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Marknaden för Lövvirke
2012–2013
Aktuell rapport i juni 2013
Anders Ekstrand
Lövmarknaden 2012-13 präglades av
mycket höga avverkningar till bra priser.
I maj-juni 2013 fanns ett visst överskott,
framför allt på ek. Även tändsticksbolaget
hade fått mer asp än de kan ta emot.
Efterfrågan tycks ha mattats något och
exporten försvåras av den ofördelaktiga
kronkursen i förhållande till euro och dollar. I södra Europa står många byggprojekt
stilla och fastighetsmarknaden faller. Även
i Sverige verkar renoveringar med rotavdrag ha stagnerat något.
Överskott på lövvirke i både Nordamerika och Europa har lett till att priserna i
Asien pressats och i Nordamerika har
många mindre lövsågverk stängt.
Sammantaget leder detta till en trög start
på hösten 2013 och en avvaktande marknad. Prisnivåerna blir likartade för björk,
bok och al men sjunker något för ek. Framför allt klen ek och sämre ek, c-kvalitet, får
en sänkning.
Bra kvistfri ek som kan användas till
enstavsprodukter i golvindustrin eller till
möbler håller dock sina priser uppe eftersom tillgången är lägre än efterfrågan.
Detta visar att välskött ek klarar konjunktursvängningar bättre.
Möbelmässor i Stockholm och Milano
visar på en svag trend mot ljusa trädslag.
Boken är dock för röd och den svenska
björken för gul. Den tydligaste trenden
på möbler tycks var helt vit sykomorlönn.

Norrländsk och finsk björk kan också duga.
Efterfrågan på lövmassaved är fortsatt
hög. Såväl ren björk som asp och bok kan
användas till textilmassa. En hög bomulls
skörd har dock pressat priserna något.
Även Nymölla har god efterfrågan på bokmassaved eftersom kopieringspappaer påverkats mycket mindre än tidningspapper
av lågkonjunkturen.
Det är normal efterfrågan på klen och
medelgrov bok till junkers men priserna är
som vanligt måttfulla, men å andra sidan
är kvalitetskraven låga. Högkvalitativ bokstock har i princip ingen marknad alls och
de stora boksågverken i Tyskland lider av
prispressen i Asien.
Energisidan ser ljus ut där nya stora
kraftvärmeverk i Örtofta utanför Lund och
i Jönköping nu börjat sina inköp av råvara. Stor efterfrågan på barrtimmer under
hösten men motsvarande stora överskott
på barrmassaved kan leda till att priset på
energived och barrmassaved blir lika och
en del av denna då kommer att eldas. ■

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
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Ekfrämjandets exkursion på
Gotland onsdag – torsdag den
12-13 september 2012
Lars Dahlén

Foton: Mats Hannerz

I Österled
Det var länge sedan Ekfrämjandets exkursion och årsmöte var förlagt till Gotland.
Närmare bestämt var det år 1983 som det
senast begav sig. Årsmötet 2011 tyckte
det var dags igen, så styrelsen tog i ett tidigt planeringsskede kontakt med Skogsstyrelsens distrikt på Gotland för att höra
om de skulle kunna tänka sig arrangera
ett besök från Ekfrämjandet. Visserligen
är inte avståndet så stort geografiskt men
det är inte helt lätt att enkelt ta sig dit. För
exkursionsplaneringen kände styrelsen att
det var nödvändigt att kunna få så mycket

som möjligt planerat och arrangerat av öns
lokala expertis. Skogsstyrelsen gjorde oss
inte besvikna utan åtog sig med glädje att
ta fram ett program.
Så kom det sig alltså att det i juni var
möjligt att bjuda in till exkursion på Gotland med anslutning från Nynäshamn
respektive Oskarshamn. Ett 50-tal medlemmar hörsammade inbjudan, och på
förmiddagen onsdagen den 12 september
mötte drygt 10 personer upp vid färjeläget
i Nynäshamn och drygt 40 i Oskarshamn.
Många av Oskarshamnsresenärerna hade
kommit med den gemensamma bussen vil-

Sällskapet möttes av en blå himmel med molntussar över den gamla hansastaden.
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ken, som vanligt, rattades professionellt
av Bo Axelsson.
Överresan gick väl, lugnt och behagligt
med möjlighet att inta lunch med havsutsikt. Väl framme i Visby mötte hotellpersonalen vid färjeläget och delade ut
rumsnycklar och det fungerade också nästan perfekt. Däremot blev det lite si och så
när det gällde att hitta till rätt byggnad i
hotellkomplexet på andra sidan gatan.

Eftermiddag i stad eller trädgård
Enligt programmet skulle det bli eftermiddagsfika efter incheckningen och strax
därpå någon av de två programpunkter
som erbjöds denna första dag. Det deltagarna hade att välja på var antingen en
stadsvandring eller ett besök i den botaniska trädgården.
För stadsvandrarna gick det enligt planerna. Lars Bäckman, kunnig informatör
från Länsstyrelsen, mötte upp vid hotellet
och en rundtur bland gator och gränder
innanför ringmuren startade. Under 1 ½

Jan Linder och Karin Wågström från Skogsstyrelsen var två av många som väntade på
guidning i botaniska trädgården.

timme fick deltagarna en mycket fin inblick i historia med kopplingar till dagens

Libanonceder - Cedrus libani. En av många skönheter i Visby botaniska trädgård.
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Bengt Rosén, vice ordförande i trädgårdsstyrelsen, hann med att berätta om trädgården för den
intresserade församlingen.

situation. Vid passagen av den bekanta
skådeplatsen Almedalen fick vi veta att här
låg en gång hamnen. Det är knappast något

Carl von Linné övervakar trädgården.
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man tänker på idag när man ser utsändningarna från Almedalsveckan.
För de som skulle besöka den botaniska
trädgården gick det inte riktigt enligt planerna. Här hade det trots dubbelkontroll
av tider blivit ett missförstånd och den
guide som skulle mött upp kom inte. Karin Wågström på Skogsstyrelsen lyckades dock få kontakt med vice ordförande
i trädgårdsstyrelsen, Bengt Rosén, som
kom och berättade om trädgården och
dess historia. Tack vare detta och deltagarnas egna kunskaper blev det ändå ett
informativt och lyckat besök bland alla de
inhemska och exotiska växter som hade
en skyddad tillvaro här.
Årsmöte
Senare på kvällen var det dags för sedvanligt årsmöte. Årsmötesprotokollet har
tidigare distribuerats till Ekfrämjandets
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Nye ordförande Thomas Thörnqvist tackar avgående Jan Linder med en jättelik tryffel.

medlemmar och skall inte återupprepas
här. Värt att notera är dock att Ekfrämjandet i och med årsmötet fick ny ordförande.
Nu är det professor Thomas Thörnqvist
från Linnéuniversitetet som svingar klubban. Därmed bröts också en ordförandetradition som hållit i sig sedan Ekfrämjandet
bildades. Det har alltid intill detta årsmöte
varit en länsjägmästare eller motsvarande
från Skogsstyrelsen som varit ordförande.
I samband med årsmötet delades också Ekfrämjandets rikspris ut till Kenneth Arvidsson, f.d inköpare på Kährs och ett välkänt
namn för de flesta som deltagit på tidigare
exkursioner. Motivering finns på annan
plats i detta nummer av Ekbladet.
Tryffeljakt
Torsdagen mötte med bra väder så förutsättningarna för en heldagsexkursion verkade goda. Deltagarna var också i tid så

bussen kunde avgå på ordinarie avgångstid. Resan gick först norrut mot Fårösund
och i bussen guidade Karin Wågström från
Skogsstyrelsen. Strax innan Fårösund bar
det några kilometer österut till Risungs
gård. Här mötte ägarna Ulla och Claes
Berglund med sina medhjälpare Carina
Ahlqvist och Jane Ekström.
Nu kunde vår nye ordförande Thomas
Thörnqvist öppna exkursionen. Thomas
presenterade Karin Wågström, Jonas Lövstedt och Ingvar Hansson från Skogsstyrelsen som skulle ta hand om oss denna dag.
Thomas överlämnade därefter ordet till
Ulla som hälsade välkommen till Risungs
gård där man specialiserat sig bl.a. på tryffelodling. Men innan vi skulle få bekanta
oss mer med denna detalj blev det en rejäl
förmiddagsfika.
När batterierna nu var väl laddade gav
vi oss av med bussen en bit ut i skogen där
5
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Ulla och hennes medhjälpare visade upp
hur en riktig tryffelhund arbetar. Vi fick
se prov på sökbeteende och hur hundarna
markerar när de stöter på ett eventuellt
fynd. Tryffelsvampen växer på 1-10 cm
djup på Gotland. Hundarna lär kunna känna vittringen på ett avstånd av 50 meter.
Det är först under de senaste 10 åren
som intresset för den Gotländska tryffeln
intensifierats. Svampen kräver ett högt
pH-värde för att trivas, gärna minst 7-8.
Tryffelsvampen lever i symbios med ek
och hassel och hjälper bl.a. dessa med fosforförsörjningen.
Vi fick också se en ekplantering där
plantorna var ympade med tryffelmycel.
Det finns inte mycket stöd i praktiska
svenska försök som ledning till hur plantorna ska sättas. Här var de planterade med
några meters mellanrum utan amträd eller
vindskydd. De hade därmed haft en besvärlig etablering.

Ett av dagens fynd i marken i änget.

Ympning med tryffelmycel går till så att
man mixar tryffelsvamp i en matberedare
och blandar med vatten. Plantornas rötter
vattnas med denna lösning men det är viktigt att rötterna då är sterila och inte infekterade av andra svampar när de ympas.

Den viktigaste medarbetaren på Risungs gård - tryffelhunden av rasen Lagotto Romagnolo.
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I Hammarsängen, Lärbro, fick deltagarna en genomgång om det gotländska ängets viktiga roll
för att upprätthålla ett uthålligt jordbruk.

Tryffeln är mogen i oktober-november.
Det är viktigt att hundarna har tränats till
att bara söka mogen tryffel. En omogen
svamp som tagits upp eftermognar inte och
kan inte heller stoppas tillbaka i marken för
att växa vidare. Det är därför ett stort avbräck om alltför många omogna svampar
tas upp.
Det var verkligen fascinerande att se
hundarna i arbete och vi hade säkert kunna
vara kvar en god stund till men nu drog det
ihop sig till avresa. Thomas tackade Ulla,
Carina och Jane men innan vi lämnade gården gjorde flera deltagare inköp i gårdsbutiken och en och annan tryffel kom därför
att medfölja bussen under resan.
Det gotländska änget
Nu bar det av söderut mot Hammarsängen i
Lärbro. Under resan berättade Karin att det
vid början av 1700-talet och fram till mit-

ten av 1800-talet fanns ca 30 000 ha ängen.
Idag återstår bara ca 300 ha som hävdas
enligt gammal tradition. I dessa hävdade
ängar finns mycket höga naturvärden.
Framme vid änget möttes vi av Göran Allard, ordförande i den Gotländska
ängskommittén. Göran berättade att den
Gotländska ängskommittén har anor från
1944. (Den är därmed lika gammal som
Ekfrämjandet, referators anm.). Ängets
syfte var ursprungligen att skapa vinterfoder till djuren. Arealen äng avgjorde hur
många djur man kunde ha. Mängden gödsel från djuren avgjorde därpå hur mycket
åkermark man kunde bruka. På Gotland
gällde på ett ungefär att det krävdes 5-7
hektar äng för att få tillräckligt med gödsel till en hektar åker. I takt med konstgödselns införande minskade ängsbruket och
då började den omfattande minskningen av
arealen hävdad ängsmark.
7
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Det änge vi nu besökte var en värdig
representant för ett typiskt gotländsk dito.
Här var det dominerande trädslaget ek.
Annars ville man väldigt gärna ha ask eller alm eftersom de passar bäst till hamling
eller ”klappning” som det heter på gotländska. Idealet är om antalet träd är så stort att
träden ger lite skugga över hela änget under någon del av dagen. Ängen på Gotland
liksom på Öland är trädbärande för att ge
skugga under torra somrar. Om inte träden
fanns skulle det inte bli mycket foder producerat i änget. När vitsipporna blommar
är det fagningstid, det är då änget städas.
Slåttern sker i mitten av juli. Efter slåttern
får gräset växa till och änget kan användas
för efterbete, helst med ungnöt eller lamm.
Jonas och Ingvar från Skogstyrelsen
berättade att man i många ängen avråder
från klappning på grund av askskottsjukan.
Man har sett många exempel på att träden
inte återhämtar sig. Det är dock inte så att
det alltid är problem så frågan är om här

inte finns en genetisk faktor inblandad.
Klappningen sker normalt i augusti-september.
Här kom det nu igång en diskussion om
flera aspekter på ängsskötsel. Bl.a. togs
frågan om hur man klarar föryngringen av
träden i änget. Svaret blev att det är problematiskt. Men det sker genom naturlig
föryngring och att man utser och sköter de
träd som ska bli nästa generation ängsträd.
På södra Gotland, på marker som är mer
sandiga eller fuktiga, är det inte ovanligt
med björk eller tall i änget.
Ingen tradition att odla ädellöv
Jonas ville nu passa på att få lite stöd till
vilka rekommendationer som man ska
lämna i olika sammanhang. Denna grupp
med ekfrämjare, tyckte Jonas, borde sitta
inne med en ovärderlig kunskapsbank som
han gärna ville få göra ett lite uttag från.
Det handlar framför allt om ädellövproblematiken. På Gotland finns ingen tradition

Askskottsjukan ställer till det med skötselrekommendationerna i änget.
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att odla ädellöv. Men Skogsstyrelsen har
en ambition att även här öka arealen ädellöv. Ett problem är att många markägare
som har ängen som man inte längre vill
eller har behov av att sköta önskar omföra
dem till jordbruksmark. Skogsstyrelsen
har då försökt att med rådgivning verka
för en fortsatt hävd eller satsa på ädellövskog genom att bygga på de ädla lövträd
som redan finns i änget.
Jonas berättade om en nyligen utförd
uppföljning av tidigare planteringar med
statligt stöd. Det visade sig att de planterade ekarna var ytterst dåliga när det gäller hur de tagit sig och vuxit till. Bredvid
kunde det stå mycket fina självföryngrade
ekar. Man känner också oro för att rekommendera alm och ask som ju har problem
med hälsan.
Nu blev det upp till bevis för exkursionsdeltagarna och en del tog till orda.
Några exempel på de rekommendationer
som flöt fram var:
•
När man köper plantor är de ofta hårt
rotbeskurna. Huvudroten är då inte
helt intakt och sätts plantorna innan en
torrperiod så är det i allmänhet kört!
Det problemet har man inte vid självföryngring.
•
På Gotland finns inte så mycket av
goda marker så vi får nöja oss med det
vi får.
•
Torkan är problem på 95 % av marken
men på den resterande delen är förutsättningarna goda.
•
Det är mycket begränsat med rörligt
grundvatten och ofta mycket torrt under vegetationsperioden.

Ja, några riktigt revolutionerande svar
på Jonas frågor kom kanske inte fram och
Jonas konstaterade att det är svårt att nå ut

Lunglav - ett exempel på att änget hyser en rik
mångfald.

med ädellövbudskapet på Gotland. Men är
förutsättningarna som de är så ska vi kanske vara nöjda med varje enskilt hektar
vi kan åstadkomma. Det gick nog inte att
komma så mycket längre i denna fråga så
därför passade det alldeles utmärkt att det
nu var dags för en fältlunch i änget.
Almsjukan
Efter lunch blev det ytterligare en förflyttning söderut. Denna gång mot Alvena
Lindaräng i Vallstena. Den programpunkt
som förannonserats där handlade om almsjukan. Under bussresan dit berättade Karin att Gotland länge varit förskonad från
almsjukan men hösten 2005 upptäcktes
de första angreppen i närheten av Alvena
Lindaräng. Länsstyrelsen och SLU m.fl.
genomförde i januari 2006 ett seminarium
9
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i Visby där frågan diskuterats. Under efterföljande år genomfördes relativt omfattande inventeringar för att lokalisera skadade
bestånd. År 2006 räknade man på vintern
in 78 sjuka träd. Året efter var det 2 600.
Träd som påträffats med almsjuka har
därefter avverkats och destruerats, främst
genom att bränna veden på plats i skogen.
Under hösten/vintern 2011 har man även
prövat att i slutna containrar transportera
sjuka träd till värmeverket i Visby för flisning och eldning, vilket minskade kostnaderna för destrueringen något.
När det talas om alm på Gotland är det
lundalm man menar. Ett särskilt problem
med almsjuka på lundalm är att lundalmen
sprids via rotskott. Därför måste stubbehandling ske. På Gotland tror man att det
totalt kan finnas minst 1 miljon almar.
När vi nu svängde in på den smala vägen
mot Lindarängen nämnde Karin att vi här
skulle få träffa en drabbad markägare och
en representant från Länsstyrelsen. Den
senare skulle berätta om den inventering
av värdefulla träd i kulturlandskapet som
genomförts.
Gamla träd
Efter den korta promenaden från bussen in
i änget var det Oskar Kullingsjö från Länsstyrelsen som blev först att få ordet. Oskar
berättade om den inventering av gamla träd
i kulturlandskapet som man gjort. Man kan
konstatera att de riktigt gamla träden på
Gotland inte är särskilt grova. Exempelvis
blir ekarna ofta inte grövre än 30-40 cm.
Lavar som bara finns på riktigt gamla träd
syns därför på Gotland på klena stammar
som trots sin klenhet alltså kan vara mycket gamla.
Sjukdomarna drabbar askar och almar i
alla åldrar. På en fråga om det var så att
10

det fanns någon konflikt i att avverka och
borttransportera döda/skadade almar blev
svaret att det är det inte. Det är ju värre om
träden står kvar. Det är mycket viktigt att
försöka hitta boträden där almsplintborren
håller till och se till att oskadliggöra dem.
När det gäller olika skötselingrepps konsekvenser med avseende på spridningen
av almsjukan så tycks det som om klappningen (hamlingen) inte är bra. Den verkar
ha en lockande effekt på almsplintborren.
Karin berättade att eftersom almsjukan
kommit relativt sent till Gotland kan det
enligt SLU genom ett systematiskt uppspårande och oskadliggörande av skadade träd
finnas en chans att hejda och kanske stoppa
en fortsatt spridning. Man har lämnat en
Life-ansökan att få EU-medel för en fortsatt bekämpning.
Drabbad
Nu fick Ebbe Andersson komma till tals.
Ebbe är en av de många markägare som
drabbats av almsjukan. Ebbe berättade att
det änge vi nu befann oss i tillhört hans
fastighet till 1957 då naturvårdsföreningen
tog över skötseln. Då kunde man se tvärs
genom änget, något som är helt omöjligt
idag. Här är det nu alldeles för tätt.
Ebbes åsikt om alm var att det var ett
”d-a ogräs”. Han saknade bara de stora
almarna nära gården. Ebbe berättade vidare att han bedrev en ekologisk odling
och då är det inte möjligt att utföra stubb
behandling efter avverkning av sjuka träd.
Trots att det var här som almsjukan började fanns fortfarande ca 1 000 friska almar
kvar. Tyvärr är det ingen större efterfrågan
på lundalm varför det är svårt att få avsättning, åtminstone som sågvirke. Däremot
finns det många fina ekar på hans marker.
Det är något han inte kan förstå eftersom
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Ebbe Andersson, markägare vid Alvena Lindaränge, är inte förtjust i alm på grund av almsjukan.

det inte finns några andra ekar i närheten
som kan ha gett upphov till föryngringen.
Kanske är det nötskrikan som varit i farten? Ebbe kunde därefter mycket initierat
och målande berätta om hur regler för olika
EU-stöd i stor utsträckning strider mot vad
som är bra när det gäller ängsbruket.
Denna fråga har varit uppe vid flera
andra exkursioner med Ekfrämjandet och
det är bara att konstatera att det svenska
ängsbruket är något alldeles unikt i EUsammanhang och därför inte riktigt ryms i
det som gäller för övriga EU-länders ängsbruk. Där är ängsbruket en jordbruksåtgärd
medan det hos oss är natur- och/eller kulturvård.
Thomas tackade nu Oskar och Ebbe
och konstaterade att vi på 1350-talet hade

digerdöden som slog ut 80 % av befolkningen. Nu har vi almsjukan som är lika
hänsynslös mot almbeståndet. Ja, det är
naturens villkor…..
Avslutning vid Högklint
Nu hade tiden börjat lida så långt att det
började bli akut med avslutning. Denna exkursion hade ju en mycket definitiv sluttid,
d.v.s. färjornas avgångstid. Det blev därför
en snabb återgång till bussen och resa till
Högklint strax söder om Visby. Här var utsikten magnifik och det var även den branta klippsluttningen mot havet. Det gällde
att inte gå för nära. Som tur var blåste en
stark vind från havet så det var knappast
någon risk att någon skulle blåsa iväg åt
fel håll. Under det avslutande kaffet fick
11
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Thomas Thörnqvist möjlighet att avtacka
Skogsstyrelsen personal som ordnat ett
väldigt trevligt program. Det blev därefter
snabb uppsittning i bussarna och resa mot
färjeterminalen. Trots lite för liten marginal gick allt väl och samtliga deltagare
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ALMSJUKA
– En berest skadesvamp på långbesök
Johanna Witzell och Olle Anderbrant
Alm är en uppskattad komponent i
stadsmiljöer och rekreationsskogar och
ett potentiellt betydelsefullt trädslag för
skogsbruket. Almar hyser ett stort antal
rödlistade insekter, svampar, mossor och
lavar, och är därmed ytterst värdefulla
för den biologiska mångfalden i svenska
ädellövsskogar. Alla våra almar, och
samtidigt de arter som är beroende av
dem, hotas dock allvarligt av almsjukan.
Ett saknat träd i svenska skogar
Almskogar med sina estetiska och biologiska värden var ett uppskattat element i
skogslandskapet. Enligt många har alm
kanske det vackraste virket av alla inhemska trädslag vilket gör almen potentiellt
viktig för svenskt skogsbruk även vad gäller virkesproduktion. Som ett sekundärträd
som så småningom kan växa upp under
ett befintligt krontak är alm dessutom ett
potentiellt intressant trädslag även vid hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetskogar).
I Sverige var almen länge ett av våra
mest populära allé-, park- och trädgårdsträd (Almgren m.fl., 2003). Idag är dock
alla våra almar, dvs. skogs-, lund-, och
vresalm, rödlistade på grund av almsjukan.
Almsjuka - en berest skadesvamp
Almsjuka är en vissnesjukdom som orsakas av blånadssvampar i släktet Ophios-

toma. Dessa svampar tros vara av asiatiskt
ursprung och upptäcktes i Europa i början
av 1900-talet (Martín m.fl., 2010). Mycket
av den tidigaste forskningen kring almsjukan gjordes i Nederländerna och sjukdomen blev därför kallad holländsk almsjuka
(eng. Dutch elm disease) (Scheffer m.fl.,
2008). Svampen fick senare ett vetenskapligt namn, Ophiostoma ulmi (Brasier,
2001).
Under 1900-talets första decennier utvecklades almsjukan till en epidemi som
slog mot europeiska almpopulationer.
Omkring 1927 transporterades sjukdomen med smittat almvirke från Europa till
Nordamerika och den nordamerikanska
almen (Ulmus americana) drabbades hårt.
I Europa började den första epidemin
dock plana ut efter 1940-talet, troligen på
grund av att svampen försvagades av virus
(se nedan), men redan i början av 1970-talet stod det klart att en ny epidemi pågick
(Brasier, 2001; Martín m.fl., 2010).
Svampen bakom den nya epidemin visade sig vara en annan svampart, O. novoulmi, som var aggressivare än O. ulmi. I
Europa återfanns den nya svampen dessutom i två underarter som har spridits såväl
mot öst som väst (Martín m.fl., 2010).
Almsjukan är alltså en riktig globetrotter och ett bra exempel på hur människan
kan gynna skadegörarens spridning till nya
områden.
13
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Färdas med insekter
Almsjukans transport över långa distanser
sker i smittat virke. Över kortare avstånd
sker spridning med olika arter almsplintborrar, skalbaggar inom gruppen barkborrar som specialiserat sig på ett liv i almar.
Dessa arter reproducerar sig främst i försvagade, t.ex. på grund av almsjuka, träd
och när de vuxna individerna lämnar sitt
”födelseträd” följer svampsporer med.
Många almsplintborrar börjar sitt vuxna liv
med att gnaga i kronan av almar, och kan
därvid infektera grenarna de äter av. Efter
ett tag syns de första symptomen som en
vissen ”flagga” (se nedan).
I Sverige förekommer fyra arter almsplintborrar (figur 1), den större almsplintborren Scolytus triarmatus (som under en
period ansågs vara identisk med S. scolytus, som förekommer på kontinenten), den
mindre almsplintborren S. laevis, den tandade almplintborren S. multistriatus och
dvärgalmsplintborren S. pygmaeus. När
almsjukan härjade som värst i Skåne och
andra delar av södra Sverige i början av
80-talet var främst de två förstnämnda arterna inblandade (Anderbrant & Schlyter,
1987; Schlyter m.fl., 1987), medan fynden
av de övriga var få. I en senare undersök-

Figur 1. Gångsystem från almsplintborre. Foto
Johanna Witzell.
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ning (2011-2012) visade det sig emellertid att endast S. laevis och S. multistriatus
kunde hittas i sydvästra Skåne. En gissning
är att S. triarmatus, som är något större
och kräver tjockare bark för att trivas, inte
längre hittar lämpliga träd – alla stora almar är borta.
Inne i almarna lever svampen enligt två
olika livsstrategier. Under barken agerar
den som en nedbrytare (saprofyt) men när
sporerna väl har förts in i veden, börjar
svampens liv som sjukdomsalstrare (patogen) (Martín m.fl., 2010). I ved sprids
svampen i ledningsbanor, mest uppåt men
i viss mån även neråt. Svampen påverkar
vissa trädceller så att dessa utsöndrar gummiliknande ämnen och bildar utbuktningar
som täpper till kärlen. Genom att bilda
svamphyfer (mycelium) växer svampen
mot barken. Svampens aktivitet i trädet
förstör transporten av vatten och näringsämnen i ledningsbanorna (Martín m.fl.,
2010).
Almen flaggar för faran
Det första synliga tecknet på almsjuka är
att trädet ”flaggar” i början av sommaren: i
en annars sommargrön krona syns gulnande och vissnande (bruna) blad i enskilda
grenar (figur 2). När en almgren flaggar
har almsjukesvampen ofta redan hunnit
flytta sig till andra ställen i trädet. Likt en
reseberättelse vittnar alltså kronans vissnesymptom om var almsjukesvampen har
varit och vunnit över trädens försvar (figur
3).
När vissnesymptom sprids i kronan
minskar den assimilerande bladmassan,
vilket försvagar trädets möjligheter att
reparera skadorna och försvara sig mot
svampen. Ett mottagligt träd som visar
första tecknen på almsjuka i juni kan dö

Ekbladet 28

sjuka träd (Inga-Lena Östbrant, Skogsstyrelsen, pers. komm.). Även vaccinering
av trädindivider (se nedan) används på
Gotland för att skydda almar som fortfarande är friska (Thilo Beeker, Nordic
Tree Care, pers. komm.). Som en följd
av dessa åtgärder har antalet sjuka träd
minskat från 4329 (inventering verksamhetsår 2011-2012) till 3788 (inventering
verksamhetsår 2012-2013). Under samma
perioder minskade antalet fastigheter med
almsjuka från 336 till 284. Minskningen
i antal lokaler med almsjuka hade skett i
45 % av de 42 socknar där almsjukan hittats, medan läget var oförändrat i 29 % av
socknarna och en ökning hade skett i 17 %
av socknarna (Inga-Lena Östbrant, Skogsstyrelsen, pers. komm.).

Figur 2 Det första synliga tecknet på almsjuka
är att trädet ”flaggar” med gulnande och
vissnande (bruna) blad i enskilda grenar. Foto
Johanna Witzell.

under samma tillväxtsäsong. Ett motståndskraftigare träd kan dock hålla ut
några år efter de första symptomen.
Svår att bekämpa
Almsjukan har visat sig vara ytterst svår
att bekämpa. Sannolikheten att eliminera
almsjukan genom sanitära beskärningar
(Jansson & Lindquist, 1987), dvs. genom
att skära bort de flaggande grenarna, är
liten. Att effektivt kunna bekämpa sjukan
på landskapsnivå genom att fälla smittade
träd och bränna veden skulle kräva tät koordinering av åtgärder i närliggande kommuner, vilket har visat sig vara svårt. På
många håll har man gett upp kampen mot
almsjukan.
På Gotland, dit almsjukan kom 2005,
har man arbetat aktivt för att rensa bort

Biologisk bekämpning möjlig
Kemiska preparat med svampdödande
medel, fungicider, skulle kunna användas
för att förhindra sjukan eller behandla den
hos enskilda, värdefulla träd (Scheffer
m.fl., 2008). Användning av fungicider är
dock miljömässigt tveksamt och inte i linje
med EUs direktiv om integrerat växtskydd
som medlemsländerna förväntas tillämpa
från och med 2014 (Anon., 2009). Stora
förhoppningar har därför fästs vid biologiska bekämpningsmetoder, där träden
skyddas med hjälp av patogenens naturliga
fiender eller organismer som aktiverar växters försvarsmekanismer.
Även svampar blir infekterade av virus och virusangrepp anses ha försvagat
svamparten O. ulmi som orsakade den
första stora almsjukaepidemin i början av
1900-talet. I princip skulle virus därför
kunna användas för att minska almsjukan. Almsplintborrar skulle kunna förses
med virus-infekterade svampsporer och
15
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när dessa svampsporer gror och blandas
med icke-infekterade svampar, skulle virus kunna spridas i svamppopulationen.
Spridningens effektivitet skulle dock bero
på den lokala almsjukesvampens egenskaper och en hel del utvecklingsarbete verkar
saknas innan virus-baserade produkter kan
tänkas finnas på marknaden för bekämpning av almsjukan (Brasier, 2001; Scheffer
m.fl., 2008).
År 2010 godkändes ett biologiskt preparat mot almsjukan för försäljning i Sverige. Detta ”vaccin” innehåller sporer av
en svag skadesvamp, Verticillium alboatrum WCS850. Den orsakar inte sjukdom i almar men sätter fart på trädets egna
försvarsmekanismer, vilket gör att trädet
blir mer motståndskraftigt mot almsjukan.
Även detta preparat injiceras i stammen
men genom ett litet snitt som inte innebär

någon större risk för röta. Behandlingen
bör upprepas årligen och fungerar enbart
preventivt, dvs. den ger effekt om den görs
när träden fortfarande är friska. Erfarenheter t.ex. i Tyskland och även i Sverige tyder
på att vaccinbehandlingen är ett bra verktyg i bekämpningen av almsjukan, speciellt i bebyggda miljöer där enskilda almar
kan vara särskilt värdefulla (Scheffer m.fl.,
2008).
Även andra biologiska bekämpningsmetoder kan vara möjliga i framtiden. Nya
studier visar t.ex. att vissa svampar, endofyter, som lever inuti almar utan att orsaka
symptom kan höja almarnas motståndskraft mot almsjukan (Martín m.fl., 2010,
2013). Förutom att svamparna kan sätta
fart på trädens egna försvar (White & Torres, 2010), kan de påverka almsjukesvampen direkt så att dess tillväxt minskar (Blu-

Figur 3: Så här snabbt kan det gå. Almträdet i Höör visade de första tydliga symptomen på
almsjukan år 2009, året efter (2010) var kronan svårt påverkat (vänster) och kollapsade totalt
ett år senare (2011, höger). Foto Jesper Witzell (vänster) och Johanna Witzell (höger).
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menstein, 2010). Tidigare har man även
rapporterat att vissa endofytsvampar kan
påverka almsplintborrar negativt (Webber,
1981).
Kanadensiska forskare har nyligen
kartlagt O. ulmi-svampens arvmassa
(Khoshraftar m.fl., 2013). Detaljerad information om svampens arvmassa förväntas
öka förståelsen för hur almsjukesvampar
fungerar och orsakar skador på träden och
därmed också hur skador kan minskas t.ex.
med hjälp av biologiska kontrollmetoder.

Försök med feromoner
Almsplintborrar, liksom andra barkborrar,
och insekter i allmänhet, använder olika
typer av doftsignaler för att hitta föda och
partner. Man insåg tidigt att almsplintborrarnas feromoner (kemiska signaler mellan
individer av samma art) skulle kunna utnyttjas för att övervaka eller bekämpa dem.
Feromonen för S. scolytus och S. multistriatus identifierades redan på 70-talet av
forskare i Storbritannien och USA medan
feromonet för S. laevis blev klarlagt här
i Sverige långt senare (Anderbrant m.fl.,
2010, där även en genomgång av de olika
artenas feromoner görs).
I framför allt USA försökte man använda feromon för att fånga almsplintborrar
och därmed minska spridningen av almsjuka. Dock visade det sig att detta var en
allför svår uppgift – insatserna räckte helt
enkelt inte till, och sedermera har feromonfällor främst använts för att undersöka fenologi (utvecklingscykler under året) eller
utbredning hos arterna. Två sådana studier
genomfördes i Sverige på 80-talet, en kring
det första utbrottet av almsjuka i Sverige,
Örups almskog på Österlen (Anderbrant &
Schlyter, 1987) och en i Malmö (Schlyter
m.fl., 1987).

Trädförädling för motståndskraft?
Förädling för att ta fram träd med god motståndskraft mot skadegörare anses som en
hållbar metod. De internationella ansträngningarna för att hitta resistenta almkloner
har pågått länge och t.ex. amerikanska
trädförädlare har rapporterat god framgång
(Smalley & Guries, 1993). Med stöd bl.a.
från EU har man under de senaste 20 åren
även inom Europa (i t.ex. Holland, Tyskland och Spanien) arbetat aktivt för att ta
fram motståndskraftiga almar (Solla m.fl.,
2004). Man har t.ex. upptäckt att träd med
tidig knoppsprickning på våren och sydligt
ursprung löper lägst risk att bli smittade:
när almsplintborrar flyger har vårveden
hos dessa träd hunnit övergå till sommarved, vars trånga kärl försvårar svampens
spridning i trädet (Black-Samuelsson &
Ghelardini, 2008). Till och med genetisk
modifiering har lyfts fram som en lovande
metod att öka almarnas resistens mot almsjuka (Newhouse m.fl., 2007).
Asiatiska almar (t.ex. sibirisk alm, U.
pumila), som har visat sig vara mindre
mottagliga för almsjukan, används ofta i
korsningar med europeiska. Resultat från
dessa ansträngningar är några sorter med
god motståndskraft, s.k. resistenta almar.
De odlas upp i Tyskland men säljs även
i Sverige (Resista®-almar, t.ex. Ulmus
”Rebona” och Ulmus ”New Horizon”).
Träden är inte helt immuna mot almsjukan
utan kan bli infekterade om de utsätts för
hög koncentration av svampsporer. Dessa
almar planteras idag främst i tätortsnära
områden men eventuellt skulle de kunna
planteras även i större skala, i landskapet
och i skogar. Tanken är lockande: korsningar uppstår ju även naturligt, flera arter
(lavar, insekter, svampar) är beroende av
almar och vi har stort behov av alternativa
17
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trädarter vid föryngring av ädellövskogar,
speciellt nu när asken har drabbats av askskottsjukan och inte kan planteras på de
fuktigare skogsmarkerna.
Det finns dock några aspekter som bör
övervägas vid plantering av resistenta almar. Nya studier visar till exempel att almar
som är mindre mottagliga mot almsjukan
också kan hysa lägre mångfald av vedlevande svampar (Martín m.fl., 2013). Det är
därmed inte säkert att vi skulle kunna stödja eller återskapa samma biologiska värden genom att restaurera almbestånd med
asiatiska almarter eller resistenta hybrider.
Även utseendemässigt avviker hybridalmar från t.ex. skogsalmen vars estetiska
värde är stort. Speciellt vid användning av
material som odlats upp i utländska plantskolor bör man även vara medveten om att
många introducerade trädsjukdomar sprids
genom transport av levande växter (Santini
m.fl., 2013). I Finland har Skogforskningsinstitutet Metla och Forskningscentralen
för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT
därför nyligen rekommenderat att man från
och med 2014 bara bör använda inhemskt
producerat växtmaterial vid föryngring
av skogar och i bebyggda miljöer (Metla,
2013).
Vägvisare för bekämpning av epidemier
Idag, ca 100 år efter almsjukans uppträdande i Europa, ter det sig orealistiskt att
förvänta sig att någon enskild metod skulle
kunna lösa problemet. Det finns dock en
hel del nya kunskaper som skulle kunna
användas för att uppdatera strategierna
för bevarandet av almar även i Sverige.
Almsjukans framgång som global epidemi
har gynnats av transporter av smittat material mellan olika länder och kontinenter,
användning av föryngringsmaterial med
18

smal genetisk bakgrund, samt monokulturer (t.ex. i alléer) (Gil, 2004; Scheffer m.fl.,
2008). Almsjukans historia kan därför lära
oss vad man ska undvika för att minska förutsättningarna för globala trädsjukdoms
epidemier. ■
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VEDSVAMPAR PÅ EK
20. Raggskinn, Stereum hirsutum
Stellan Sunhede
Begreppet skinnsvampar har tidigare
kortfattat presenterats i Ekbladet (Sunhede
2010). Några av dessa på ek har beskrivits
i tidskriften, nämligen rutskinn Xylobolus
frustulatus,
rostöra
Hymenochaete
rubiginosa,
frätskinn
Vuilleminia
comedens (Sunhede 2002, 2007, 2010) och
ekskinn Aleurodiscus disciformis (Sunhede
& Meiere 2003). Nedan presenteras
raggskinn Stereum hirsutum, som är vanlig
på ek i Sverige men även växer på andra
lövträd.
Raggskinn – Stereum hirsutum (Willd.:
Fr.) S.F. Gray
Fruktkropp
Vedlevande, hattbildande skinnsvamp.
Fruktkroppar vanligen utvecklande hattar från en skorplik mot substratet vidväxt
del, som enskilda ca 1-4 cm breda, ± halvcirkelformade, brett vidvuxna eller något
avsmalnande mot basen, ofta sidledes hopväxta med närsittande fruktkroppar, på ±
vertikalt substrat ofta sammansmältande
med över- och undersittande fruktkroppar, bildande ytor med taktegellagda hattar
(Figur 2), som unga eller på undersidan av
substratet resupinata (helt vidväxta, utan
hatt), som helt små runda och ibland ±
grunt skållika (Figur 4), sega som färska,
hårdare som torra, ganska lätt löstagbara
20

från underlaget, ettåriga till övervintrande.
Hattar ca 0,5-3 cm utskjutande från substratet eller den vidväxta fruktkroppsytan,
ofta ± vågformigt böjda (Figur 2, 3, 4), upp
till 2 mm tjocka, i vertikalsnitt (från övertill undersida) bestående av hårfilt, ”barklager” (cortex), ”fruktkroppskött” (trama)
och sporbildande lager (hymenium).
Cortex tunn, rödbrun och tydligt framträdande mot de omgivande blekfärgade
skikten. Hattovansida med styva ± färglösa (vitaktiga) hår av hopklibbade hyfer,
vanligen koncentriskt zonerad (Figur 3, 4),
grågul, gulbrun, brunaktig med blek nästan
vitaktig kant, gråvit med gulaktig kant eller
helt grå till gråvit, varierande i färg beroende på fruktkroppsålder och årstid (Figur
2, 3, 4). Behåring med åldern zonvis försvinnande och blottande det underliggande
brunaktiga ”barklagret”. Döda, helt kala
exemplar med ± glatt, brun hattovansida.
Hymenium (ytan på den vidväxta fruktkroppsdelen och hattundersidan) slätt eller
något knöligt, som färskt orangegult-gulorange-brunorange, rödfärgas inte vid skada
(t.ex. vid skrapning), som torrt ljust ockrafärgat till gråbeige (Figur 2, 4).
Raggskinn är en utomordentligt variabel
art som kanske består av ”småarter” (Jahn
1971). För mikroskopiska karaktärer hänvisas till Eriksson m.fl. (1984) och Hansen
& Knudsen (1997).
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Nomenklatur följer Eriksson m.fl.
(1981, 1984), Hjortstam m.fl. (1988) och
Ryvarden & Gilbertson (1993, 1994).

Förväxlingsarter
Brunskinn, Stereum gausapatum (Fr.) Fr.,
som i Nordeuropa främst växer på ek,
delar flera karaktärer med raggskinn men
har bl.a. tunnare fruktkroppar (upp till 1
mm tjocka), silkeshårig hattovansida och
rödbrunt hymenium, som blir rött vid
skrapning hos färska eller våta exemplar
(jfr raggskinn ovan).
Sammetsskinn, Stereum subtomentosum Pouzar, som oftast växer på al men
är sällsynt funnen på ek i Sverige, har en
koncentriskt zonerad hattovansida som påminner något om raggskinn. Den har tunnare fruktkroppar (ca 0,5 mm tjocka), tätt
sammetshårig ovansida och 3-7 cm breda,
± solfjäderformade hattar, som är nästan
sammandragna till en fot mot basen, olikt
borstskinn.
En tredje art Stereum rameale (Pers.)
Fr., som växer på klena fallna lövträdsgrenar av bl.a. ek, påminner om borstskinn
men har bl.a. mindre och tunnare hattar.
Den viktigaste skillnaden mellan de två
arterna är enligt Jahn (1979) avsaknaden
”hattbark” (cortex) under filten av hatthår
hos S. rameale medan sådan är välutvecklad och tydlig hos raggskinn (se ovan).
Hallingbäck (1994) anger S. rameale från
sydöstra Sverige men dess status i landet
behöver utredas.
Ekologi
Raggskinn S. hirsutum är vanlig på ek och
vinterek i Sverige och funnen i skogs-,
hagmarks-, park- och vägkantsmiljö samt
på solitära träd. Arten växer även på andra
lövträd som al, björk, bok, rönn, Salix och

Sorbus (Hansen & Knudsen 1997, Strid
1975). Eriksson m.fl. (1984) anger lövved,
tillfälligt gran Picea och tall Pinus, som
substrat.
På ek är raggskinn vanligt förekommande på fallna eller avsågade grenar, fallna
träd och stubbar av alla dimensioner. Lagrat ekvirke i fält är ett attraktivt substrat
(Figur 1, 2). Ibland förekommer fruktkropparna i stor mängd på fallna ekstammar
spridda över ytan eller bildande meterlånga
sjok. Svampen uppträder också på bearbetat ekvirke t.ex. staketstolpar, ledstänger,
bänkar i fält och brovirke (Jahn 1979 och
Åke Strid muntligt uppgift).
På levande ekar växer svampen på döda
grenar och döda stamdelar, bl.a. på stamsår
efter avsågade grenar och på barkfria ytor
på stambaser (orsakade av kreaturstramp
och hästgnag). På döda, kvarsittande, klenare ekgrenar kan man se fruktkroppar av
raggskinn växa sida vid sida med bl.a. gråskinn Peniophora quercina och frätskinn
Vuilleminia comedens.
Boddy & Rayner (1983) och Boddy
(1992, 2001) betraktar Stereum hirsutum
som en sekundär kolonisatör i ekgrenar.
Röta
Svampen som är saprofyt i stammar, stubbar och grenar av lövträd orsakar vitröta.
Jahn (1979) skriver att arten angriper
splintveden i lagrat virke men att den även
kan orsaka röta i kärnveden t.ex. i gamla
ekstubbar.
Utbredning och status
På ek är raggskinn allmänt förekommande
inom ekens naturliga utbredningsområde i
Sverige. Vesterholt (2009) skriver att arten
är mycket allmän i Danmark. Eriksson
(1984) anger att svampen är allmän på
21
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Figur 1-2. Lagrad, svampangripen lövved, främst ek. – 1: Ekved med fruktkroppar av bl.a.
raggskinn Stereum hirsutum, björkmussling Lenzites betulina, borstticka Trametes hirsuta,
svedticka Bjerkandera adusta och vinterticka Polyporus brumalis. – 2: Raggskinn på ek.
Färska fruktkroppar med vågformade hattkanter. – Småland, Tutaryd, Bräknetorp, 2008-10-22.
– Foto: Stellan Sunhede.
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Figur 3-4. Raggskinn, Stereum hirsutum. – 3: Fruktkroppar på fallen, klen ekgren. Zonerad
hattovansida våt av regn, med ljus tillväxtkant. – 4: Torra, övervintrade fruktkroppar på en ca
3 cm grov, död ekgren på trädet. Med två små ± skållika fruktkroppar på grensidan. – 3-4:
Västergötland. – 3: Mariestad, Ekudden 2013-01-04. – 4: Husaby sn, Freden 2013-04-22. –
Foto: Stellan Sunhede.
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lövved i södra delen av Nordeuropa
men att den blir sällsyntare norrut. Jahn
(1971) noterar att raggskinn är mycket
vanlig överallt i lövskogsmiljö i Tyskland.
Breitenbach & Kränzlin (1986) noterar att
arten är allmän i Schweiz och vidare att
den förekommer i Europa, Nordamerika
och Asien.

Artens roll i skogsbruket
Fruktkroppar av raggskinn ses ofta på lagrat ekvirke i fält (figur 1, 2). Jahn (1979)
skriver att den är en av de första kolonisatörerna på fällt virke och ständigt visar
sig på lagrade stammar, kapade grenar och
stubbar av ek. Ryman & Holmåsen (1992)
noterar att arten är en viktig skadesvamp
på lagrat virke av bl.a. ek och björk.
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Summary
Sunhede, S. 2013. VEDSVAMPAR PÅ
EK - 20. Raggskinn – Stereum hirsutum
(Willd.: Fr.) S.F. Gray (Wood fungi on oak.
20. Hairy Curtain Crust – Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F. Gray). – Ekbladet 28:
20-25).
The gross morphology, ecology, and
distribution of the white-rotting corticiaceous
fungus Stereum hirsutum (Willd.: Fr) S.F.
Gray on Quercus in Sweden are treated.
Illustrations in colour show fruit bodies on
oak branches and on stored oak trunks in
nature. The fungus frequently occurs, on
fallen or cut branches, fallen trees and on
stumps of all dimensions. On living oaks S.
hirsutum appears on dead branches and on
dead parts of trunks, e.g. on wounds after
cut branches and on decorticated parts on
stems-bases, caused by trampling by cattle
and gnawing by horses. On dead, attached,
thin branches S. hirsutum appears alone
or growing side by side with other fungi,
e.g. Peniophora quercina and Vuilleminia
comedens. In Sweden the fungus is common
on oak but is also found on many other
deciduous trees e.g. Alnus, Betula and Fagus.
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Från garvsyra till fanerekar
och läderbaggar

En personlig krönika över några för mig viktiga händelser i Ekfrämjandets verksamhet

Ulf Olsson
Som redaktör för Ekfrämjandets årsskrift Ekbladet i 26 år har jag haft förmånen att som adjungerad ledamot i
styrelsen under fyra ordföranden (Gunnar Almgren, Gustav Fredriksson, Arne
Mirton och Jan Linder) följa det intressanta och viktiga arbetet att främja odlingen av de ädla lövträden och senare
efter stadgeändring även främja odling
och skötsel av övriga lövträd i Sverige.
En påtvingad inhemsk tillverkning av
garvsyra ur ekbark under krigsåren med

förde att det kunde bli en överavverkning
av ek. För att motverka detta bildades en
ideell förening, Sällskapet för ekodlingens
främjande/Ekfrämjandet, som skulle arbe
ta för utökad ekodling. Allt sedan Sällskapet/ Ekfrämjandet bildades har det trots
sin ideella status varit starkt bundet till de
statliga skogsvårdsstyrelserna eller senare
distrikten under Skogsstyrelsen.
Ända fram till 2012 har länsjägmästare
eller motsvarande områdeschef valts till
ordförande i den ideella föreningen. Det
har varit ganska naturligt och i huvudsak

Figur 1. En av de ekar på den egna gården Säflacka i Broby, där Ulf Olsson sett både storlek och
kvalitet utvecklas under sina 26 år som redaktör. Foto: Mats Hannerz.
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mycket förmånligt för Ekfrämjandet att ha
denna anknytning till Skogsstyrelsens regionala enheter.

Introduktion i sällskapet
Som ”ekdoktor” i Lund blev jag inbjuden
1982 att bli medlem i Ekfrämjandet
vilket jag med glädje accepterade. En
forskarkollega till mig på botaniska
institutionen, Bengt Nihlgård, var redan
ledamot i styrelsen. Vi var redan från
början båda överens om att Ekfrämjandet
borde ha en tidskrift som kontaktorgan
till alla medlemmar och vara ett forum för
artiklar om de ädla lövträden och deras
skötsel. Eftersom jag hade lite erfarenhet
av redigering av en tidskrift erbjöd jag mig
att bli redaktör och fick det uppdraget.
Namn, layout och logotyp
I den mykologiska föreningen Puggehatten gick vi mycket grundligt tillväga vid
start av en medlemstidning. Vi började en
kurs i layoutarbete i ett studieförbund och
fick tillgång till flera utmärkta läroböcker.
Därför kunde vi redan från början ge ut en
tidskrift med rätt val av typsnitt till rubriker och inlagor. Dessutom lärde vi oss
att undvika klassiska layoutfel. Det gladde
mig att författaren till en av läroböckerna
hade varit min elev vid Komvux.
Vad bör tidskriften heta? Tidigt kom
förslaget ”Ekbladet”. Styrelsen godkände
det. Det gjorde också Kungliga biblioteket
i Stockholm som delar ut ISSN-nummer
till periodiska tidskrifter. Ekbladet fick
(ISSN 0283-4839) När jag något senare
googlade (sökte på internet) fann jag flera
”Ekbladet”, bl.a. flera bostadsrättsföreningar som hade det namnet på sina kontaktorgan men de var ej registrerade hos
KB.

Förbättrad logotyp
Ekens blad och/eller frukter är och har
varit en vanlig symbol för olika kulturella
värden alltifrån gudomlig och världslig
makt till visdom och spariver. I det
sammanhanget har blad och frukter ibland
avbildats med en konstnärlig frihet utan
verklighetsförankring. För mig som
ekforskare var det därför angeläget att rita
om Ekfrämjandets logotyp.
En förklaring till att eken (skogseken,
stjälkeken) ibland uppfattats att ha
skaftade ekollon till skillnad från bergeken
(druveken) (som har oskaftade) kan vara att
fruktställningens (eller blomställningens)
axeltopp ibland ramlar av och då ser det ut
som om det yttersta ekollonet har ett skaft.
Båda de svenska ekarterna har oskaftade
ekollon.
Ekbladet nr 1
Ambitionen vid starten av tidskriften var
hög och förslag kom att ge ut flera nummer per år. Ekbladet kom dock i fortsättningen ut med endast ett nummer per år.

Det allra första Ekbladet med omslag av Gunnar Bruzewitz.
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Ekfrämjandets styrelse ställde gärna upp
med fackgranskning och korrekturläsning
av layoutade artiklar. Ett varmt tack till alla
som villigt hjälpte till med detta viktiga arbete.
Till första numret av Ekbladet ville vi ha
artiklar från kulturpersonligheter och forskare för att visa Ekfrämjandets intentioner
för ädellövskogen i Sverige. Gunnar Brusewitz ställde upp med en lång artikel om
”Eken genom tiderna”, rikt illustrerad med
hans egna konstverk. Det var också lätt att
få Åke Sandhall, lärare på Katedralskolan
i Lund och känd författare och naturfotograf, att illustrera omslaget och skriva om
ekens insekter vilket han fortsatte med under många år. Åke var jag bekant med sedan vi var kolleger på läroverket en termin
då jag vikarierade på ett lektorat i biologi.

Banbrytande ekodlingsförsök i Blekinge
En vårdag 1986 när jag kommit hem från
en vandring genom den vackra Fågelsångsdalen, ett naturreservat nära Södra
Sandby, blev jag uppringd av Erik Ståål
som skrivit ett manus om ekodling. Det var
viktigt och riktigt att redan i första numret
av Ekbladet få med en artikel av Erik Ståål.
Han har visat i sin bok Eken i skogen och
landskapet hur man praktiskt får fram en
ekonomiskt hållbar ekodling som också är
i samklang med det ekologiska systemets
uthållighet (kontinuitet), balans och biologiska mångfald.
Erik Stååls metod var att få fram en produktionsskog av ek ur en naturlig, spontant
föryngrad blandskog med stort inslag av
ek. Ekbeståndet kunde kompletteras ge-

Ekfrämjandet har hjälpt till att sprida Erik Stååls tankar om ekskogsskötsel. Cecilia Rooth är
den som förvaltar och utvecklar arvet idag (se även annan artikel i detta Ekbladet). Foto Mats
Hannerz.
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nom sådd av ekollon från en närliggande
proveniens av ek.
Ekfrämjandet har bidragit till att metoden fått en vid spridning och använts av
skogsägare i framförallt södra Sverige.
Ekodlingskurser med bland andra Erik
Ståål och senare hans dotter Cecilia Roth
som lärare har medfört att nya ekbestånd
framgångsrikt etablerats.

Premiering av välskötta ekskogar
Varje år utdelas utmärkelser till skogsägare som på ett föredömligt sätt vårdat företrädesvis ekskog. På förslag från medlemmar och efter granskning och beslut
av styrelsen delas varje år ut några priser
länsvis. Dessutom utdelas ett s.k. rikspris
till en person som gjort ett förtjänstfullt
arbete av riksintresse på egen eller förvaltad ekskog, annan ädellövskog eller annat
lövskogsbruk.
Priserna har hitintills formats och tillverkats i ek av konsthantverkare. Länspriset har ofta också kompletterats med
ett diplom. Från 1990 till 2012 har sällskapet delat ut rikspriset till 19 personer
och länspriset till 59 välförtjänta ekodlare.
Även personer som på annat sätt haft stor
betydelse för Ekfrämjandets verksamhet
har premierats.
Alla premierade har uppmärksammats
i Ekbladet genom artiklar där pristagarens
insatser på skogsfastigheten utförligt beskrivits. Även den lokala pressen har ofta
varit närvarande vid prisutdelningen och
publicerat uppgifter om Ekfrämjandets
premierade.
Erik Stenström bildade 2012 en
stiftelse,”Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande” med ett startkapital på 10 miljoner kronor. Avkastningen
skall varje år utdelas till forskare och pri-

Bengt Andersson, firma Gott Virke, levererar
flera av Ekfrämjandets fina priser sedan några år. Tidigare, från 1987, var det konstnären
Sigvard Nilsson, Söwe-Konst, som formgav
och tillverkade många priser fram till sin död
år 2007. Foto privat.

vatpersoner som vill utveckla eller förnya
kunskapen om eken (se Ekfrämjandets
hemsida för detaljerad information).
Det kommer säkert inte bli brist på
forskningsprojekt som stiftelsen kan stötta.
Några långsiktiga undersökningar i t.ex.
Ädellövprogrammets projekt bör kanske
tas upp igen med fortsatta mätserier som
kan vara av stort värde. Den privata mark
ägaren har också möjlighet att söka medel
ur fonden till en ny eller utökad satsning
på ekodling.
Årsmöten med exkursioner
Det har varit en tradition i Ekfrämjandet
nästan ända sedan sällskapet bildades 1944
att i samband med årsmötet ha en tvåda29
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gars exkursion till sevärda ädellövskogar.
De har demonstrerats av skogsägarna i
samråd med experter från skogsvårdsstyrelsen i det län där årsmötet och studiebesöken var förlagda.
Mitt första deltagande vid ett formellt
årsmöte var en något chockartad upplevelse med strikt mörkklädda herrar och finklädda damer vid långbord där det förutom
varmrätt serverades både svaga och starka
drycker. ”Mina” föreningar Röda korset
och Mykologiska föreningen Puggehatten
hade årsmöten med te/kaffe och smörgåsbord av det enklare slaget. Dessutom var
jag sedan tonåren absolutist.
Ett årsmöte jag minns speciellt var förlagt i Blekinge. Det landskapet har med
rätta kallats Sveriges trädgård med sina artrika hagar och ekskogar i ett kustnära bälte
från Sölvesborg i väster till Karlskrona
kommun i öster. Dit styrde bussen med för-

väntansfulla ekfrämjare i september 1988.
Skogsvårdsstyrelsen hade goda kontakter
med länsstyrelsen och landshövding Camilla Odhnoff tog emot oss på residenset
där vi också senare på kvällen kunde hålla
årsmötet.
Camilla och jag tillhörde amanuenskollegiet vid Botaniska institutionen vid
Lunds universitet några år. Det blev ett
trevligt återseende. Förutom som politiker
blev hon (skämtsamt) riksbekant för att ha
köpt en cementblandare till institutionen
för tillverkning av jordblandningar till
växthusförsök.
Andra dagen besöktes flera av Erik
Ståålsvälskötta ekbestånd. Det som jag
speciellt uppfattade som värdefullt för ekforskningen och den framtida ekskötseln i
kanske flera generationer var de noggranna
provyteprotokollen. Få senare exkursioner
kunde uppvisa så många ädellövexperter

På kurs med Erik Ståål, längst till vänster. I mitten Gunnar Almgren. Foto Ulf Olsson.
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och duktiga ekodlare. Nämnas bör professor Lennart Nordström, Erik Ståål och
Gunnar Almgren. Minnesvärt är också den
fältmässiga lunchen med potatismos och
stekt sill som tillagades av familjen Ståål
på ett militärt fältkök.
Min första kontakt med skogsarbete
Som nybliven student 1951 hade jag planer
på att utbilda mig till jägmästare. Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län hjälpte mig
med skogskurser och praktikplatser. En
kurs avslutades med en gallringstävling
och jag lyckades få delat bästa resultat och
vann ett trädborr för åldersbestämning. Det
sporrade mig att gå vidare.
På Trolle-Ljungby gods fick jag ett par
månaders intressant praktik. Det blev arbete vid ett ramsågverk, trädvård i parken och
uppgift att ”leda” ett arbetslag vid röjning i
tallbestånd mellan Rinkaby och Åhus. Jag

skjutsade skogshuggarna i en folkvagnsbuss till och från jobbet. Det hör till historien att det var den första bilen jag rattat
sedan jag tidigare under året tagit körkort.
Greven höjde ögonbrynen och såg bister
ut när det rasslade till kraftigt i växellådan. Frikopplingen skulle dubbeltrampas!
I fortsättningen gick dock alla transporter
perfekt. Min handledare på Trolle-Ljungby
var den då i skogskretsar mycket välkände
danska jägmästaren Moldenhawer.
Trots alla positiva upplevelser under
min praktikperiod sökte jag aldrig till
skogshögskolan utan lockades att studera
vidare vid universitetet i Lund i naturvetenskapliga ämnen.
Exkursioner till framgångsrika gods i
Skåne
Flera av de större godsen i bl.a. Skåne är
företagsmedlemmar i Ekfrämjandet. Slot-

Ekar av mycket hög kvalitet pÂ Vanås gods, Skåne (2006). Foto Ulf Olsson.
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ten eller herrgårdarna omges av tradition
av parker med ek eller bok. Företagen
satsar också i stor utsträckning på produktionsskog av ädellöv. 1991 var det Nils
Gabrielsson som guidade Ekfrämjandet i
Trolle-Ljungbys välskötta bokskogar på
Ryssberget. Under exkursionen besöktes
också bokskogar tillhörande Högestad &
Christinehof. Det tillhör ätten Piper.
Carl Piper var min elev i biologi under
min allra första lärartjänst. Jag var då klar
med min grundutbildning i naturvetenskapliga ämnen men hade inte påbörjat
forskarutbildningen i botanik. Senare efter mina fördjupade studier i botanik och
särskilt ekforskning fick jag åter kontakt

med Carl Piper genom att ingå i hans biologgrupp som han skapat för att få ökade
kunskaper från olika ämnesområden för
att driva skogsbruk och lantbruk på ett ekologiskt riktigt sätt.
Under min tid vid universitetet undervisade jag några år i bl.a. mykologi och
var också ledare för svampkurser i studieförbund. Intresset för svamp var stort. Det
ledde till att jag tillsammans med ett par
kolleger startade föreningen Puggehatten,
senare med namnet Pugge
hatten, Skånes mykologiska förening. Med stöd av
Världsnaturfonden WWF fick en grupp
medlemmar i föreningen medel för genomförandet av en inventering av fungan

Carl Piper och godsets skogschef Matts Karlsson visar med en "grot-graf " den framtida positiva
utvecklingen av skogsbruket, assisterad av bl.a. godsekolog Charlotta Lindström under Ekfrämjandets exkursion i Skåne 2009. Foto: Ulf Olsson.
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(svampfloran) i Skåne. På Högestads &
Christinehof undersökte vi speciellt förekomst av rödlistade (sällsynta) svampar i
nyckelbiotoper.
I fideikommissets miljöpolicy står att
företaget vill skapa en hållbar utveckling
som ekologiskt, ekonomiskt och socialt
säkrar dagens och framtidens verksamhet.
Företaget blev senare certifierat både enligt FSC och PEFC. Det är Skånes största
enskilda egendom (13 000 hektar), och
ombildades 1999 till ett aktiebolag. 2008
fick Carl Piper Ekfrämjandets rikspris.

Ekfrämjaren är en sann miljövän
2007 gick Ekfrämjandets tvådagarsexkur
sion till Västervik och Tjusts skärgård men
också med en avstickare till den berömda
Kvill-eken. Att stå framför en levande
men något skröplig jätteek med 13 meter i
omkrets är omskakande och väcker många
tankar. Hur såg landskapet ut för ca 1000 år
sedan när denna ek växte upp?
Vid Västervik på Gränsö besökte vi ett
reservat med 271 jätteträd (med en diameter på minst 80 cm). En högstubbe av en
gammal ek var fylld av mulm som doftade
läder. Men vi fick inte se upphovet till doften, läderbaggen, som har blivit kan man
säga en symbol för en art som signalerar att
här finns en artrik miljö som bör skyddas.
Jag tror att ekfrämjaren är väl insatt i betydelsen av att skapa en artrik natur genom
att bedriva ett skogsbruk på ett ekologiskt
hållbart sätt.
Mykolog och ekforskare
En artikelserie i Ekbladet som jag anser
är mycket angelägen och viktig är Stellan
Sunhedes med vetenskaplig grundlighet
beskrivna eksvampar. Några patologiska
vedsvampar kan t.o.m. decimera volymen

Läderbagge (Osmoderma eremita). Foto
Magne Flåten, Wikipedia commons.

ektimmer i ett bestånd. Framförallt är eken
viktig i ett ekosystem genom att hysa ett
mycket stort antal organismer under sin
livstid och därmed berika den biologiska
mångfalden som är viktigt i ett väl fungerande skogsekosystem. Eken lever i symbios med många marksvampar som mångdubblar dess förmåga att ta upp mineral
och att också förmedla dem till grannträd
via mycelets vidsträckta kontakt med lövträdens rötter. Denna symbios kan medföra
att en etablering av ek i ståndorter som
egentligen inte har en jordmån speciellt
anpassad för ek blir möjlig och framförallt
optimerar det volymtillväxten av ektimmer.
Stellan Sunhede var den mykolog som
först upptäckte och beskrev förekomst
av vit tryffel (bourgognetryffel) på Gotland. Senare har Christina Wedén startat
och genomfört en forskning om odling av
ek med tryffelmycel på Gotland. Hon har
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skrivit om detta i Ekbladet 14 (1999). Som
en kuriositet kan jag nämna att jag vid min
avgång som ordförande i Puggehatten fick
två ekplantor ympade med tryffelmycel
från Frankrike. Den ena eken planterade
jag i en ekhage (planterad 1947) på min
parkliknande trädgårdstomt i Skåne . Den
andra sattes på min systers sommarstugetomt på Gotland.

Ekfrämjandet 50 år
1994 firade Ekfrämjandet 50 årsjubileum.
Med stöd av en redaktionskommitté av
fem experter fick jag in bidrag från 14
författare. Jubileumsskriften (Ekfrämjandet 50 år / ISBN 91-630-2841-7) kom att
innehålla många artiklar av stort värde för
skogsägare och lövträförädlare. Även vid
denna utgivning ställde Gunnar Brusewitz
villigt upp med både artikel och illustrationer.
Ett intressant ämne var den då aktuella
”skogsdöden” som drabbade barrskog i
Centraleuropa men som senare också uppmärksammades i södra Sverige med skadade ekar och bokar. Orsakades träddöden
av patogena organismer eller av klimatiska
orsaker är några frågeställningar som togs

Ekfrämjandets jubileumstidskrift kan beställas från Ekfrämjandets sekreterare.
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upp av Bengt Nihlgård och Pia Barklund.
Erik Ståål skrev om ”Framtagning av ekbestånd ur självföryngrad blandskog”.
Spökskrivare åt generalsekreteraren i
WWF
Ekfrämjandet och Skogsvårdsstyrelsen
arrangerade tillsammans en ”Skogskväll
och skogskonferens” i Kristianstad i november 1995. Jag fick uppdraget att redigera en sammanställning av de föredrag
och diskussioner som hölls. Den fick
namnet ”Ädla lövträd i dagens och framtidens skog” (ISBN 91-630-4158-8). Alla
var villiga att skriva sammandrag av sina
anföranden utom generalsekreteraren för
Världsnaturfonden i Sverige (WWF), som
var mycket upptagen av andra uppgifter.
Jag erbjöd mig att skriva ett utkast om
”Miljömärkt skogsbruk”, ett ämne som
före
slogs. WWF hade tillsammans med
Naturskyddsföreningen utarbetat kriterier
för miljömärkning av svenskt skogsbruk.
Efter några dagar efter det jag lämnat in
utkastet blev jag uppringd och min version
hade antagits utan ändringar.
Studieresor till länder i Europa
Ett mycket uppskattat inslag i Ekfrämjandets verksamhet är de studieresor som
arrangerats till flera länder i Europa. Gustav Fredriksson, sällskapets ordförande
1993-2002, planerade flertalet av dessa
resor både före, under och efter sin tid som
ordförande. Som skogsexpert hade han tidigare anlitats som rådgivare åt många av
dessa länders skogsmyndigheter. Jag är
övertygad om att dessa kontakter medförde att deltagarna blev väl mottagna och
fick duktiga guider under exkursionerna.
En resa till Polen 2007 var fylld av
oförglömliga kulturella upplevelser kryd-
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dade med avstickare till mycket sevärda
frötäkter och urskogsreservat. Vi fick se
fanérekar med dimensioner som är svåra
att få fram i Sverige. Det fanns skogsdistrikt i Polen med 90 % eller mer ädellövskog. Särskilt intressant var besöken i
lindskogar och frötäktsbestånd av lind med
imponerande höga och rakstammiga träd. I
Sverige har linden speciellt av klimatiska
orsaker haft svårt att etablera sig.
En mycket originell transport av timmer
på båtar 12 mil genom sjöar och på land
med båtarna på räls mellan sjöarna var tekniskt mycket intressant. Detta transportsätt utan vattenkanaler var en sensation på
1850-talet. Det vi såg var en fungerande
del som levt kvar som turistattraktion.
Samarbete och kontakter med lövskogsforskning i Sverige
Ekbladet kom att bli ett viktigt forum för
vetenskapliga artiklar. Det var referat eller

originalrapporter av forskningsresultat rörande främst lövskogsodling men även andra tema som togs upp. 1989 utlokaliserades Enheten för sydsvensk skogsforskning
från Skogsfakulteten i Umeå till Alnarp
(SLU). En forskning kom igång delvis i
samarbete med forskare vid Lunds universitet under ledning av Per Magnus Ekö.
Resultat av denna forskning presenterades
bl.a. i Ekbladet 10 (1995). I det s.k. Ädellövprogrammet 2003-2009 hade Ekfrämjandet också en viktig roll. I styrgruppen
ingick bland andra Gustav Fredriksson,
Jan Linder och Magnus Löf med Karl-Erik
Olsson som ordförande. Magnus Löf vid
Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp (SLU) var forskningsledare.
Resultat från forskning inom Ädellövprogrammet finns publicerat i Ekbladet. (Med
sökning på författarnamnet hittar man
dessa forskningsrapporter i ett artikelregister på Ekfrämjandets hemsida). ■

Styrgruppen för Ädellövprogrammet, ett forskningsprogram med bas vid SLU, vid avslutningsexkursionen i Blekinge 2009. Många Ekfrämjare bidrog med både forskning och som ledamöter
i styrgruppen. Foto Mats Hannerz.
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Ekskogsskötsel på Flakulla
En stafett mellan generationerna
Mats Hannerz, text och foto
Skylten på den slingriga skogsvägen hälsar välkommen till fastigheten Flakulla,
men gränsmarkeringen är egentligen
överflödig. Efter skylten byter den sydsvenska granskogen skepnad till ett luftigt och ljusgrönt bokbestånd. Det följs
av björk, ek och blandskogar den sista
vägen fram till gården. Det är inget tvivel om att Cecilia Rooth tycker om löv.
Gården Flakulla i östra Blekinge har blivit
något av ett centrum för praktiskt verksamma lövskogsskötare. Det är här som
Cecilia Rooth och hennes man Rolf huserar. Förutom arbetet med 170 hektar skog
arrangerar de kurser och tar emot exkursioner med täta intervaller. Dagen efter författarens påhälsning en vårdag 2012 väntade
ett besök av kvinnliga skogstjänstemän
och skogsägare från Ryssland, Tyskland,
och Baltikum. Hit kommer också skogsägare som vill lära sig köra motorsåg eller
sköta ekskog. På gården får universitetsstuderande från SLU och Linnéuniversitet
den praktiska vinklingen på sina akademiska lövkurser.
Cecilia Rooth är värdig arvtagare till
sin far Erik Ståål, som var skogsinspektor
Till vänster: "Gunborgs ek" skulle enligt då
gällande skogspolitik tagits ned. Idag mäter
den 65 cm i brösthöjd och den fortsätter att
växa.

på Södra i Jämjö och en nestor på kvalitetsskogsskötsel, inte minst av ek. Ännu idag
står eken i centrum på gården. Och tiden
har kommit ikapp Cecilia och Rolfs skötselidéer.
– När jag tog över gården år 1977 såg
man i allmänhet ner på eken. Det sätt vi
skötte skogen på var också på gränsen till
förbjudet. Idag är det en helt annan inställning till både ek och till det kontinuitetsskogsbruk som vi faktiskt bedriver, säger
hon.
Idag är ungefär en fjärdedel av virkesförrådet lövträd, men lövandelen stiger
hela tiden. Granskogen överförs successivt
till löv, och ibland hjälper naturen till. Stormen Gudrun drabbade granen hårt medan
lövskogen stod kvar opåverkad.

Tre generationer ekskogsskötare. Erik Ståål,
Cecilia Rooth och sonen Harald, som nu har
börjar slussas in i skötseln.
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Rekommenderades att plantera gran
Strax intill gården har Cecilia några ekar
som hon vårdar särskilt ömt. De är uppkallade efter hennes egna föräldrar. ”Eriks ek”
mäter 54 cm i brösthöjd och ”Gunborgs
ek” når 65 cm. Ekarna är nu i övre medelåldern men kommer att vårdas ömt många
decennier till. Den skog som de värdefulla träden står i var tidigare klassade som
5:3-bestånd.
– Här blev vi rekommenderade att ta ner
hela skogen och plantera gran. Som tur var
följde vi inte rådet, säger Cecilia.
Utnyttja de ekar som kommer naturligt
En ganska stor del av gårdens lövskogar
bygger på det som tidigare klassades som
sly eller skräpskog, även om en del också

är planterat och sått. Cecilia vill gärna missionera om möjligheterna med det som
naturen bjuder på. Det är lätt att missa de
yngre ekarna som kommer underifrån. Om
de bara huggs fria och gärna stamkvistas
kan slyekarna förvandlas till kvistfria kvalitetsträd.
När Cecilia hittar en ek märker hon ut
den med snitsel. När den nått 5-6 cm diameter bestämmer hon om den ska bli ett
framtidsträd. Då permanentas märkningen
med en röd ring för att trädet inte ska missas i kommande skötsel. Dessutom stamkvistas halva trädlängden.
Utnyttja underbeståndet
På Flakulla är hela kedjan av skötselåtgärder utprovade, fram till slutbeståndet på

Standardklaven räcker inte i ekskogsskötseln. Den här mäter 95 centimeter men når knappt om
de största bjässarna.
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50-60 ekar per hektar. När det är dags att ta
ner dyrgriparna efter kanske 120 år väntar
redan ett nytt underbestånd. Marken blir
alltså aldrig helt kal.
Den långa omloppstiden för ekar kan
tyckas oändlig för den sydsvenska granskötaren. Cecilia möter dock ofta andra
reaktioner.
– När studenter från norra Sverige kommer hit blir de snarast förvånade. Det är
ju samma omloppstider de är vana vid för

barrskogen där uppe, säger hon.
Men visst krävs det flera generationers
varsamma arbete innan slutmålet är nått.
Cecilia betonar dock att det inte handlar
om att sitta och vänta i 120 år.
– Även om ekarna är i fokus måste underbeståndet skötas hela tiden. Där producerar vi grova granar och kvalitetslöv
samtidigt som ekarna växer. Det är kontinuitetsskogsbruk, och det är lönsamt. ■

Några ekskötseltips från Flakulla
SÅ HÄR BÖRJAR DET
Ekskogen kan anläggas med sådd eller
plantering, men på Flakulla utnyttjas ofta
naturlig föryngring.
Naturligt föryngrade ekar av bra kvalitet ses ut när de är små. De rakaste och
finaste växer ofta bland granar. När de är
5-6 cm i diameter kan framtidsstammarna
(de som ska bilda det mogna beståndet)

ses ut. Se till att märka träden noga, gärna
med färgmarkering, för att inte missa dem
i kommande skötsel.
Sådd av ekollon kan göras i hinkar utan
botten eller i rör. När plantorna har kommit
upp sätts ett stålnät upp för att skydda dem
mot bete. Dessa ”Ståålburar” har blivit ett
begrepp bland ekskogsskötare.

Ståålburen - skyddar mot både vilt och ogräs.

Frihugg de ekar som kommit upp naturligt.
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STAMKVISTA
En första stamkvistning kan göras ungefär
när framtidsträden märks ut. Stamkvista
så att halva kronan blir kvar. Ett 8 meter
högt träd stamkvistas alltså till 4 meter. I
nästa omgång görs stamkvistningen upp
till 8 meter. Finns tid och ork kan naturligtvis stamkvistningen göras ännu högre, det
handlar om vilken tid och ekonomi man
vill lägga på jobbet. Men – halva kronan
måste vara kvar!
GALLRA HÅRT
Eken är kittlig – den tål inte att andra träd
killar kronan. Se därför till att gallra den
hårt. Kronan måste få fritt spelrum. En stor
krona är en förutsättning för en bra tillväxt.
En krona i balans motverkar också vattskotten.

Ekens krona får inte krocka med grannens.
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VÄRNA UNDERBESTÅNDET
Även om kronan ska vara fri bör stammarna skyddas med ett underbestånd.
Gran, avenbok, rönn och hassel fungerar
utmärkt, men de måste hållas efter om de
blir för höga. Bok bör undvikas – den konkurrerar hårt med eken. Björken är också
lite för snabbväxande för att passa.
HÅLL EFTER VATTSKOTT
Efter gallring och stamkvistning finns alltid risk att eken skjuter vattskott. Cecilia
Rooth använder ett egenkonstruerat vattskottsjärn. Redskapet putsar vattskotten
både när den skär uppåt och neråt.
Mer tips om ekskogsskötsel finns i Kunskap Direkt,
www.kunskapdirekt.se/adellov ■

Vattskotten måste hållas efter, här med ett
specialutvecklat vattskottsjärn..
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Ädellövpristagare 2012
Ekfrämjandets rikspris för 2012 till Kenneth Arvidsson
Man kan sammanfatta Kenneth Arvidssons
gärning i en mening: ” Ett långvarigt engagemang för ekens fromma, långt över vad
som arbetet kräver.”
För oss som känner Kenneth och hans
gärning skulle detta räcka som motivering.
Efter några år som inspektor på Södra
började Kenneth redan på tidigt 80-tal som
inköpare på Kährs. Med åren blev Kenneth
i det närmaste synonym med ekmarknaden. Genom initiativ till och införande av
nya mätsystem med användbar längd fick
även sämre ekstockar en användning inom
parkettindustrin medan blockstockar för
enstavsprodukter har hållit värdet på eken
uppe. Genom sin höga sociala kompetens

har Kenneth genom allt från ekkurser till
Hyttsill gjort eken känd för det stora flertalet skogsägare.
Utöver detta har Kenneth en unik kunskap om hela den europeiska marknaden
för ek. Danska virkeshandlare och tyska
godsförvaltare känner väl till Kenneth.
Han har även kunskap om mer udda delar av den europeiska marknaden där få
svenskar är verksamma såsom Ungern och
Rumänien.
Kenneth har även arbetat med att skapa en marknad för flera andra lövträslag,
bland annat för asken och bok.
Kenneth var tidigare ledamot i Ekfrämjandets styrelse och har såväl då som därefter vid otaliga exkursioner bidragit med
sitt kunnande.
Om fler människor med Kenneths
engagemang fick tillfälle att arbeta med
den svenska ädellövskogen under mer än
ett kvarts sekel skulle framtiden för ädellövskogen se ännu ljusare ut.
Kenneth Arvidsson är en värdig mottagare av Ekfrämjandets rikspris 2012.
Ekfrämjandets styrelse

Kenneth Arvidsson från Kährs med Ekfrämjandets rikspris 2012. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandets länspriser 2012
Inte mindre än fyra välförtjänta pristagare
fick äran att ta emot Ekfrämjandets länspris för 2012. Priserna gick i år till en entusiastisk skogsägare och småskalig golvtillverkare i Skåne, en kunnig entreprenör
i Kalmar, en vårdare av ekmiljöer i Sörmland och en erfaren skogskonsulent i Halland. Priserna delades ut vid ceremonier i
samband med skogsträffar och exkursioner. Här följer styrelsens motiveringar:

Ekfrämjandets länspris
Kalmar till Håkan Bergh

för

Håkan Bergh får Ekfrämjandets länspris
2012 för sin gärning som praktisk vårdare
av såväl ekens naturvårdsvärden som dess
ekonomiska värden.
Håkan tillhör den skara av manuella
skogsarbetare och entreprenörer som gör
ett högkvalificerat arbete, bland annat åtgärder i naturvårdsbestånd, där standardiserade schabloner är långt ifrån tillräckliga.

2012 års pristagare i Kalmar Håkan Bergh
fick sitt pris vid en ceremoni där Thomas
Thörnqvist stod för utdelningen. Foto Knut
Arnesson.
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Håkan är kunnig och aktiv i dialogen
kring hur åtgärderna bör utföras och han är
respekterad av såväl markägare som akademiska experter. Han är en del av ett team
inom Södras verksamhetsområde Långasjö
som jobbar engagerat och aktivt med åtgärder i de många ekdominerade skogar som
finns i området.
Håkan är en skogens danskoreograf;
arbetssam, engagerad, kunnig och aktiv i
dialogen kring resultaten av åtgärderna i
ekskogen.
Håkan Bergh är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2012.

Ekfrämjandets länspris
Skåne till Lennart Bosrup

för

Lennart Bosrup äger fastigheten Bosarp
1:17 tillsammans med hustrun Gunnel och
sonen Joel. Fastigheten är belägen i Glim
åkra socken, Ö Göinge kommun. Fastigheten omfattas av drygt 80 ha skog varav
ca 20 % är ädellöv främst ek. Lennart har
visat ett stort intresse för att bevara och utöka andelen ädellöv på fastigheten. Detta
genom aktiva skötselåtgärder i befintliga
ädellövs bestånd men även genom att ta
tillvara föryngring som spontant kommer
i granbestånd. Lennart har även nyanlagt
ekbestånd på inägomark.
Det som skiljer Lennart från många
andra skogsägare är att han även tagit tag
i vad man kan göra med den avverkade
råvaran. Hemma på gården sker idag en
småskalig tillverkning av massivt ekgolv.
För att göra detta ekgolv än mer exklusivt
så har Lennart tagit fram ett golv där man
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landskapet och i närhet av gården. Här bör
speciellt nämnas skapande av en trädallé,
på åkermark, utmed den allmänna vägen
vilken passerar genom fastigheten samt
arbetet med att iordningställa ett eget litet
ädellövsarboretum i anslutning till gården.
Johan Nordén är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2012.

Lennart Bosrup tilldelades Ekfrämjandets
länspris vid en skogsträff i Osby den 6 mars
2013. Foto Lars Dahlén

lägger in bitar av svart diabas. Lennarts
ekar växer på en berggrund av svart diabas så det är logiskt att dessa båda material förenas i den förädlade produkten. Mer
om fastigheten och golvtillverkningen
finns att läsa på www.angavangen.se
Lennart Bosrup är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2012.

Ekfrämjandets länspris för
Sörmland till Johan Nordén
Johan Nordén har ett brinnande intresse för
ekskog både som produktion och som kulturträd på sin fastighet belägen mitt i det
Sörmländska Herrgårds-landskapet.
Efter sitt förvärv av fastigheten i slutet
på 1980-talet har Johan målmedvetet nyanlagt och vårdat ädellövskog. Ett tiotal hektar nerlagd jordbruksmark har överförts
till ädellövskog med målet att producera
virke, det mödosamma och kostsamma
tillsynsarbetet till trots. Johan bidrar också
till att bevara och återskapa ekmiljöerna i

2012 års pristagare i Sörmland Johan Nordén
fick sitt pris vid en ceremoni där Thomas
Thörnqvist stod för utdelningen. Foto Anders
Bollvik.

Ekfrämjandets pris för Halland
2012 till Per-Olof Erlandsson
Per-Olof Erlandsson har varit verksam
som skogskonsulent på Skogsvårdsstyrelsen, numera Skogsstyrelsen i Halland
sedan 1977 och har en lång erfarenhet av
halländskt skogsbruk.
Lövskogsskötsel, inte minst ädellöv, ligger Per-Olof särskilt varmt om hjärtat. I
början av 80-talet betraktades det som en
näst intill omöjlig uppgift att föryngra bokskog i Halland. Per-Olof tog en aktiv roll
i arbetet och påbörjade ett flertal föryng43
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ringar under den här tiden. Efterhand som
det blev tydligt vilka framgångsfaktorerna
är, så har resultaten genomgående blivit
goda.
Per-Olof har inte nöjt sig med att initiera
föryngringar, han har också följt upp dem
så att skärmar glesats ut och röjningar påbörjats så att föryngringar kunnat utvecklas väl.
Per-Olof har medverkat vid upprättande
av ett stort antal bidragsplaner och på det
sättet aktivt bidragit till att aktuella åtgärder blivit genomförda.
En annan del i Per-Olofs engagemang
har varit att ta till vara möjligheterna att
gallra fram ädellöv ur blandbestånd, exempelvis att gynna ek i blandskogar med
annat löv och tall.
För Per-Olof har en bra kommunikation
med markägarna alltid varit viktig.

Per-Olof har även ansvarat för skötseln
på Skogsstyrelsens fastighet i Åkulla. Där
har han praktiserat i stort sett hela skalan
av ädellövskogsskötsel. När SLU anlad demoplanteringar på Åkulla 2001, hade han
ansvaret för planteringen. Han har därefter
ansvarat för tillsyn samt lämnat förslag på
och genomfört aktuella åtgärder. Demonstrationshägnen har varit en uppskattad
besökspunkt vid flera skogdagar och exkursioner som Per-Olof hållit i.
Per-Olof har slutat på Skogsstyrelsen
och nu skaffat sig behörighet som ackrediterad rådgivare inom LBP Öka arealen
ädellövskog. Intresset och engagemanget
för ädellövskogen håller i sig.
Per-Olof Erlandsson är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2012.

2012 års pristagare i Halland Per-Olof Erlandsson fick sitt pris av Thomas Thörnqvist. Foto Lars
Dahlén.
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Linnés Råshult. Foto Zejo, Wikipedia commons
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nationalpark, Karonlinerekar, skötsel av
ädellövskog, fabriksvisning på Södra
Interiör och IKEAs behov av lövvirke. Det
är några av punkterna på Ekfrämjandets
exkursion och årsmöte 2013 till KRONOBERGS LÄN.
Missa inte att boka 5-6 september 2013!
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