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Marknaden för Lövvirke
2016
Aktuell rapport i juni 2016
Anders Ekstrand
Marknaden för ek är fortfarande på en
stabil och god nivå. Riktig klena stockar
som dessutom är korta är väl inte strålande ekonomiskt men å andra sidan är
efterfrågan på grov ek bättre än någonsin och priserna stabila. De inhemska
golvtillverkarna har bra efterfrågan
men det har också tillkommit internationell konkurrens.
Långtimmer till Asien
Flera företag köper långtimmer av ek,
rödek, ask och bok för export till Asien.
Både Kina, Vietnam och Indien är aktuella.
Prisnivåerna är något högre än här hemma
men då tillkommer kostnader för skotning
av långtimmer och lastning i container.
Det är dock särskilt glädjande för boken
där snittpriser långsamt är på väg upp mot
700 kronor fuben. Stockarna säljs mittmätt
under bark och delas in i olika kvalitetsklasser. Faner och A-stock är riktigt bra
betald medan B-C stock inte är bättre än
fiberkubb.
Det finns en viss efterfrågan på svarvstock till plywood och i dessa får det vara
obegränsat med rödkärna. Stockarna skall
vara 6-11 m långa och hålla 35-40 cm mitmätt. Årligen exporteras stora volymer
från Frankrike och Tyskland och Sverige
är än så länge i marginalen av detta flöde.
Efterfrågan har uppstått eftersom det nu
i Sydostasien är brist på lättåtkomligt tro-

piskt timmer. Regnskogen med rimligt avstånd från hamn är helt enkelt i huvudsak
överförd till jordbruksmark eller palmoljeplantager.
Nedlagt lövsågverk
Björk och al marknaden har samma problem som barrsågverken. Höga lönekostnader och en ofördelaktig valuta gör att
det är svårt att nå lönsamhet. Det finns stor
efterfrågan på björk men vi är inte konkurrenskraftiga i Sverige. Som en följd
av detta lägger Södra ner sågverket Traryd. Sågen är dessutom äldre och i behov
av för stora investeringar som inte kan bli
lönsamma.
Efterfrågan på tändstickstimmer är normal men de vill ha ett grövre timmer över
26 cm.
Såväl björk som bok som aspmassaved
har hög efterfrågan till bruken. Lönsamheten under 2015 har varit extremt bra men
valutaeffekter har sänkt den något under
första kvartalet 2016 men efterfrågan och
priser är fortfarande bra.
Kall energimarknad
Energivedsmarknaden är däremot katastrofalt dålig. Import av såväl returträ och
rivningsvirke från mellan-europa liksom
sopor pressar priset neråt. De som tar emot
sopor får ofta betalt av den som vill bli kvitt
dem. De låga olje- och elpriserna driver
1
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också priset nedåt. En svag ljusning finns
för pellets eftersom de kan eldas i vissa anläggningar gjorda för stenkol. Trots alla tal
om växthuseffekt och kolutsläpp från plasteldning så tycks behovet att bli kvitt sopor
övertrumfa miljömålen.
Udda trädslag
För udda lövträdslag såsom lönn, alm och
lind går det att hitta avsättning om det finns
rimliga volymer av god kvalitet. Det är

Långtimmer är ett utmanande sortiment för den
som skotar och lastar.
Stockarna är 5-11 meter
långa och de lastas i 40 fots
containrar. Fraktkostnaden
till Kina kan hållas nere
genom att utnyttja returcontainrar som annars ofta
går tomma. Foton Anders
Ekstrand.
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dock de bästa stockarna och helst med lite
grovlek 35 cm+ som är mest efterfrågade.
Parkett-tillverkarna köper dock lönn och
sykomorlönn ner till 18-19 cm. ■
Om författaren

Anders Ekstrand är lövträdsspecialist
på Södra. Han är medlem i styrelsen för
Ekfrämjandet och ingår i marknadsgruppen
tillsammans med Henrik Nilsson.
anders.ekstrand@sodra.com
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Ekfrämjandets exkursion TILL
Östergötland
den 17-18 september 2015
Lars Dahlén

Foton (där inget annat anges): Thomas Thörnqvist

Efter att året innan ha exkurerat långt ner
i söder kändes det motiverat att förlägga
årsmöte och exkursion 2015 lite längre
norrut. Bland många alternativ föll valet
på Östergötland. Beslutet förstärktes av att
styrelseledamoten Anders Bollvik, tidigare
distriktschef på Skogsstyrelsen i Södermanland, åtog sig att ansvara för det praktiska arrangemangen.
Anders tog kontakt med tänkbara exkursionsvärdar och Ekfrämjandet kunde i juni
bjuda in till en exkursion med temat "från

planta till planka". Den rent skogliga delen
kom att förläggas till Baroniet Adelswärds
marker utanför Åtvidaberg. Programmet
innehöll även besök vid Göta kanal och
Eklandskapet söder om Linköping.
Skogsstyrelsen och statliga stöd
I Yxnerum nordost om Åtvidaberg hittade
vi ett lämpligt ställe för årsmöte och övernattning. Efter lunch torsdagen den 17 september kunde nästan 80 deltagare räknas in
i de båda bussar som engagerats för trans-

Baroniet Adelswärd kunde bland annat visa upp en blandskog med ek och björk.
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porterna. Det blev därefter en halvtimmes
resa mot Baroniets marker söder om Åtvidaberg där ordförande Thomas Thörnqvist kunde hälsa deltagarna välkomna och
öppna årets exkursion.
Anders Bollvik fortsatte därefter med
att berätta om eftermiddagens program och
lämnade över ordet till Skogsstyrelsens distriktschef i Östergötland, Anna Hamilton.
Anna berättade om skogen i Östergötland och länet som skogslän. Därefter informerade ställföreträdande distriktschef
Camellia Yordanova Nirell om det ordinarie statliga stödet för ädellövskogsbruk
samt NOKÅS. I det kommande landsbygdsprogrammet kommer det också att
finnas ett stöd för framgallring av ädellövskog.

Omställning 90 med björk och ek
Det blev sedan dags för markvärden representerad av skogschef Tony Andreasson
och skogsentreprenör Peter Junhammar
att ta över. De berättade att vi skulle besöka tre olika punkter och där diskutera
beståndsanläggning, röjning, gallring och
slutavverkning, dvs. de flesta åtgärder under en omloppstid.
Den första punkten var en ek/björkskog
som anlagts 1990. Här var det åkermark
innan men under ”Omställning 90” beslöt
man att omföra denna åkermark till skog.
”Omställning 90” handlade om att
minska arealen odlingsmark och innebar
att markägaren kunde få 80 % i bidrag om
man omvandlade odlingsmarken till lövskog. Det bestånd vi besökte var på 8 hek-

Camellia Yordanova Nirell berättade om stöd för ädellövskogsbruk.
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Två av exkursionsvärdarna – Anna Hamilton från Skogsstyrelsen och Tony Andreasson från
Baroniet Adelswärd.

tar och inhägnat. Här hade man planterat
4 000 plantor per hektar, 1 700 var ek från
Visingsö och 2 300 glasbjörk. Man har valt
ut huvudstammarna men behövde glesa ut
ytterligare bland dem.
Råd från Ekfrämjandet
Markvärdarna ville nu ha råd från Ekfrämjarna angående den framtida skötseln.
Först kom det att bli en diskussion om hägnet. När skall det tas ned? Baroniet hade
inledningsvis tänkt att det skulle stå cirka
10 år. Nu har det alltså stått i 25 år och man
var fortfarande osäker på om man vågade
ta ner det eller ej.
En allmän uppfattning var annars att det
var hög tid att ställa huvudstammarna fria
så att de får ljus och kan utvecklas. Stamkvistning vore inte heller fel. Baroniets
förslag på 13 meter förband blev direkt
motsagt; här skall det vara 15 (!) tyckte

Cecilia Rooth. Det kom också att bli en
diskussion kring valet av glasbjörk som
amträd. Någon tyckte man skulle valt vårtbjörk som borde producera 30 % mer. Från
Baroniet trodde man att glasbjörken skulle
trivas bättre i den lerhaltiga marken. Fred
Lönnberg tyckte det valet var utmärkt. Nu
har björken hållit ungefär jämna steg med
eken och hade alltså inte vuxit förbi och
hämmat ekens utveckling.
Orange betyder gallring
Cecilia konstaterade vidare att det vi nu såg
var ett väldigt fint bestånd, kolossalt bra resultat. Det är sällan man ser en sådan lyckad etablering med kombinationen björk
och ek. Tony menade lite blygsamt att det
nog var rena turen och att det för det mesta
brukar bli bra till slut oavsett hur man gör.
På det svarade Cecilia med eftertryck att
det absolut inte alltid blir bra. Cecilia hade
5

Ekbladet 31

dock en anmärkning på utmärkningen av
huvudstammar. Huvudstammar ska alltid
märkas med rött, vitt eller gult. Aldrig med
orange, det betyder ”ska gallras”.
Christer Segerstéen berättade att det var
flera som i ”Omställning 90” använde holländsk ek i kombination med björk. Det har
inte alls blivit samma fina resultat som Visingsöeken visar här. Däremot har björken
gått bra.
Några andra goda råd som hördes i den
fortsatta diskussionen var att lind kunde
vara ett bra amträd på lerhaltiga marker
och att man skulle kunnat kapa ner en del
av björkarna för att åstadkomma buskbildning till skydd för ekstammarna.

Energibas för kopparverket
Vi förflyttade oss nu till dagens andra exkursionspunkt. Här blev det inledningsvis
en presentation av Baroniets fastigheter
och målsättningen med lövskogsbruket.
För den presentationen svarade VD Jonas
Nilsson samt ägarna Gustav och Johan
Adelswärd. Vi fick veta att fideikommisset
bildades på 1700-talet som energibas till
kopparverket. Vid sekelskiftet 1800/1900
började tillgången på kopparmalm att
sina. Gustav berättade att hans farfar på en
världsutställning sett amerikanska kontorsmöbler i ek och tänkte att det skulle vara
något för framtiden och beslöt satsa på ek
i stället för koppar. Tyvärr var eken dålig
här i trakten så man fick importera ek till
den kontorsmöbeltillverkning som kom att
startas av Facit. Numera har Baroniet sålt
av kraftverk- och sågverksrörelsen och kan
koncentrera sig på jord- och skogsbruk.
Och det går bra!
Johan berättade därefter att när han tog
över ärvde han en arbetarstam på 80 personer. Nu är det bara två fast anställda. Det
6

mesta går på entreprenad. När det var som
mest intensivt fanns inom fideikommisset
ett 60-tal arrendegårdar. Johan berättade
vidare att man har provat på mycket inom
skogen och även haft en contortaplantage
här. Då prövade man även att plantera
några contortabestånd men erfarenheterna
var negativa. Orrarna var väldigt förtjusta i
toppskotten så det blev inte bra.
Jonas Nilsson berättade vidare att Baroniet omfattar 20 000 ha land och 2 000
ha vatten. Skogsmarksarealen uppgår
till 17 000 ha med trädslagsfördelningen
42/42/16% (gran/tall/löv). Tillväxten ligger på 95 000 m3 och den årliga avverkningen är 80-85 000 m3. Skogen sköts av
1 ½ fast anställd personal (alltså ej 2!) och
entreprenörer.
Kvigor, golf och turism
Förutom skogsbrukandet driver Baroniet
ett aktivt lantbruk. Man har slutat med
mjölkproduktion och föder nu upp kvigor
åt ett större mejeri. Huvudskälet till djurhållningen är att kunna hålla betesmarker
öppna. Man har även en jaktförvaltning
och arrenderar ut kräftfiskevatten samt hyr
ut permanent- och fritidsbostäder. Baroniet
har även i alla tider ägt golfbanan i Åtvidaberg och från 2015 har man även tagit över
driften av golfanläggningen inklusive det
hotell som finns där. Man vill nu utveckla
turismnäringen. För driften finns 7 externt
anställda.
Björkens skötsel
Men vi skulle prata lite mer om skogen på
denna punkt som var dagens andra skogspunkt. Vi befann oss nu i ett björkbestånd i
olika åldrar och utveckling. Det var planterat med vårtbjörk i hägn. Hägnet sattes upp
i samband med en contorta-plantering som
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Baron Johan Adelswärd, en av ägarna till Baroniets 17 000 hektar skogsmark.
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fanns här tidigare men nu var avvecklad.
Första beståndet på denna andra exkursionspunkt låg i direkt anslutning till den
plats där vi fick den inledande presentationen av Baroniet. Här var avsikten att belysa etableringsåtgärder på åkermark. I detta
fall var jorden preparerad genom mekanisk
ogräsbehandling, plöjning och slutlig harvning våren 2015. Planteringen, proveniens
Ekebo 4, genomfördes med ett radavstånd
som möjliggjorde att gräs bekämpning kan
utföras motormanuellt med en fyrhjuling.
Det underlättar arbetet med återkommande
gräsbekämpning.
Dags att gallra
Nu var vandringen genom det första beståndet över och vi kom in i ett 25-årigt
björkbestånd med proveniens Lassjön
planterat under omställning 90, röjt och
gallrat med välutvecklade stammar som

följd. Baroniet önskade få den församlade
kunskapens hjälp inför beslut. Kommer en
gallring innan kommande slutavverkning
betala sig? Efter en stunds diskussion blev
slutsatsen att en mycket närstående gallring utan tvekan är positiv för både bestånd
och plånbok.
Vi hastade nu till nästa stopp på slingan
genom björkens utveckling och hamnade i
ett bestånd planterat 2005 med något oklar
proveniens, förmodligen Asarum. Beståndet har röjts i två omgångar. Frågan har
nu uppstått, ska vi röja eller gallra och hur
bör då åtgärden beskrivas? Diskussionens
vågor gick höga och den avsatta tiden började tryta. Det blev därför nödvändigt för
Anders Bollvik att avbryta diskussionen
och annonsera både åtgärd, gallring inom
5 år och att det nu fanns kaffe vid bussarna.
Dessutom tittade solen fram och det blev
riktigt behagligt under kafferasten. (P.S.

Bildbeviset för att det 10-åriga björkbeståndet gallrats under vintern 2015/2016. Foto Anders
Bollvik.
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Ryktesvägen har det sports att beståndet
planterat 2005 nyligen gallrats.)

Slutavverkning av ek
Dagens sista exkursionspunkt var en ekskog i slutavverkningsmogen ålder. Detta
bestånd var 115 år och hade anlagts med
tanke på att ge råvara till den kontorsmöbeltillverkning som nämndes tidigare.
Flera stammar var döda eller döende. Frågeställningen här var hur man skulle göra
när det gäller avvecklings- och föryngringsarbetet.
Vår danske medlem, Henrik Skibsted
Jakobsen från Junckers hade sett många
liknande bestånd. När det gällde orsak till
”ekdöden” här kunde det vara ekvecklaren
eller insektsangrepp eller varierande vattentillgång i tillväxtsäsongen eller……
Eftersom industrin vill ha ekar med 60
cm diameter så rekommenderade Henrik

att låta beståndets ekar vara till dess de nått
rätt dimension. Man kunde gärna gallra
bort en del av de döda/döende stammarna
men även spara en del av naturvårdsskäl.
Kenneth Arvidsson höll med om att
gallra bort en del och lägga kvalitets- och
värdetillväxten på de fina stammar som
blir kvar.
Fällning och aptering
I beståndet fanns några fällda stammar
och här blev det en diskussion kring fällningsteknik. Att fälla på rätt sätt kan ha
stor betydelse för värdet på stocken. I detta
fall var stubben onödigt hög och värdefull
volym blev därmed kvar på stubben. Vid
fällningen hade det dessutom uppstått en
spjälkning som ger ett avdrag vid inmätningen. Genom fel fällningsteknik kan man
på några minuter avsevärt försämra värden
som det tagit hundratals år att skapa.

Diskussioner om aptering i slutavverkningsmogen ekskog.
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Några av Ekfrämjandets duktiga apterade gjorde en provaptering. Här, under det
praktiska arbetet, blev det ingående diskussioner kring lämpliga sortiment, kvaliteter, torr- och ringsprickor, frostringar
från 40-talets kalla vintrar mm.
Thomas Thörnqvist avslutade nu dagens
program, och han tackade alla som medverkat under eftermiddagen för ett bra val
av exkursionspunkter som varit mycket
intressanta och för fint exkursionsväder.
Som bevis för Ekfrämjandets uppskattning
överlämnades varsin ädellövsbräda till i
tur och ordning Baronen Johan Adelswärd,
Tony Andreasson och Peter Junhammar.
Årsmöte
Årsmötesprotokollet har tidigare distribuerats till Ekfrämjandets medlemmar och
behöver inte upprepas här. Vid årsmötet

visade Anders Ekstrand bilder från den
resa ett antal Ekfrämjare gjorde till England i maj 2015. Den därpå följande årsmötesmiddagen avåts i sedvanlig ordning
under livliga samtal.
Samling vid slussen
Och så blev det fredagen den 18 september. Dagen inleddes med ett inte alls lika
trevligt väder som torsdagen hade bjudit
på. Denna dag skulle orienteringsförmågorna sättas på prov. Det skulle nämligen
inte komma några bussar och samla upp
deltagarna vid Yxnerum utan nu gällde det
att var och en med egna transportmedel tog
sig till Bergs slussar vid Göta kanal strax
norr om Linköping. Det visade sig gå alldeles utmärkt för vid 9-tiden verkade alla
ha samlats i duggregnet intill slusstrappan
i Berg.

Anna Meier och Henrik Pettersson från Göta Kanalbolag hälsar välkomna.
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Deltagarna på slussvandring.

Kanalbolaget
Vid samlingsplatsen hade Anna Meier och
Henrik Pettersson från AB Göta Kanalbolag mött upp. Anna är pressansvarig och
Henrik fastighetsansvarig. De berättade att
bolaget är statligt och sorterar under näringsdepartementet. Bolaget bildades 1810
och bygget av kanalen startade samma år
för att avslutas 1832. Det var Baltzar von
Platen som initierade projektet och lyckades övertyga konungen. Syftet var att förenkla de väst-östliga transporterna genom
Sverige och slippa problem med dansken
i Öresund.
Arbetet med kanalen krävde stora
mänskliga och materiella insatser. Motala
verkstad startades för att tillverka delar
till kanalbygget som påbörjades på flera
ställen. Kostnaden blev hög (summan har
många nollor) och är troligtvis fortfarande
Sveriges dyraste infrastrukturprojekt.
Bolagets uppgift nu är att hålla kanalen

i skick och skapa goda förutsättningar för
turismen. Bolaget har ca 20 fast anställda
men den siffran ökar väsentligt under kanaltrafiksäsongen som sträcker sig från
maj till september. Juridiskt utgörs kanalen av en enda fastighet – Kanaljorden
– som sträcker sig från Vänern till Östersjön. Fastighetens bredd är själva kanalens
bredd samt ytterligare 60 meter på varje
sida. Djupet i kanalens grävda delar är ca
3 meter. De byggnader som bolaget äger
längs kanalen hyrs ut. Många bostäder beboddes ursprungligen av slussvakten som
ansvarade för skötseln av slussen och såg
till att den var öppen året runt.
100 000 alléträd!
Utmed båda sidor av den grävda delen
av kanalen planterades 16 000 träd när
kanalen byggdes. Det fanns flera skäl till
det. Träden skulle ge skugga och lä för de
som vistades längs kanalen. Trädens rötter
11
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skulle ha en armerande funktion i kanalvallarna. Alléträd var dessutom lite av en statussymbol. Man uppskattar att antalet träd
i alléer längs kanalen som mest uppgick till
100 000 st. Numer återstår ungefär hälften.
Ett problem med träd som dör är att den
armerande funktion rötterna från början
övergår till att bli mer dränerande. Det
innebär risk för skadliga läckor. I slutet av
1990-talet gjorde kanalbolaget en större
trädinventering för att få bättre kunskap
om situationen för kanalens träd. Med den
kunskap som då kom fram har ett trädplanteringsprojekt inletts. Genom att bli
trädfadder kan man bidra till att nya träd
planteras, och hittills har knappt 100 nya
träd per år har kunnat planteras. Förutom
alléträden har kanalbolaget 3 500 ha skog
i Laxå kommun. Furuvirket från den egna
skogen används till delar av slussportarna.

Imponerande eklandskap i Tinnerö.
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Stöd till trädplanteringen
Men nu var tiden ute även för denna programpunkt och i samband med ett avslutande förmiddagskaffe tackade Thomas för
denna intressanta förmiddag. Det trädplanteringsprojekt som startats tyckte Ekfrämjandet det fanns all anledning att stötta.
Thomas lovade därför att Ekfrämjandet
skulle donera medel för ett träd i planteringsprojektet. När det senare sätts ut kommer det att finnas en markering som visar
vem som finansierat just det trädet.
Genom Linköping mot Tinnerö
Om det hade varit lätt att ta sig från Yxnerum till Bergs slussar så kunde exkursionsledningen nu befara att det kanske inte
skulle gå lika lätt att i samlad klunga ta sig
genom Linköping till eftermiddagens exkursion i Tinnerö eklandskap. Det visade
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sig att farhågorna till del besannades. Vid
samlingsplatsen i Tinnerö väntade en större buss som skulle ta deltagarna runt under
eftermiddagen. Avresan blev dock lite fördröjd på grund av de tog lite tid att samla
in alla bilresenärer som skingrats. Till slut
hade alla anslutit och bussen kunde i sakta
mak glida in i eklandskapet.
Efter en kort stund stannade bussen
och vi förflyttade oss till fots en bit ut i
landskapet. Vår guide Anders Jörneskog,
kommunekolog i Linköpings kommun,
berättade att Tinnerö tidigare tillhörde militären och Linköpings garnison. Kommunen köpte in området i mitten av 2000-talet.

Gammelek
Tinnerö med sina 700 hektar ingår i ett
större sammanhängande område på 1 700
hektar. Värdena i detta eklandskap ligger i
markernas långa hävdkontinuitet. Området
är både naturreservat och Natura 2000-område. Skötseln i området inriktas nu på åtgärder som ska förbättra förutsättningarna
för att bevara eklandskapets ekar. Markerna betas med 250 kor och 900 tackor med
lamm vilket är absolut nödvändigt för att
hålla markerna i ett väl betat skick.
Att området varit speciellt redan tidigt
”bevisas” av att Hertig Johan inrättade en
Kunglig Djurgård i detta område 1606. Under tiden Anders berättade stod vi framför
en rejäl ek. Efter en stund ställde Anders
frågan om vad vi trodde om ekens ålder,
fanns den då Hertigen inrättade Djurgården? Nu blev det en intensiv diskussion
med många antaganden och många förslag
på rätt ålder. Ingen prickade exakt rätt,
nämligen 1550.
I Tinnerö eklandskap är det en del glapp
när det gäller ekarnas åldersfördelning. En

Anders Jörneskog från Linköpings kommun
guidade i Tinnerö.

del av den problematiken försöker man
komma åt genom ”veteranisering” av 300
träd. Det innebär att man kapar toppar och
på konstgjord väg skapar skador och håligheter.
Rundloge, sjörestaurering och fornminnen
Dagens lunch intogs i den mycket speciella
rundlogen – 21 meter hög och med körbanan 12 meter upp. Det finns 41 liknande
rundlogar bevarade varav 38 finns på Östgötaslätten. Efter lunchen blev det en kortare förflyttning till Rosenkällasjön. Sjön
restaurerades 2003 och är nu 47 hektar stor
och 1 meter djup.
Sjön tappas ur vart tredje år och rensas
på gädda som man inte vill ha för mycket
av. Den elfiskas och släpps ut på andra
platser. Det stora problemet är annars vattenpesten som brer ut sig och riskerar att ta
över hela sjön.
13
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Rosenkällasjön som restaurerades 2003 och töms på vatten vart tredje år.

Det finns många anläggningar i Tinnerö
som är till för det rörliga friluftslivet. Så
mycket som möjligt av anläggningar försöker man färdigställa med ek från området.
I Rosenkällasjön gick vi t.ex. på en lång
vinklad brygga av lokalproducerad ek.
Efter besöket vid sjön tog vi oss upp
på ett område med flera fornlämningar.
Anders berättade att det för naturvårdsförvaltaren är utomordentligt viktigt att kunna
läsa kulturmiljön i landskapet så att markernas skötsel inte äventyrar lämningarna.
Avslut
Under eftermiddagen hade vädrat blivit
betydligt bättre. Regnet hade upphört men
däremot hade det börjat blåsa rejält. Från
fornlämningen styrdes kosan tillbaka till
rundlogen där vi ätit lunch. Här skulle det
nu bli en avslutning med eftermiddagsfika.
Eftersom rundlogen inte precis var vindtät
14

så blåste det rätt bra även inomhus.
När alla försett sig från fikabordet tog
Thomas till orda och tackade eftermiddagens exkursionsvärd för guidningen i
eklandskapet. Thomas passade även på att
tacka Anders Bollvik för hans eminenta
arbete med att få ihop hela exkursionsprogrammet. Thomas tackade även samtliga deltagare för att man så engagerat och
aktivt deltagit i diskussionerna på de olika
punkterna och hoppades att alla var nöjda
med evenemanget. Slutligen hälsade Thomas alla välkomna till nästa års exkursion
var den nu kommer att hållas…
Nedtecknat med reservation för hör- och
förståelsebrister och utan anspråk på att i
alla avseenden vara med sanningen överensstämmande av Lars Dahlén. ■

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

Den alléek som Ekfrämjandet nu sponsrat längs Göta kanal. Foto Anders Bollvik.
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”Asiatisk långhorning” –
nytt hot mot den svenska
lövskogen
Gunnar Isacsson
Den alltmer ökande handeln för med sig
en del oönskade fripassagerare i form av
småkryp och svampar som kan orsaka
skador på skogen. Och det allt mildare
klimatet ökar dessa skadegörares möjligheter att etablera sig och överleva. En
art som varit aktuell senaste året är en
skalbagge som på svenska kallas ”asiatisk långhorning”.
Namnet är kanske inte det mest precisa
som tilldelats en enskild art med tanke på
att det finns ytterligare bortåt 3000 arter av

långhorningar i Asien. – I det perspektivet
är namnet ”granbarkborre” närmast ett
under av exakthet eftersom det bara finns
ett knappt 30-tal barkborrearter på gran i
Sverige.
Den asiatiska långhorningen, Anoplophora glabripennis, och den snarlika kinesiska långhorningen, Anoplophora chinensis, är båda reglerade i den europeiska
växtskyddslagstiftningen och skall utrotas
när de påträffas inom EU:s gränser.
Båda arterna är 2-3 cm långa och har
vita fläckar på kolsvart botten. Kroppsfor-

Anoplophora glabripennis. Foto Päivi Ronni, Finnish Food Safety Authority Evira
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men och storleken har de gemensamt med
våra tallbockar, men ingen inhemsk art har
den färgteckningen. Båda arterna utvecklas
i levande ved av en lång rad olika lövträd.
Larverna till A. glabripennis lever i stam,
krona och grenar, medan A. chinensis lever
i rötter och nedersta delen av stammen.

Påträffad i Finland
Asiatisk långhorning påträffades utanför
Helsingfors hösten 2015, där den etablerat
sig i ett 10-tal björkar i ett industriområde.
På gnagspåren går det att se att baggarna
troligen funnits i området sedan några år
tillbaks. Spridningen verkar röra sig om ett
hundratal meter, men finska myndigheter
flisar upp alla tänkbara värdträd inom 200
m radie och kontrollerar alla inom 2 km
radie.
Tänkbara värdträd är i princip alla lövträd utom släktena Quercus, Prunus, Malus och Sorbus, och larverna kan leva i ved

som är föga grövre än larverna själva. Och
de kan uppenbarligen klara av att övervintra i södra Finland och därmed borde de
kunna klara av det även i större delen av
Sverige.
Troligen liftat med prydnadssten
Hur har den då lyckats ta sig till Finland?
Mycket talar för att nästan kläckningsfärdiga exemplar funnits i förpackningsmaterial i sändningar av prydnadssten från
Kina. Sådana sändningar undersöks extra
noga av växtskyddsmyndigheter i hela EU,
men trots det kan en del baggar slinka igenom nätet.
Håll därför ögonen öppna efter dessa
vackra baggar och ser du någon misstänkt:
Fånga baggen, ta ett kort på den och
rapportera fyndet till Jordbruksverket.
I tveksamma fall går det bra att maila fotot
till mig så ser jag snabbt om det är en asiatisk långhorning eller ej. ■

Om författaren

Gunnar Isacsson är ekolog
på Skogsstyrelsen och
expert på insekter
Kontakt:
gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se
Foto: Mats Hannerz.
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Phytophthora på frammarsch i
sydsvenska lövskogar
Mimmi Blomquist, Michelle Cleary och Johanna Witzell
Döende alar längs med våra vattendrag
och vissnande bokar i sydsvenska parker vittnar om att en ny skadegörare
etablerats i Sverige. Phytophthora betyder passande nog ”växtförgörare” på
grekiska och till skillnad från andra patogener utgör de ett hot mot en rad betydelsefulla svenska barr-, och lövträd. Ny
forskning, som tar hjälp av allmänhetens frivilliga insatser, pågår dock med
syftet att öka kunskapen om Phytophthora-arternas utbredning i Sydsverige,
vilket är ett viktigt första steg i arbetet
med att begränsa framtida skadeverkningar.
Phytophthoras mörka historia
Phytophthora är hyfbildande mikroorganismer som trots stora likheter är helt
obesläktade med svampar (Richards et al.,
2006). Omfattande skador av Phytophthora, eller algsvamp, upptäcktes under
mitten av 1800-talet då den slog ut potatisskörden runt om i Europa (Reader, 2009).
Irland drabbades särskilt hårt då två miljoner irländare svalt eller tvingades emigrera
under loppet av ett par år (Ribeiro & Lamour, 2013).
Sedan upptäckten av släktet har fler än
150 olika arter av Phytophthora identifierats (Jung et al., 2015). Många av dessa
orsakar idag stora problem inom jordbru18

ket medan andra är invasiva skadegörare i
skogsekosystem (Lamour, 2013). De flesta
arter av Phytophthora är rotpatogener som
angriper rötterna hos friska värdväxter
(Oßwald et al., 2014). Spridning till nya
områden sker vanligen genom förflyttning
av levande växter som bär på smittan (Jung
et al., 2015), enbart ett fåtal arter sprids via
sporer i luften (Grünwald et al., 2012).
Vissa arter av Phytophthora är specialister på en enda värdart, medan andra är
generalister som kan angripa många olika
värdar (Oßwald et al., 2014; Kroon et al.,
2012). I sina naturliga miljöer orsakar Phytophthora sällan skador (Liebhold et al.,
2012), men om de flyttas till nya miljöer
eller om nya värdväxter introduceras, kan
tidigare harmlös Phytophthora förvandlas
till aggressiva skadegörare (Hansen, 2015).
Den potentiella skaderisken i skogar är hög
eftersom många trädarter är mottagliga för
infektioner av ett flertal olika Phytophthora-arter (Jung et al., 2015; Orlikowski et
al., 2011; Jung & Burgess, 2009; Jung et
al., 2009; Brasier, 1999; Erwin & Ribeiro,
1996; Jung et al., 1996). I Europa har Phytophthora framförallt orsakat omfattande
skador på lövträd som äkta kastanj, bok, al,
och ek (Jung et al., 2013).
Spridning av Phytophthora
Eftersom infekterade växter kan se helt
friska ut har den internationella växthan-
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deln under århundraden bidragit till spridningen av Phytophthora (Jung et al., 2015;
Zentmyer, 1988). Än idag är spridningen
från plantskolor problematisk.
En ny studie som undersökt över 700
plantskolor i 23 Europeiska länder fann att
hela 92 % av plantskolorna distribuerade
trädgårdsväxter och skogsplantor infekterade med Phytophthora (Jung et al., 2015).
Skadegöraren introduceras därmed vid
plantering av tillsynes friska plantor i skogar, parker och trädgårdar. Inom ett smittat område sprids sedan Phytophthora med
markvattnets rörelser i jorden (Hansen,
2015) samt via människor och djur som
för vidare smittad jord på skor och tassar.
Sporer fastnar även på skötselredskap och

skogsmaskiner, vilket leder till att skadegöraren sprids vidare.
Phytophthora bildar i huvudsak två olika sportyper (Hansen, 2015). Dels kortlivade zoosporer med förmågan att simma i
vatten eller i vattenmättade jordar i sin jakt
på nya växtrötter, dels oosporer eller klamydosporer som är långlivade, har tjocka
cellväggar och kan överleva torka under
flera månader eller år (Jung, 2011; Judelson & Blanco, 2005). Oosporerna kan vid
gynnsamma och fuktiga förhållanden utveckla sporangier, som är strukturer som
antingen infekterar värden direkt, eller
bilda nya zoosporer (Judelson & Blanco,
2005).

Figur 1. Kronans utglesning pekar på rotskador som kan orsakas av Phytophthora-angrepp.
Foto: Johanna Witzell.
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Skadebild på träd
Beroende på förhållandet mellan värdväxt
och Phytophthora kan infektionen begränsas till rotsystemet eller spridas uppför
stammen till de ovanjordiska delarna av
trädet (Oßwald et al., 2014). Om smittan
är begränsad till rotsystemet kan det dröja
flera år innan infekterade träds rotförluster
blivit så allvarliga att sekundära symptom,
som utglesad krona (Figur 1) och små gulaktiga blad kan urskiljas ovan jord.
Om smittan även sprids uppför stammen
bildas blödande stamsår som är karakteristiska för Phytophthora (Figur 2). Förstörelsen av rotsystemet leder så småningom
till att träd får problem med vatten-, och
näringsupptag, vilket försvagar träden
(Oßwald et al., 2014). De försvagade träden angrips därefter ofta av sekundära skadegörare, som på grund av
trädens försämrade kondition kan
leda till trädets död.
Phytophthora i Europeiska skogar
Ett flertal arter av Phytophthora
är inblandade i vitalitetsnedsättning och mortalitet på träd i Europa
(Haavik et al., 2015; Jung et al.,
2013). Lövträden är särskilt hårt
drabbade och Phytophthora har orsakat omfattande skador på bland
annat bok, al och även är troligtvis
även en bidragande faktor till ekdöd.
Bokar runtom i Europa angrips
av åtminstone 14 olika arter av
Phytophthora, som leder till att träden försvagas och blir extra mottagliga för torka, storm och/eller
attacker av sekundära skadegörare,
vilket ofta leder till mortalitet (Jung
20

et al., 2013). Även al är mycket mottaglig
för en rad olika arter av Phytophthora, och
i vattensjuka områden kan mortaliteten
överskrida 50 % (Jung et al., 2013; Brasier
et al., 2004).
Bryter ner rötter på ek
Ekdöden kan orsakas av många olika faktorer, både abiotiska och biotiska, som
tillsammans leder till skadade rotsystem,
vissnade lövverk, minskad vitalitet och i
förlängningen ofta till mortalitet (Haavik
et al., 2015; Jönsson Belyazid, 2004).
Tillsammans med andra skadegörare är
minst 10 olika arter av Phytophthora inblandade i nedbrytningen av rötter på ek i
Europa (Jung et al., 2013). Decennier kan
passera innan förlusten av rötter kan anas

Figur 2. Blödande stamsår på bok orsakade av
Phytophthora är en allt vanligare syn i södra Sverige.
Foto: Jesper Witzell.
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genom utglesning av kronan och ett vissnande bladverk (Jung et al., 2013). Andra
vanliga symptom är tjärliknande fläckar
på barken samt vattskottbildning. Vid
detta stadium har miljön en stor påverkan
på ekens hälsa och exempelvis torka kan
försvaga trädet avsevärt, vilket leder till att
trädet får svårare att försvara sig mot andra
skadegörare (Jung et al., 2013). På sikt leder ofta detta till att påfrestningarna blir för
stora och att trädet sakta dör.

Phytophthora i Sverige
I Sverige har åtta arter av Phytophthora
upptäckts som skadegörare på skogsek,
bergek, klibbal, gråal, bok och hästkastanj
(Cleary et al., 2016; Redondo et al., 2015a;
Redondo et al., 2015b; Jung et al., 2013;
Jönsson et al., 2003; Olsson, 1999). Även
skogsträd som gran, tall och björk är mottagliga för flera av de Phytophthora-arter
som nu finns i Sverige (Jung et al., 2015;
Jung & Burgess, 2009). Dock har dessa dominerande och ekonomiskt mycket viktiga
trädslag ännu inte rapporterats vara smittade i Sverige.
Det är svårt att uppskatta hur stora skador Phytophthora-angrepp kan orsaka i
svenska skogar och parker eftersom skadeverkningarna varierar från fall till fall beroende Phytophthora-artens aggressivitet
(Werres, 1995), värdväxtens mottaglighet
(Oßwald et al., 2014) och miljöfaktorer
som temperatur, jordfuktighet och torka
(Redondo et al., 2015a; Martin et al., 2012;
Sturrock et al., 2011; Jung, 2009). De övergripande skadorna beror även på vilka sekundära skadegörare som angriper trädet,
efter att det blivit försvagat av Phytophthora (Jung, 2009).
Klimatförändringarna kan potentiellt
förvärra Phytophthora-arternas skade-

verkningar (Martin et al., 2012; Erwin &
Ribeiro, 1996). Med tanke på klimatscenarion som pekar på sannolikheten för ett
varmare klimat i Sverige (Kjellström et
al., 2014), kommer förhållandena för Phytophthora troligtvis förbättras i framtiden.
Ett varmare klimat kommer att förlänga
säsongen för Phytophthora-arternas tillväxt. Sannolikt kommer även nederbörden
att öka i Sverige (Kjellström et al., 2014),
vilket troligtvis kommer vara fördelaktigt
för zoosporernas aktivitet. Dessa sporer
sprider sig i vattenmättad jord (Judelson &
Blanco, 2005).
Phytophthora-arter kartläggs genom
medborgarforskning
Phytophthora som skadegörare på träd är
ett relativt outforskat område i Sverige.
För att fylla denna kunskapslucka arbetar
forskare vid institutionen för Sydsvensk
skogsvetenskap vid SLU i Alnarp bland
annat med kartläggning av förekomsten av
Phytophthora-arter i sydsvenska lövskogar
(Figur 3).
För att uppnå en effektiv kartläggning
kommer allmänheten involveras i rapporteringen av misstänkt sjuka träd. Denna
metod, där intresserade medborgare frivilligt bidrar till forskningen kallas medborgarvetenskap (engl. ”citizen science”).
I västra USA har Phytophthora-forskare
sedan 2008 involverat allmänheten i ett
medborgarvetenskap-projekt: med hjälp
av intresserade medborgare har man kartlagt spridningen av Phytophthora-arten
(P. ramorum) som orsakar plötslig ekdöd
hos amerikanska ekar (Meentemeyer et
al., 2015). Det frivilliga arbetet sker enligt
noggranna instruktioner från forskare och
kräver inga förkunskaper. Mobil-appar och
interaktiva websidor är viktiga verktyg i
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Figur 3. Förekomsten av Phytophthora i blad eller ved kan konstateras med hjälp av en snabbtest (vänster). Phytophthora kan isoleras från trädens vävnader eller markprover och odlas på
näringsmedium för fortsatta studier (mitten). Artbestämning sker med hjälp av DNA-baserade
laboratoriemetoder (höger). Foton: Jesper Witzell, Maria Rodriguez-Rabadan, Johanna Witzell.

medborgarvetenskap. Det amerikanska
Phytophthora-projektet har varit mycket
framgångsrikt och avsevärt förbättrat forskarnas möjligheter att snabbt insamla värdefull information. I gengäld får allmänheten en meningsfull möjlighet att påverka
forskningen och bidra till skogens hälsa. ■
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VED- OCH BARKlevande SVAMPAR
PÅ EK
23. Blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor
Stellan Sunhede
På ekens bark uppträder en lång rad icke
lavbildande svampar som representerar
olika svampgrupper. Många av dessa är
vednedbrytare och producerar sina fruktkroppar på barkens yta eller nedsänkta i
denna. Blekticka, Pachykytospora tuberculosa, och eksprickling, Colpoma quercinum, som tidigare beskrivits i Ekbladet
kan anföras som exempel (Sunhede 1999,
2014). Andra svampar utnyttjar själva barken som substrat. En sådan art är ekskinn,
Aleurodiscus disciformis, som behandlats i
Ekbladet (Sunhede & Meiere 2003).
Nedan presenteras ytterligare en barklevande svamp på ek, blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor. Svampen saknade tidigare svenskt namn och författaren har därför
föreslagit ett passande namn inför denna
uppsats. ArtDatabanken kommer att föra
in detta i Dyntaxa (svensk taxonomisk databas). Blå ekhårskål tillhör sporsäcksvamparnas stora grupp liksom eksprickling och
limsvamp, Bulgaria inquinans, som också
beskrivits i Ekbladet (Sunhede 2006).
Huvudrubriken ”VEDSVAMPAR PÅ
EK” för de uppsatser om eksvampar som
startade i Ekbladet för mer än 20 år sedan
(Sunhede 1993) har fr.o.m. i år fått ett til�lägg så att de barkbeboende arterna inkluderas.

Blå ekhårskål – Proliferodiscus tricolor
(Sow.: Fr.) Baral – Synonymer: Dasyscyphus tricolor (Sow.: Fr.) Gray, Lachnellula
tricolor (Sow.: Fr.) Dennis.
Fruktkropp
Liten men lätt igenkännlig barklevande
skålsvamp. Unga fruktkroppar initialt klotformade till omvänt ovala och med hårig,
blåaktig yta. Under sin tillväxtfas så småningom öppnande sig med en por i toppen
som under fruktkroppens vidare utveckling vidgas alltmer så att en grund 1-2,5
mm vid skål till slut bildas. Skålens utsida
och breda kant är blåaktig och hårig (Figur
1, 2, 4).
Kanten omger skålens sporbildande
botten (hymeniet) som är beige- till ockrafärgad (Figur 2, 3). Fruktkroppsskålen är
± rund men kan vara oval eller av oregelbunden form. När fruktkroppen torkar in
böjer sig kanten symmetriskt mot centrum
eller hela fruktkroppen veckar ihop sig på
ett oregelbundet sätt. Hymeniets yta döljs
nu och svampen ser enbart blå ut (Figur
1, 4, 5). När barken fuktats av regn eller
smältande snö öppnar sig fruktkroppen
åter (Figur 2, 3). Den fullbildade fruktkropps-skålens undersida fäster centralt
vid substratet med ett kort skaft men detta
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kan saknas. Skaftet är vitt till blekt blåaktigt eller smutsbrunt. Fruktkroppsköttet är
± vitaktigt.
Svampens håriga, blåaktiga delar har en
vitaktig anstrykning och den blåa färgen
varierar från påfallande blå-violettblå-gråblå men är ibland ganska blek (Figur 1-5).
Fruktkroppar med brunaktig färgton på
skålkanten har även observerats (Figur 4).
För mikroskopiska karaktärer hänvisas
till Dennis (1962) och Hofton m.fl. (2009).

Förväxlingsarter
Den blå färgen och substratet är typiskt för
P. tricolor och gör att den knappast kan förväxlas med någon annan art. Liknande arter finns t.ex. gulröd hårskål, Capitotrichia
bicolor, som bl.a. växer på döda ekkvistar,
men dessa har en vitaktig, hårig skålkant.
Ekologi
Blå ekhårskål är i Sverige funnen på bark
av levande, ofta vidkronig ek, Quercus robur, i öppen skogsmiljö, hagmarker, parkområden, vägkantsmiljö samt på solitära
träd (Figur 6, 7).
Författaren har observerat arten på ca
0,2–2,3 m grova trädstammar (brösthöjdsdiameter) och på grövre sittande grenar.
Svampen har noterats från 0,4 till 3,7 meter över marken, men den kan förmodligen förekomma högre upp på stammarna.
Svampen har främst iakttagits på grov
djupsprickig bark men är även funnen på
tunnare bark på både grövre och klenare
träd.
Fruktkropparna förekommer på barkåsarnas ovansida och sidor men ofta i störst
antal på sidorna. De växer ofta tillsammans
med lavar och mossor och antalet varierar
från några få till flera hundra inom ett litet område. Ibland förekommer tusentals
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exemplar på samma ekstam. Från Norge
anger Homble & Hafnor Dahl (2009) att
över 1000 fruktkroppar av Proliferodiscus
tricolor noterades på några få grova ekar
med ”heltäckande” krona, växande runtom
stammen nästan från basen upp till minst 3
m upp på stammen.
Även om bara ek, Quercus robur, angetts som substrat för arten i Sverige så är
det sannolikt att även bergek, Q. petraea,
utgör en passande värd.
Blå ekhårskål förekommer året runt på
substratet men fruktkropparna är vid torr
väderlek hoptorkade (Figur 1, 4, 5) och
inte så iögonfallande om man inte närmare
söker efter dem.
Röta
Blå ekhårskål är en ren barksvamp på levande ek och orsakar ingen vedröta. Kambium och ved under fruktkropparna ser ut
att vara intakta.
Utbredning och status
Det första fyndet av Proliferodiscus tricolor från Sverige (Bohuslän) beskrevs
av Degelius (1941). Hasselrot & Hedlund
(1945) rapporterade arten från två nya
svenska lokaler i Uppland. Sunhede (1977)
karterade arten från 28 lokaler i vårt land.
Författaren har sedan dess samlat arten på
ett stort antal ekar från Skåne i söder till
Gästrikland i norr och från Bohuslän i väster till Gotland i öster.
Arten är känd från Norge och därifrån
rapporterad av bl.a. Ahlner (1942), Hofton m.fl. (2009), Homble & Hafnor Dahl
(2009) och Henriksen & Hilmo (2015). P.
tricolor tycks ej vara känd från Danmark
(Danmarks svampeatlas 2016) och Finland. Arten är funnen på ek i Estland och
Lettland (Sunhede opublicerat).
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1

2
Figur 1-2: Blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor. På en lossbruten barkbit från stammen av
levande ek, Quercus robur. – 1: Fruktkroppar intorkade och hopslagna, på torr bark. – 2: Bark
uppfuktad och samma fruktkroppar ± utslagna. – Västergötland, Skara, ca 2 km NNO Eggby
kyrka, 2014-06-20. – Foto: Stellan Sunhede.

27

Ekbladet 31

3

4
Figur 3-4. Blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor. På stambark av levande ek, Quercus robur.
Blekfärgade fruktkroppar på samma träd. – 3: Fuktad bark (från smältande snö) med både
slutna och skållikt utslagna fruktkroppar. – 4: Slutna fruktkroppar på torr barkyta. – Småland,
Jönköping, Huskvarnabergets naturreservat, 2016-03-08. – Foto: Stellan Sunhede.
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5
Figur 5. Blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor. Barkåssida med tätt sittande torra fruktkroppar. På 80 cm grov ek, Quercus robur (se kniv figur 7). – Västergötland, Skånings Åsaka sn,
Brunsbo äng, 2016-05-09. – Foto: Stellan Sunhede.

I övriga Europa är svampen rapporterad från England, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Tyskland och Österrike
(Hofton m.fl. 2009). Dominguez (2013)
meddelade arten från Spanien och Popov
(2013) beskrev svampen som ny för Ryssland, växande på Quercus robur i landets
europeiska del.
Utanför Europa är svampen funnen på
Quercus sp. i Turkiet (Sunhede opublicerat). P. tricolor är även känd från USA
(Hofton m.fl. 2009) och rapporterad från
Canada av Ginns (1986).
Som kuriosa kan nämnas att blå ekhårskål beskrevs som ny för vetenskapen
i England av Sowerby (1803) men verkar
inte vara återfunnen där sedan dess.
Proliferodiscus tricolor är inte rödlistad i Sverige eller Norge (ArtDatabanken
2015, Henriksen & Hilmo 2015) och i båda
länderna placerad i kategorin LC (livskraf-

tig) även om det för svensk del borde stått
NE (ej bedömd).
Artens roll i skogsbruket
Blå ekhårskål finns med i Ginns (1986)
lista över svampar som orsakar växtsjukdomar och röta. Men såvitt känt är inte blå
ekhårskål associerad med någon skada på
värdträdet.
Slutanmärkning
Ett mer detaljerat arbete över artens ekologi och utbredning i främst Sverige håller på att färdigställas. Skulle därför någon
av Ekbladets läsare hitta svampen vore jag
tacksam för material och lokaluppgifter.
Jag vill slutligen tacka Erik Stenströms
stiftelse för Ekskogsbrukets främjande för
hjälp med resor i fält 2015 där bl.a. studier
inför denna uppsats genomförts. ■
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6

7
Figur 6-7. Värdträd för blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor. På 56 cm respektive 80 cm grov
ek, Quercus robur. – 6: Kuperad betesmark med berg i dagen. – 7: Öppet hävdat eklandskap.
Gulskaftad kniv pekar på svampens växtplats (se figur 5). – 6: Småland, Jönköping, Huskvarnabergets naturreservat, 2016-03-08. – 7. Västergötland, Skånings Åsaka sn, Brunsbo äng,
2016-05-09. – Foto: Stellan Sunhede.
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Sunhede, S. 2016. VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR PÅ EK - 23. Blå ekhårskål – Proliferodiscus tricolor (Sow.:
Fr.) Baral. [Wood- and barkinhabiting
fungi on oak - 23. – Proliferodiscus tricolor (Sow.: Fr.) Baral]. – Ekbladet 31: 2532).
The gross morphology, ecology, and distribution of the bark inhabiting discomycete
Proliferodiscus tricolor (Sow.: Fr.) Baral,
growing on Quercus robur in Sweden, are
treated. Illustrations in colour show fruit
bodies of different stages on bark, and host
trees in wooded pastures.
P. tricolor was found on attached bark
on living oaks. It was observed on 0.2-2.3
m thick trunks (DBH) and on thicker branches of the trees, growing from 0.4 to 3.7 m
above the ground. The fungus was mostly
seen on coarse, thick bark, but also appeared on ± smooth, thin bark, often together
with lichens and mosses. Number of fruit
bodies observed on a trunk varied from a
few to many hundreds and sometimes thousands. The species can be found all the year
around. However, the small fruit bodies are
easily overlooked, especially when dry and
shrunk, if not closely looked for.
In Sweden P. tricolor is spread within
the natural distribution area of Quercus.
It has been observed from the province
of Skåne in the south to Gästrikland in
the north and from Bohuslän in the west
to Gotland in the east. The author has also
collected the fungus in Estonia, Latvia,
Norway and Turkey but not found it in
Denmark and Lithuania.
In Norway and Sweden P. tricolor has
been observed on hundreds of oaks by

different investigators. The species is at
present not qualified to be red listed and is
categorised to be of less concern (LC) in
both countries.
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Avel och vård av gamla ekar
ska rädda större ekbocken
Mats Hannerz
Den stora skalbaggen större ekbocken
är en av Sveriges mest hotade arter.
Från att ha funnits i Halland, Blekinge,
Skåne och östra Småland är den nu tillbakaträngd till fem (!) grova ekar på
mellersta Öland. Nu pågår ett intensivt
avelsarbete för att rädda arten från utrotning och att sprida den till nya lokaler.
Ekbladet följde med Jonas Hedin från
Länsstyrelsen i Kalmar på en rundvandring
i Halltorps hage, som är större ekbockens
enda svenska hem idag. Området är ett na-

turreservat som bland annat avsatts för att
rädda de sista kvarvarande jätteekarna.
– Historiskt har vi gått hårt åt de här
gamla bjässarna, säger Jonas.
I Halltorpsskogen gjordes stora uthuggningar av ekar omkring 1830 och senast år
1918. Länsstyrelsen har i sin trädinventering hittat 245 gamla avverkningsstubbar
av jätteekar i naturreservatet. I samband
med den sista avverkningen vaknade intresset för att bevara de åldrade giganterna,
och 1922 märktes 30 stora ekar upp som
naturminnen i Halltorps hage. Flera av
dessa har dött under årens lopp, och bland

Hona av större ekbock. Foto Jonas Hedin.
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De gamla ekjättarna
i Halltorps hage är
det enda hemmet
för större ekbocken
i Sverige. Foto Jonas
Hedin.

de riktigt stora ekarna återstår idag bara
åtta stycken som är tillräckligt vitala för att
under längre tid kunna hysa större ekbock.
– Men det är bara tre av de urgamla
ekarna, och ytterligare två grova ekar, som
hyser skalbaggen varje år, säger Jonas.

solbelyst bark. Träden får inte heller vara
döda eller alltför nedbrutna.
– Men lite nedsatt vitalitet kan locka ekbocken. Vi har sett att den etablerat sig i
enstaka stressade yngre ekar som tidigare
inte varit angripna, säger han.

Föddes samtidigt som digerdöden
Vi stannar till vid en kraftig stubbe som är
en rest från 1918 års avverkning. Här har
Mats Niklasson från Nordens Ark tagit
prover och kunnat räkna tillbaks årsringarna till tidigt 1400-tal. Den innersta delen
är för nedbruten för att kunna analyseras,
och eken föddes därför ännu tidigare.
– Vi tror att flera av de gamla ekarna
som finns kvar idag etablerades omkring
1350, alltså samtidigt som digerdöden härjade på Öland, säger Jonas.
I takt med att träden dör och börjar brytas ner förändras också förutsättningarna
för skalbaggen. Ekarna påverkas också
av den omgivande skogen, och i området
tränger sig lind, avenbok och hassel upp
och skuggar stammarna. Större ekbocken
ställer stora krav på ekar med grov och

Syns på kvällen i juni
Större ekbocken gör ordentlig åverkan
med sina grova, djupa larvgångar. Ibland
får skalbaggen skulden för att träd dör,
men det stämmer inte enligt Jonas. Den
ekdöd som syns i de angripna träden har
andra orsaker, och det är också skälet till
att större ekbocken söker sig just till dessa
stammar.
Större ekbocken lägger sina ägg i
springor i barken. Där kläcks larverna som
sedan äter sig fram både under barken och
inne i splinten. Efter fem år förpuppar de
sig på ”spillkråkesäkert djup” – 15-20 centimeter in i veden. Ett år senare kläcks de
fullmogna skalbaggarna.
Bäst möjlighet att se skalbaggarna är i
juni. De vuxna baggarna är kvällsaktiva
och bidar oftast sin tid i larvgångarna un-
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der dagen. Sent på kvällen kan de dock
krypa ut och visa sig.
– Klockan 22 en varm junikväll är chansen som störst, tipsar Jonas.

Avelsarbete med Noaks ark
Arbetet med att rädda större ekbocken
innehåller flera olika byggstenar. En är det
avelsarbete som görs tillsammans med Noaks ark i Bohuslän. I ett första steg samlade
man in större ekbock från Polen. Parning
och uppförökning visade sig fungera även
i den mer konstlade miljön, där larverna
föds upp i lådor med ekspån och bananflugemat som foder. Med hjälp av de polska
skalbaggarna har metoden kunnat finslipas
och projektet fick därför tillstånd att samla
in även svenska skalbaggar.
Under 2015 hämtades 5 hanar och 5 honor från Halltorp. De parade sig och resul-

tatet har blivit 250 larver i Noaks ark. Efter
parningen flyttades de vuxna baggarna tillbaks till Halltorp där de lade ytterligare en
omgång ägg i de naturliga ekarna. Jonas är
optimistisk.
– Nästa steg är att kunna flytta ut skalbaggar i nya miljöer. Eftersom larverna utvecklas snabbare på Nordens ark än i naturen räknar vi med att kunna göra de första
utsättningarna år 2017, säger han.
Han räknar med att en tiondel av skalbaggarna ska återföras till Halltorp medan
resten fördelas på fastlandslokaler.
Nya lokaler på fastlandet
Det leder oss till nästa byggsten. Avel och
förökning är bara en del, det måste också
finnas tillräckligt många bra ekar. Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge län har därför sett till att identifiera ett antal lokaler

Gånggallerierna skapar fantasifulla mönster. De grova gångarna kan gå 15-20 centimeter in i
veden. Jonas Hedin visar upp. Foto Mats Hannerz.
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med värdefulla ekar som passar för större
ekbocken. Där kommer voljärer att byggas
upp kring några grova stammar innan skalbaggarna släpps in.
– Vi har några kandidatbestånd i både
Kalmar län och Blekinge där vi ska sätta
ut större ekbocken. Tills vidare kommer vi
att hemlighålla de exakta lokalerna tills vi
ser att etableringen lyckats. Givetvis för vi
en dialog med markägare invid de utvalda
lokalerna i god tid före utsättningen, säger
Jonas.
På längre sikt handlar det om att skapa
fler värdefulla miljöer. Det är ont om de
riktigt grova 700-åriga ekarna, men det
finns också sätt att göra även yngre ekar
aptitliga med veteranisering och frihuggning så att solen kan värma upp barken.
– Men vi får komma ihåg att det är lång
leveranstid för att få eken att passa för ekbocken. Studier i Östergötland visar att
ekar börjar bli ihåliga vid 200 års ålder.
Hur gamla ekar behöver vara för att kunna
hysa större ekbock en lång tid vet vi inte,
men det tar troligen mer än 300 år. Det är
därför viktigt att spara och vårda de gamla
ekarna, men också att sköta ett stort antal
kandidater som kan bli framtidens gammelekar.

Sista observationen på fastlandet 1968
Större ekbocken (Cerambyx cerdo) är en
skalbagge i familjen långhorningar. Den är
näst efter ekoxen och jättevedbocken den
största skalbaggen vi har i landet. Kroppen
blir upp till 5 centimeter lång, och till det
kommer de långa antennerna.
Arten är klassad som akut hotad på den
svenska rödlistan. Den är ovanlig även internationellt och finns upptagen i EUs habitatdirektiv. Det är lite oklart om det finns
kvar några naturligt förekommande större
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ekbockar i Sverige på andra platser än i
Halltorp. Den sista verifierade förekomsten från fastlandet är från 1968. Det finns
rapporter om gnagspår från flera platser på
Öland och fastlandet. Gångarna är dock
svåra att skilja från de gallerier som skapats av den stora träfjärilen (Cossus cossus).
Sporadiska rapporter av vuxna skalbaggar från andra platser kan också handla om
den mindre ekbocken, en snarlik men mindre ovanlig art som lever på nydöd ekved.
■
Läs mer om större ekbock

Hedin, J. 2009. Åtgärdsprogram för större
ekbock 2010-2014. Naturvårdsverket,
Rapport 6313.
Länsstyrelsen i Kalmar län, information på
hemsidan www.lansstyrelsen.se/kalmar/.

Den större ekbocken har tillfälligt etablerat sig
även i yngre men tillfälligt stressade ekar, som
denna ek i Halltorp. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandet poserar framför Old Paunchy, en av flera grova ekar i Savernake forest.

Med några få månaders varsel annonserades Ekfrämjandets resa till England, men det
var inga problem att fylla platserna. Under fem intensiva dagar fick deltagarna uppleva
lövskogsbruk, gammal skog, godsmiljöer och brittisk aristokrati. Börje Drakenberg agerade guide och hade lagt upp programmet tillsammans med styrelsen. Anders Ekstrand
ger här ett referat.

Ekfrämjandets Englandsresa,
4-9 maj 2015
Anders Ekstrand (text och foto)
Den 4 maj lämnade 30 glada resenärer
Sverige för att studera Englands skogar
och då framför allt deras lövskogar. Vi
möttes av en helt ny värld som skiljer sig
avsevärt från vår. Endast 10 % av landskapet är beskogat. Efter de två världskrigen var siffran nere i 3 % och en stor

del av 1900-talet har gått åt till att restaurera skogar, då ofta med främmande
trädslag, företrädesvis amerikanska
barrträd.
De få skogar med kontinuitet som finns betraktas som Ancient Woodlands, uråldriga
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Resan startade i Birmingham och gjorde en lov via
Bristol ner till New Forest
längst i söder, innan hemresan via London Heathrow.
Karta: Börje Drakenberg.

skogsområden, med ett stort skyddsvärde.
Det mosaikartade landskapet med små fält
omringade av häckar tyder på stor befolkning och lite mark vilket är typiskt för en ö.
Även klimatet är tydligt maritimt och i
trädgården på det första hotellet växte Sydney blue gum (Eucalyptus saligna) eller
som vi lite slarvigt samlar ihop ett tusental
arter, Eucalyptus.
Under veckan fick vi vår beskärda del
av Brittiskt väder med stor omväxling.
Regn och blåst för att nästa stund vara strålande sol. Efter en snabb bussfärd med vår
utmärkta bussförare Wayne vid ratten och
en enkel kvällsmåltid på ett Burger King
med imponerande logistik övernattade vi
på Telford Golf and Leisure hotel.
5 maj, hos Prince Charles
Efter en stabil engelsk frukost med fläsk,
ägg, bönor, korv, tomat och champinjoner
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fick vi vår första inblick i industrialismens
England vid ett kort stopp vid Ironbridge
över floden Severn. Abraham Darby I-III
förbättrade masugnarna och övergick från
träkol till koks under 1700-talet vilket förmodligen räddade de få kvarvarande skogarna. 1779 stod väldens första järnbro
(av gjutjärn) färdig och industrialismens
era hade börjat. Bron har ett spann på 100

Telford Golf and Leisure hotel, första övernattningen.
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Bron över flodern Severn, världens första i gjutjärn.

fot och 3 tum och väger 847 800 engelska
pund (30,63 m och 384,6 ton om nu någon
vill mäta på detta fåniga sätt) och byggtekniken med järn var i stort sett densamma
som för trä – man visste helt enkelt inte hur
järnet kunde användas.

tionellt hantverk och träanvändning och vi
fick en god inblick i skottskogsbruk, hamling och allt från fottrampade svarvar över
flätning till timberframe houses. Phil Tidey
och hans kumpaner kan verkligen allt om
traditionell virkesanvändning.
En hasselkäpp med 5 cm diameter och
två meters längd betingar ett pris på ett
pund hos konsumenten och ett knippe
ris att använda som bönstörar var hel-

Skottskogsbruk
Vi fortsatte så till Coalbrookdale (floden
Severns dalgång) och Small Owners association som verkligen
är småskogsägarnas organisation med 25 000
medlemmar. Den största
medlemmen har ca 200
hektar och många små
skogslotter är under ett
halvt hektar med ett
medel på 8 ha.
Föreningen
månar
inte bara om småskogsägare utan också om
traditionella brukningsmetoder och om tradi- Käppar och bönstörar ger inkomster till småskogsägarna.
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ler inte gratis. Men det största uppsvinget
för skottskogen och småskogsbruket har
kommit med engelsmännens sena uppvaknande kring vedeldandets sköna konst
och dess stora fördelar ur växthuseffektsynvinkel. 50-60 pund kubikmetern ger ett
värde på 2-3 gånger det svenska för kluven
brännved.

Skogsbruk med sociala förtecken
Efter en kortvandring genom prunkande
vårflora bestående av Bluebells (Hyacintoides non- scripta, en lilja) och ramslök
fick vi så en guidad tur längs floden till The
Severn Gorge Countryside Trust. Stiftelsen
arrenderar marken längs floden för en symbolisk summa och använder den för naturvårds och rekreationsändamål. Den får
sina huvudsakliga intäkter från arrenden
för kommersiella fastigheter men också
lite från skogsbruk.
Phil Here är förvaltare med ett mångfacetterat skogsbruk i huvudsak inriktat
på sociala värden. Lärken har drabbats av

Phytophthora-angrepp och målsättningen
med kontinuitetsskogsbruk gör att skuggtåliga arter som bok och alm dominerade
föryngringen. Almarna dog dock av almsjuka vid ca 10 cm grovlek och ek och bok
massakrerades av den introducerade amerikanska grå ekorren.
Sykomorlönnen verkar vara den ekologiska vinnaren i detta rätt så komplicerade ekologiska spel. Vattenkvaliteten var
förvånansvärt bra och såväl strömstare
som forsärla kunde observeras. Naturens
förmåga att läka är fantastisk med tanke
på att här för 200 år sedan var omfattande
järnverk med tungmetallbelastning och
slamfällor i floden.
Efter en fantastisk vandring i naturskogsartade bestånd i floddalen där vattenståndet kan variera flera meter i samband
med regn passerades naturbetesmarker och
parkartade skogar med bland annat stora
exemplar av Western Hemlock (Tsuga heterophylla). Vid en gigantisk lind går vi så
in vad som var det gamla hjorthägnet och

Blommande ramslök kantade vandringen med The Severn Gorge Countryside Trust.
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vandrar upp till stiftelsens nya helt ekologiska huvudbyggnad för en lunch på trekantiga snittar och kakor.

Ek med underväxt
Eftermiddagen skall spenderas med strikt
kommersiellt skogsbruk tillsammans med
bland annat Graham Taylor som förvaltar
flera privata egendomar. Vi börjar i Monnington Wood som ägs av Garnsons Estate.
Jordbruk och då äpplen för ciderproduktion är den viktigaste verksamhetsgrenen.
För att komma till skogsskiftet får vi vandra längs en ridväg kantad av 200 åriga tallar och idegranar.
Även här får vi se den grå ekorrens härjningar och får en skrapa för att den svenske
miljökommissionären i EU hjälpt till att
förbjuda giftanvändning mot ekorrarna.
Vi ser ett hygge
med överståndare
av ek som planterats
med douglasgran.
Ekarna skall stå en
omloppstid till. I ett
äldre ekbestånd redo
för sista gallring
syns raderna tydligt
fortfarande men underväxten blir naturlig lövblandskog.
Det var anlagt som
ek och gran. I ett
äldre ekbestånd har
thuja använts som
underväxt men fått
växa upp igenom
ekkronorna, vilket
väckte en del frågor.

Prince of Wales egendom
Efter att ha vandrat tillbaka till bussen far
vi på smala vägar mellan häckrader tvärs
över dalen till The Duchy of Cornwall,
Hereford and Cradley Estate woodlands.
The Duchy of Cornwall är en av de titlar
som innehas av den engelske kronprinsen
(utöver Prince of Wales) och äger egendomar på flera platser i Storbritannien. Kronprinsens överjägmästare Geraint Richards
skulle ansluta men är kallad på ett möte i
London (när kungahuset kallar kommer
man) och han kom först till kvällens middag.
Vi får se en slutavverkning av bergsek
(Quercus petraea) och som vanligt uppstår
en våldsam diskussion kring virkesvärde
och aptering. Eken är minst 50 % dyrare

Douglasgran planteras under de gamla ekarna på Garnson's Estate.
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Ett gods som ligger granne med av Prins Charles många egendomar, "The Duchy of Cornwall,
Hereford and Cradley Estate woodlands."

än i Sverige och kvaliteten var måttfull.
Importen börjar pressa de små engelska
sågverken, som är helt inriktade på den
inhemska marknaden, och en omfattande
sågverksdöd liknande den för svenska boksågverk har skett.
"We will, inch by inch"
När vi så övergår att diskutera hoppus
feet (en form av kubikfot introducerade
av surveyor Edward Hoppus 1736) och
hur många sådana det går på en kubikmeter (ca 27,74=28 om någon undrar) måste
man bara be engelsmännen att övergå till
det metriska systemet. Svaret blir sant brittiskt: Vi ska, tum för tum.
Prince Charles är mycket miljömedveten och vill övergå till miljöanpassat
skogsbruk, gärna med naturlig föryngring.
Det är inte lätt att självföryngra ek efter ek
vilket många av oss har erfarenhet av. En
form av kontinuitetsskogsbruk i ek innefattar mindre kalhyggen med plantering där
42

självsådd uteblir. Plantorna skyddas ofta
med rör vilket blir dyrt.
Förr gjorde de stora dovvilt stammarna
att man fick betalt för jaktarrendet men
numera betalar man jägaren att skjuta de i
medeltal 41 hjortar som skall bort årligen.
De första timmarna på morgonen ägnar
skogsarbetarna åt ekorrjakt. Fastigheterna
har 744,6 ha skogsmark med en genomsnittlig avverkning på 3176 kubikmeter
om året eller blygsamma 4,3 kubik per
hektar och år. Hälften är timmer och 30%
blir brännved vilken kostar 2-3 ggr mot i
Sverige.
Efter en lång dag full med skogliga data
tar vi oss så till Hotell Green Dragon i Hereford för middag och övernattning.
6 maj, sågverk och ekologi
Nästa dag börjar med ett besök på sågverket Whitney (on the river Wye) sawmill
ägd av Will Bullough som är en riktig träentusiast. Virket tas in som helstam och ap-
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teras på sågverket. Det innebär
att stockarna blivit lunnade ut
och före sågning tvättas de noga
med högtryckstvätt för att få
bort grus och föroreningar.
En av huvudprodukterna är
ekbjälkar till engelska varianten
av korsvirkeshus, timber-framed houses. Den som är riktigt
rik har ett hus i halftimber vilket innebär att halva fasadytan
utgörs av ekbjälkar. Högkvalitativt virke blir möbler och speciell ådring som pyramidform vid
klykor, flammigt virke och masur tas tillvara. Även lärk och
douglasgran sågas. En nyhet för
oss är äkta kastanj (Sweet chestnut, Castanea sativa) ett lövträ
Sågad douglasgran.
som brukar kallas fattigmans ek
och därefter inriktades skötseln på högmen är nog så vackert.
Produktionstakten är låg och inslagen av skog av bok men många av ekarna lämnamanuell hantering stor. Sågningen präglas des. 1942-44 höggs området ordentligt och
av en stor kärlek till trä som nog får allt fröträd av bok och ek lämnades. Linden i
svårare att hävda sig i vår rationella och allt de nedre sluttningarna gallrades hårt eftersnabbare värld. Men hantverksskicklighet som lindvirke användes i flygplansinduuppskattas också mer och mer så kanske strin. Bristen på råmaterial var stor under
kriget.
vänder trenden.
Därefter har skogen lämnats för fri utveckling i en parcell medan den fått lite
Lady Park Wood
Eftermiddagen tillbringades i Forest of olika skötsel i andra parceller. Det är emelDean med skogsforskaren George Peter- lertid av människan okontrollerade ekoloken. Lady Park Wood har varit orörd sedan giska faktorer som påverkat skogens sam1944. Orörd och orörd, allt är relativt och mansättning mest.
1944 kom den introducerade ameriden ekologiska slumpen spelar oss många
spratt. Skogen växer på väldränerad jord kanska grå ekorren till området och 1971
med underlag av kalksten och delvis sand- kom almsjukan. 1976 var en mycket svår
sten. Den har en historia som skottskog torka som framför allt knäckte en hel del
med överståndare av ek. Gamla kolbottnar av den äldre boken. 1983 kom ett sent
tyder på produktion av träkol troligen för snöfall med många knäckta stammar som
följd. 1985 var sorkplågan svår och 1994
gruvindustrin.
1870 var sista skottskogshuggningen tvingades man stängsla ute dovhjortarna
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som genom sin höga populationstäthet bytt
uppförande och nu betade i skogen. 2015
kom vildsvinen till området och började
lyfta på stängslen.

Lind och ask ekologiska vinnare
En och annan av de 145 år gamla ekarna
börjar falla i storm eller dö av ålderkrämpor. Mängder av groddplantor av lind och
ask täcker marken och dessa trädslag verkar vara de ekologiska vinnarna i en värld
som styrs av klimatslumpen och viltbetning. När både sork, ekorre och hjort betar är det inte lätt att vara träd! Inte många
ekplantor överlever.
Resonemanget var möjligen ibland väl
vetenskapligt och tröttande för många av
åhörarna men för den verklige skogsnörden fanns mycken kunskap att hämta. Slutsatsen blir att vare sig det gäller biologisk
mångfald eller virkesproduktion är skötsel
av ädellövskogen nödvändig för att nå de
uppsatta målen. Vidare betonades vikten
av långliggande försök och hur enstaka

slumphändelser helt sätter ekologiska teorier ur spel.
Övernattningen skedde i Lansdowne
Hotel i den lilla staden Calne, där vi närapå
fastnade med bussen i de trånga gränderna
men Wayne lyckades hitta ägare till dumt
parkerade bilar.
7 maj, Savernake forest
I Savernake forest träffade vi Tom Buchanan och den pensionerade skogsmannen
Bob Budden, tidigare från Forest Commission, som nu sköter skogen. Vi fick också
höra om Capability Brown, den fantastiske
landskapsarkitekten, som satt sin prägel på
många av Englands mest berömda godsskogar.
Att åka längs the Grand Avenue omgiven av åldriga ekar och bokar förbi den
stjärnformade korsningen Eight Walks
ner till the Column som den förste Earlen
av Aylesbury, sir Thomas Bruce, reste till
minne av George den tredjes tillfrisknande
ger en känsla av det överdåd, på gränsen

Slump, klimat och vilt hjälper till att skapa skogarna om inte människan hjälper till.
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Ekfrämjandets Cecilia Rooth får illustrera grovleken på de hamlade ekarna.

till vansinne, som präglade den engelska
aristokratin när imperiet stod på sin höjdpunkt. Under Tudor-tiden hette skogens
väktare (steward) Sir John Seymour och
det var här som Henrik den åttonde träffade sin tredje hustru Jane Seymour strax
innan halshuggningen av Anne Boleyn.
Historiens vingslag är närvarande.
Sämsta skogsaffären
I den virkestrave vi passerade låg mycket
klen ekstock som i Sverige varit utmärkt
för parkettindustrin men här gick som
brännved. Vi fick också höra historien om
vad som måste vara en av tidernas sämsta
skogsaffärer. Under mellankrigstiden var
lönsamheten i skogen låg och avverkningsmöjligheten begränsad efter hårda huggningar under första världskriget.
Intäkterna räckte inte ens till personalens löner. Så ägaren beslutade sig för att
arrendera ut skogsbruket till staten (Forest
Commission) men behålla hjortjakten.
Summan sattes till 600 pund om året utan

indexuppräkning och arrendetiden till 999
år. Tack och lov kan man inte göra längre
tabbar än 49 år enligt den svenska jordabalken.
Vi fick också se en riktigt bra kombination av naturvård och produktionsskogsbruk. Gigantiska hagmarksekar stod med
jämna mellanrum omgivna av raka timmerträd. En del av dessa uråldriga ekar var
så kallade Pollards, hamlade ekar, topphuggna över beteshöjd för att ge brännved.
Många av ekarna har uppnått imponerande
dimensioner och the Big Belly Oak är en
av de största. Kanske påminner den något
om en skogsman som tittat något för djupt
i den engelska aletunnan.
Longleat estate
Longleat är en av Englands största privata
egendomar och tillhör sjunde markisen
av Bath sir Alexander Thynne. Longleat
var den första av the Stately Homes som
öppnades för allmänheten på kommersiell
grund och man har både en safaripark och
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en exklusiv ”semesterby” i skogen. Fastigheten har ca 1 600 ha jordbruk och 1 600
ha skog samt 400 ha park.
Vi träffade Michel Birnie som är förvaltare. Tjänsten som Headforester är vakant.
Gigantisk douglasgran
Longleat är känt för sina gigantiska douglasgranar som används till master och
grova bjälkar. Träden är över 50m höga (vi
mätte 53 men toppen är inte lätt att se). I
princip använde man stamvis blädning i
douglasskogen. Detta inte för att man anser
att kontinuitetsskogsbruk är bättre utan för
att träden säljs enskilt på rot.
Luckan efter en sådan jätte blir lagom
stor för att spontan föryngring skall uppstå.
Så om någon behöver en 40 m lång bjälke
som håller skarpkantat 8 tum x 8 tum så vet
ni nu var de går att få tag i.
Vi såg också imponerande bestånd av
western red cedar, Thuja, som framför allt
används till takspån, shingles. Mest imponerande var dock ett redwoodbestånd där

de 150 år gamla träden var på 50 kubikmeter var. Om vi ändå hade ett lite mer maritimt klimat i Sverige så man kunde odla lite
fler kul trädslag.
Skymt av Stonehenge
Som en efterrätt tittade vi på ett hyfsat ekbestånd där man försökt plantera in diverse
trädslag som underväxt men med föga
framgång på grund av viltet. I jämförelse
med de gigantiska barrträden vi just sett
kändes beståndet futtigt även om det var
ett ca 70 år gammalt planterat ekbestånd.
På väg till Lyndhurst, där vi skulle bo
två nätter, passerar vi Stonehenge utan att
stanna. Vi får dock en god bild av stencirkeln från vägen. I området finns fullt av
andra fornminnen och man får nästan en
känsla av uråldriga druider som smyger
runt bland bautastenar och gravhögar under dimmiga nätter. I Lyndhurst tog vi in
för 2 nätter i det eleganta hotellet Crown
Manor där vi blev ompysslade och välgödda med en buffémiddag.

Det imponerande Stonehenge kunde bara betraktas genom bussfönstret, programmet tillät inget
stopp.
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8 maj, New Forest
Skogen New Forest är inte riktigt ny längre. Den fick status som Royal Forest 1079
bara några år efter slaget vid Hastings och
normandernas invasion. Sedan 1923 har
den skötts av statliga Forestry Commission
och numera är den även nationalpark.
Bruce Rothnie som är Deputy surveyor
berättar att kommissionen kom till som ett
svar på den svåra bristen på virke under
första världskriget. En stor del av de skogar
som kommissionen sköter är planteringar
av sitkagran i Wales och Skottland men de
har även ansvar för en hel del Ancient Woodlands i söder liksom för återskapandet
av tallskogar i Skottland.
New Forest är speciell med sin historia
som jaktpark för kungen. Det finns fortfarande gott om hjort men ingen jakt säljs
utan endast de anställda jägarna (deerstalkers) får skjuta. Kronhjort, dovhjort och

Guidning i New Forest.

rådjur finns allmänt men också införd sikahjort är vanlig liksom muntjak (en asiatisk
liten hjort mindre än rådjur).
Speciellt är också att det i skogen finns
betesrättigheter som inte är knutna till
jordägande.
Halvvilda hästflockar
Klimatet är så milt att bete kan ske året runt
vilket bland annat resulterat i de halvvilda
hästflockarna av en egen ras New Forest
Pony. Nötkreatur och åsnor förekommer
också.
Betesmarken består både av hedar med
ljung och ärttörne, men också av skog med
olika slutenhet. Lite kanske hur det skånska kulturlandskapet såg ut på 1500-talet
innan de stora skogsskövlingarna och innan de styva lerorna blev åker.
Beläget två timmar från London är området också ett av de viktigaste rekreationsområden i sydvästra England. 1,7 miljoner
dagsbesök är en imponerande siffra och
kräver sin infrastruktur.
Ståndsmässigt kontor
Morgonen började inomhus i The Verderers court i Queens house. Det är en
speciell domstol som reglerar konflikter
mellan betesrätt och annan markanvändning liksom att den ser till att djurägare
sköter sina skyldigheter. En Verderer är en
form av djurtillsyningsman i kombination
med domare. The Queens House, där Forest Commission huserar, är en ståndsmässig byggnad från 1700-talet med kungliga
monogram på stuprännorna och stor park.
Kontoret får de flesta av våra betongkontor
i Sverige att kännas mycket själlösa.
Vår fältguide hette Simon Smith och
han visade hur man försöker få upp ny
skog i luckor för att skapa mer olikåldrig
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och mångformig skog samtidigt som det är
viktigt att behålla skoglig kontinuitet och
bevara landskapsbilden. Ornamental woodland är ett begrepp som inte är så vanligt
i svenskt skogsbruk

åren innan en djup pålrot gör ekplantorna
stabila.
Framåt kvällen gör vi en liten avstickare
till havet och ser Isle of Wight i diset

9 maj, hemresa
Resa till London Heathrow för återfärd till
Överföring till ekskog
I utkanten av skogen och på platser med Köpenhamn eller Stockholm. ■
främmande trädslag, såsom korsikansk
svarttall, försöker man överföra bestånden Kontaktadresser:
till ekskog. De stora hjortpopulationerna Phil Tidey: philtidey@smallwoods.org.uk
gör att all föryngring måste hägnas. Hägn eller http://smallwoods.org.uk/about-us/
och plantering är något billigare än hos oss contact-us
men å andra sidan får de inga ädellövstöd. Duchy of Cornwall Graham Taylor graham@silviculture.co.uk, Geraint Richards
Där finns också stora planteringar från grichards@duchyofcornwall.org
tiden efter Napoleonkrigen. Amiral Nelson Forest of Dean gfpeterken@tiscali.co.uk
vann visserligen över ärkefienden FrankWhitney sawmill, Will Bullough enquirike i slaget vid Trafalgar men amiralen ries@whitneysawmills.com
stupade själv och hans stolta flaggskepp Savernake Forest: Tom Buchanan, tom@
Victory fick bogseras hem till Portsmouth suthmere.com
i det närmaste sönderskjutet till kaffeved. Longleat Estate: Michael Birnie, michael.
Brist på ek skapade stora planteringar un- birnie@longleat.co.uk
der första halvan av 1800-talet. Ekar som New Forest Simon Smith, simon.smith@
nu är mogna för föryngring Enligt uppgift forestry.gsi.gov.uk
gick en av hans kollegor, Amiral Colling- Börje Drakenberg, borje.drakenberg@gmail.
com
wood, runt med en ihålig käpp fylld med
ekollon och påtade ner dessa i jorden under
sina spatserturer – förhoppningsvis på öppna
ytor.
Vi fick se riktigt lyckad självföryngring. En
av nyckelfaktorerna var
att underväxten hölls tät
ända fram till föryngring
önskades, vilket gjorde
konkurrensen från gräs
måttfull de första åren.
Skadegörare som sork
kan dock ställa till avsevärda problem och plantantalet varier de första Hårt betad skog och död ved i New Forest.
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Linderödssvin, den enda svenska lantrasen som har överlevt till våra dagar. Foto Holger Ellgard,
Wikipedia commons.

Grisens Historia
Text Anders Ekstrand
Till Ekfrämjandet styrelse har inkommit ett exemplar av Grisen historia av
Martin Ragnar för att recenseras i Ekbladet. Man kan då möjligen undra vad
grisar har med ädellövskog att göra.?
Det kulturhistoriska sambandet är dock
enormt och en gång i tiden skattlades ädellövskogen efter hur många ollonsvin den
kunde föda. Under dansk tid var Traneveka i norra Skåne skattlagt för 90 ollonsvin
vilket vid 1600-talet början blivit 70, för
att vid den första svenska jordrevningen
vara nere i 30 stycken. Detta visar på den
snabba skövlingen av lövskog, framför allt
av ek men även av bok under 1600-talets
skånska krig mellan Danmark och Sverige.
På gränsen mellan Skåne och Småland
finns två öar i myrarna bevuxna med ädellövskog, Stora och Lilla Svinön.

Endast en svensk lantras av gris, det
svenska skogssvinet, Linderödsgrisen, har
överlevt till våra dagar. Under 1990-talet
hade jag själv förmånen att ha några exemplar som markberedare i stenig ekskog och
kan bara konstatera att grisen är ett socialt, trevligt och kärvänligt djur som kan bli
lika tamt som en hund. Och att det är stor
skillnad både i smak och struktur på sladdriga och vattniga danska industrigrisar som
fulla av hormoner och stress biter knorren
av varandra och lyckliga utegrisar som får
vältra sig i gyttja och böka ner sitt tryne i
lövskogens mull på jakt efter ollon och rötter. Man kan ju fundera på om vi inte har
råd med lyckliga utegrisar som lever i ett
av världens rikaste länder.
Martin tar på ett förtjänstfullt sätt upp
hela grisens historia från forntid till nutid.
Själv har jag aldrig förstått hur nordbon
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kunde byta ett paradis i Odens hall med
fritt fläsk (galten Särimner) och fri öl mot
surt vin och papperstorra oblater men det
fanns väl andra aspekter än rent kulinariska.
Även vildsvinets utrotning och därefter
återkomst tas upp. Vildsvinet är väl idag,
liksom historiskt, jordbruket till förfång
men skogen till glädje. Och man kan bara
hålla med såväl Erik XIV och Obelix om
att vildsvinets kött är det förnämsta.
Boken avslutas med en diskussion kring
ollonfläsk och marknaden för ett svenskt
sådant. På den iberiska halvön har den inhemska lantgrisen bevarats. Oftast helsvarta men åtminstone med svarta klövar. Leta
efter Iberico-gris i välsorterade charkuteributiker. Grillad kind med ett Alentejovin
från sydligaste Portugal till är en delikatess
som inte går av för hackor.
Mest känd är dock den lufttorkade skinkan Pata Negra, men håll utkik efter beteckningen ”de bellota” som visar att den
ätit ekollon från framför allt stenek (Quercus ilex (eng holm oak)) eller korkek (Q.
suber) liksom inslag av dvärgek (Q, coccifera) samt dallek (Q. infectoria) och portugisisk ek (Q. faginea).
Personligen tror jag att ekollon med
sina inslag av garvsyra ger mer smak åt
fläsket och är att föredra. Bokollonen är
mildare men med betydligt högre fetthalt
(27 % mot ekens 4 %). Eftersom en vällagrad lufttorkad skinka kan kosta upp
mot 25 000 kr per kilo borde det finnas en
marknad för ollonfläsk av Linderödsgris.
Kanske ytterligare ett sätt att öka ädellövskogens lönsamhet.
Martin Ragnars bok om grisen är kanske inte den mest lättlästa och ibland är
den lite spretig. Men den visar tydligt att
av alla människan djur är Svinet det för50

nämsta. Och kanske är det som svinaherde
jag skall dra mig tillbaka när jag pensionerar mig från den skogliga banan för att
låta ollonsvin böka i de ekskogar jag anlagt
och skött?
Boken är mycket intressant för varje
älskare av lövskog och har en given plats
i biblioteket.
Anders Ekstrand

Grisens historia
Författare Martin Ragnar
Carlssons förlag, ISBN 9789173317320

Lufttorkade skinkor från den lilla byn Monchique i södra Portugal där grisarna utöver
ekollon också fick äta äkta kastanj. Det skall
till sin gris för att lirka ut kastanjerna ur de
taggiga fodralen. Skinkorna var delikata!
Foto Anders Ekstrand.
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Minnesord

Två av Ekfrämjandets tidigare ordföranden har under året lämnat oss i stor saknad.

Till minne av Gunnar Almgren
F.d. länsjägmästaren Gunnar Almgren
avled i april 2016 i en ålder av 90 år.
Hans närmaste är dottern Anna-Karin
samt sonen Mats med familj.

Vi som varit verksamma inom skogsbruket
i Sydsverige minns Gunnar som pedagogen med den breda och djupa kunskapen
om lövskogen; framför allt om den ädla
lövskogen. Han var för många generationer blivande skogvaktare och för redan
verksamma skogsskötare läraren som
kunde förmedla sin kunskap till såväl unga
som gamla elever.
Efter examen som civiljägmästare vid
Skogshögskolan 1951 anställdes Gunnar i det statliga Domänverket. Ett jobb
som var eftertraktat av nya jägmästare.
På 50-talet låg ansvaret för utbildningen
av skogvaktare fortfarande under Domänverket. Man hade så kallade skolrevir med
en skogsskola. Ett av dessa var Kolleberga
vid Ljungbyhed i Skåne. Där blev Gunnar
lärare 1956. Fem år senare, 1961, blev han
föreståndare för skogsskolan och förvaltare av skolreviret i Kolleberga.
Kolleberga ligger i ett lövskogsområde
och i närheten av den bokskogsbeklädda
Söderåsen. Det var där som många generationer blivande skogvaktare i Sydsverige
genom Gunnar fick sina kunskaper om den
ädla lövskogens vård och skötsel. 1970
lade man ner utbildningen i Kolleberga
och ett skogsinstitut startades i Värnamo
där Gunnar var rektor åren 1970–77. Men
det har berättats att Gunnar under sin tid i

Värnamo nog längtade tillbaka till de ädla
lövskogarna i Skåne och runt Kolleberga.
En av eleverna från första året som Gunnar var rektor på Kolleberga har berättat att
man kallade honom för ”snälle Gunnar”.
Och det kan vi som träffat Gunnar senare i
livet gärna hålla med om. Gunnar var också en skicklig och intresserad ornitolog.
Under exkursioner med elever i skogen
kunde lektionen ibland avbrytas av någon
intressant fågel som flög förbi. Efter över
20 år som lärare för blivande skogvaktare
flyttade Gunnar 1977 till Halmstad som
skogsvårdschef vid Skogsvårdsstyrelsen i
Halland och senare som länsjägmästare i
Malmöhus län. Under de tre sista åren före
sin pensionering 1990 arbetade Gunnar
som Skogsstyrelsens lövskogsexpert och
genomförde ett flertal kurser i lövskogsskötsel.
Gunnar har gjort avtryck för lång tid
framöver – inte minst genom de läroböcker där han varit huvudförfattare. Den första Ädellövskog - Ekologi och skötsel gavs
ut 1984. Den andra Lövskog – Björk, asp
och al i skogsbruk och naturvård blev klar
1990. Sista boken, det stora standardverket
Våra ädla lövträd, där Gunnar var en av
författarna kom ut 2003. I den andra bokens förord skriver Björn Hägglund, generaldirektör vid Skogsstyrelsen: ”Jag vill här
tacka Gunnar för en fin insats som präglats
av stort engagemang och djup kunskap”.
Inga bättre ord än ”stort engagemang och
djup kunskap” kan beskriva Gunnars insatser för den sydsvenska lövskogen.
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Gunnar var en aktiv medlem i Ekfrämjandet och var föreningens ordförande
1984-93. Det var under hans ledning av
Ekfrämjandet som den årliga publikationen Ekbladet tillkom och som verksamheten för sällskapet vidgades från att avse
enbart ek till att omfatta alla lövträd. Vid
många av Ekfrämjandets kurser i skötsel
av ekskog var Gunnar lärare. Gunnar tilldelades Ekfrämjandets rikspris 1993.
Gunnar var en mjuk person, som alltid

visade förståelse för andras åsikter vid de
ibland livliga diskussionerna under exkursioner han ledde. Vi kommer att från
många års samarbete minnas Gunnar som
en karaktärsfast och alltid vänlig kollega.
Gustav Fredriksson, Arne Mirton, Bengt
Nihlgård

Till minne av Sven Eriksson
F.d. länsjägmästaren och hedersledamoten i Ekfrämjandet Sven Eriksson
avled i november 2015 i en ålder av 98
år. Hans närmaste är hustrun Ann samt
barnen Ulf, Thomas och Chatarina med
familjer.

Sven var värmlänning. Han nämnde ofta
detta och berättade med glädje om Värmland; bland annat om sin tid som allsvensk
bandyspelare. Sven avlade examen som civiljägmästare vid dåvarande Skogshögskolan 1945. Efter examen fick Sven sin första
tjänst under tre år vid Skogsvårdsstyrelsen
i Stockholms län.
Sven började vid Skogsvårdsstyrelsen
i Malmöhus län år 1948. Han utnämndes
till länsjägmästare 1959 och hade denna
befattning fram till sin pensionering 1983.
Sven var en kraftfull och dynamisk representant för den skogliga myndigheten
i Malmöhus län. Trots sitt värmländska
ursprung hävdade han med skärpa – inte
minst gentemot Skogsstyrelsen - det skånska skogsbrukets speciella förutsättningar
och särart i förhållande till övriga Sveriges. Sven var närvarande i skogen och
välkänd av länets skogsägare. Han hade
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goda kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter, vilket bidrog till att fästa
uppmärksamheten på skogsvårdsstyrelsen
och skogsbrukets betydelse.
Sven hade ett brett register av intressen.
Han var medlem av styrelsen i Skånes Naturvårdsförbund i över 20 år. Sven var under flera år ordförande i Skånes Skogs- och
Betesvårdsförening och han engagerade
sig i Friluftsfrämjandets verksamhet. Han
gjorde värdefulla insatser för bokskogens
skötsel och bevarande. Sven var aktiv i
stiftelsen ProBok, vars syfte var att stimulera användningen av bokvirke. Hans utmärkta organisationsförmåga kom väl till
pass för alla de insatser som behövdes för
bokskogens återplantering efter den våldsamma stormen 1967.
Sven berättar 1994 i en artikel i Ekfrämjandets jubileumsskrift, Ekfrämjandet 50
år, att han redan några få veckor efter att
han börjat sitt arbete vid Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län deltog i i en exkursion
med Sällskapet för ekodlingens främjande
i Skåne torsdagen den 16 september 1948
under ledning av jägmästare Erik SökjerPetersen. Sven skriver: ”Det var förvisso
högtidsstunder att som relativt ung och
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oerfaren skogsman få deltaga i hans fältbesök även om vokabulären och språkbruket
nådde yttersta gränsen.”
Svens tidiga engagemang i Ekfrämjandet ledde till att han från 1976 och fram till
mitten av 1980-talet var sällskapets ordförande. Svens kraftfulla inlägg under årsmötenas exkursioner kunde ofta styra debatterna om ekskogsskötsel eller få dem att
ta fart igen om de höll på att avta. Inte bara
under hans tid som ordförande var Sven en
engagerad deltagare i Ekfrämjandets exkursioner. Som hedersmedlem deltog han i

exkursionerna så länge hans hälsa medgav
och vi minns inte minst hans briljanta tacktal till exkursionsvärdar och vid högtidliga
middagar efter årsmöten.
Sven visade i allt sitt umgänge intresse
för och hade en social medkänsla gentemot
arbetskamrater i skogsvårdsorganisationen och medlemmar i Ekfrämjandet eller
andra föreningar som han var verksam i.
Vi minns Sven som en rak, tydlig och ärlig
kollega och vän.
Gustav Fredriksson, Bengt Nihlgård

Nu kan du hitta alla äldre
Ekbladet på nätet
Ekfrämjandet har bekostat en inskanning av samtliga äldre nummer av Ekbladet. Nu
finns de på hemsidan som läs- och sökbara pdf-filer. Det betyder att det går att söka på ett
uttryck och hitta det i texten. Totalt omfattar de 31 årsskrifterna 1360 sidor med kunskap
om ek och andra lövträd. Ekfrämjandets hemsida hittar du på www.ekframjandet.se.
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Ädellövpristagare 2015
Ekfrämjandet delade ut två välförtjänta länspris för 2015. Inget rikspris delades ut under
året.

Ekfrämjandets länspris för Skåne 2015 till Per Blomberg
Per Blomberg är en hängiven naturvårdare med blick för landskapet och inte minst
dess träd. Han är en duktig fotograf och har
under de senaste 15 åren medverkat i flera
naturfotoutställningar. Han är dessutom en
skicklig författare och har som både redaktör och huvudförfattare drivit fram många
böcker med inriktning på natur, skyddade
områden och landskapet. Inte minst har
han beskrivit landskapets förändring och
gett kloka råd i den fysiska planeringen
av landskapet. Tonvikten har legat vid den
skånska naturen och miljön. Han har i sitt
arbete samverkat med bl a Lunds kommun,
länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes
Hembygdsförbund.
Den första boken om träd kom redan
2000 och heter Skyddsvärda trädmiljöer
i Skåne för bevarande av den biologiska
mångfalden. Skånska trädmiljöer utgör
några av landets artrikaste naturtyper och
deras långa påverkan från människan har
gett upphov till artkombinationer som är
beroende av människans hävd. De senaste

Per Blomberg. Foto Anders
Ekstrand.
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150 årens omvandling av landskapet och
nya skogsbruksmetoder har gjort att dessa
miljöer är hotade. I ädellövskog, som har
en stor del av sin utbredning i Skåne, finns
över hälften av hotade arter.
Boken Skånska Jätteträd togs fram
2003. Här lyfter man fram de största träden
i Skåne och det är givetvis ek som dominerar bland dessa. Även om Per Blomberg i
boken har fått stöd från flera, så är det han
som har varit drivande och huvudförfattare. Under de senaste åren (2014-15) har Per
och hans medhjälpare ytterligare fotograferat, mätt, listat och beskrivit historiken
kring de 100 största träden i Skåne, dvs de
som är störst i omkrets i brösthöjd. Dessa
mätningar finns nu dokumenterade i Trädportalen, under Artdatabanken på Naturvårdsverket. Av de 10 största är 9 ekar, som
fördelas över nästan hela Skåne. Störst är
Bosjöklosters-eken med sina kanske 700 år
på nacken.
Per Blomberg är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2015.

Ekbladet 31

Ekfrämjandets länspris för Kalmar 2015 till
Leif Svensson Handel med Ek
Entreprenörs- och inköpsföretaget Leif
Svensson Handel med Ek får Ekfrämjandets länspris 2015 för sin verksamhet som
praktisk vårdare av såväl ekens ekonomiska värden som dess naturvärden.
Företaget har bedrivit en 30-årig verksamhet med inriktning virkesköp, avverkningsåtgärder och rådgivning vilket starkt
bidragit till att stimulera intresset för lövskogsbruk, i första hand skötsel av ek men
även andra lövträd.
Företagets medarbetare Leif- och Lennart Svensson tillhör den skara av entreprenörer, inköpare och skogsbrukare som
utför ett högkvalificerat arbete som skapar
ekonomiska mervärden för många skogsägare parallellt med bibehållande av naturvärden.

Företaget och dess medarbetare är kunniga och aktiva i dialogen kring hur åtgärderna bör utföras och är engagerade och
aktiva i kontakten med myndigheter med
huvudsyfte att leverera ändamålsenliga
skötselåtgärder.
Leif och Lennart är ekskogens avverkningsproffs där utmaningen är att hantera
de stora och tunga stammarna med försiktighet och teknisk skicklighet samt att tillreda eken på bästa sätt.
Företaget Leif Svensson Handel med Ek
är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2015.

Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist delade ut länspriset till Leif Svensson vid en ceremoni på Skogsstyrelsen i Nybro. Foto Mats Hannerz.
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Erik Stenströms stiftelse
Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande beslutade i december 2015
att stödja tre intressanta projekt med totalt
400 000 kronor. Mer information om stif-

telsen och de beviljade projekten finns på
Ekfrämjandets hemsida: www.ekframjandet.se.

Beviljade projekt 2015:
Underlag för nya produktionsmodeller
för ek samt redovisning av ett gallringsförsök
Professor Charles Carbonnier publicerade 1975 produktionstabeller för ek som
innefattar två gallringsprogram med olika
intensitet. Tillväxtmodellerna är nu 40 år
gamla, och de tar inte hänsyn till klimateffekter, ökat kvävenedfall och volymer i
tidiga gallringar. I det här projektet kommer ett gallringsförsök i Skarhult att utvärderas. Det är Sveriges enda gallringsförsök
i ek, och det anlades 1991. Resultaten ska
ge underlag till nya gallringsprogram och
produktionsmodeller för ekskog som är
anpassade för dagens och framtidens skötselintensitet och klimat.
Ansvariga: Per Magnus Ekö och Ulf Johansson, SLU, Alnarp.
Ekskogsbrukets betydelse för biologisk
mångfald
Ekskogsbruket kan bli en nyckelfaktor för
bevarandet av många hotade arter knutna
till död ved. Aktiv ekskogsskötsel gynnar
produktionen av många vedresurser som
annars kan bli en stor bristvara. Projektet studerar hur ekskogsbruket kan bidra
till att säkerställa tillgången på habitat
och vedsubstrat som är nödvändiga för
många hotade arter. Förekomsten av hotade insektsarter kommer att undersökas
56

med hjälp av sexualferomoner som lockar
insekterna till olika platser. Lokaler med
specifika skötselåtgärder kommer att jämföras med kontrollytor för att kartlägga hur
artförekomsten påverkas av skötseln på
kort och lång sikt.
Ansvarig: Mattias Larsson, SLU, Alnarp
Ekdöden – ett gammalt problem med
nya orsaker
Ett större ekbestånd i södra Skåne har nyligen drabbats av något som kan beskrivas
som ekdöden: flera ekar har dött och andra
visar symptom av påtaglig stress och minskad vitalitet, medan några träd fortfarande
är friska och livskraftiga. Hypotesen är att
beståndet har drabbats av introducerade
Phytophthora-algsvampar som skadar
trädens rötter, och som idag är ett växande problem i sydsvenska bokbestånd.
Först kommer en detaljerad inventering av
trädens tillstånd (vitalitet) i det drabbade
beståndet att genomföras. På mark- och
vävnadsprover görs en DNA-analys för att
se om träden angripits av Phytophthoraalgsvampar. Markprover tas också från ett
närliggande, yngre och friskt bestånd för
att få information om Phytophthora-arternas spridning och ekarnas tålighet mot
skador i olika åldrar.
Ansvariga: Johanna Witzell och Michelle
Cleary, SLU, Alnarp

Bokblandskog på hertigen av Oldenburgs marker. Foto Axel Köhn.

Plantodling och
skogsskötsel i
norra Tyskland

– Ekfrämjandets årsmöte hålls i år i Alnarp
och följs av en studieresa till norra Tyskland.
Där guidas vi av Per-Olov Pettersson och får
besöka de plantskolor som levererar många
av våra svenska lövplantor. Dessutom blir
det skogsskötsel - både ädellövskog och
blandskog - och kultur.
Årsmöte i Alnarp 16 sept 2015, exkursion 1720 september. Läs mer på hemsidan
www.ekframjandet.se
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