varit föremål för ädellövbidrag. När Skogsstyrelsen
avsynat dessa ärenden utförda av Gösta
har åtgärderna alltid varit utförda på ett
föredömligt sätt.
Gösta Strömberg är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2011.
Ekfrämjandets styrelse

Gösta Strömberg med Ekfrämjandets länspris,
utdelat av Jan Linder.

2010 års pristagare Åke Carlsson fick sitt pris
vid en ceremoni våren 2011. För motivering,
se Ekbladet nr 26.
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Fred Lönnberg

Gotland

är målet för Ekfrämjandets exkursion och
årsmöte 2012. Programmet presenteras på
hemsidan och i separat utskick.
Missa inte att boka upp 12-13 september!
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