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MARKNADEN FÖR LÖVVIRKE
2020
Aktuell rapport i juni 2020
Anders Ekstrand
Granbarkborre och pandemi
Marknadssituationen för lövvirke, liksom
för allt virke, har varit minst sagt turbulent
under den senaste tiden. Våren 2019 och en
stor del av sommaren och hösten präglades
av stora skador från granbarkborre. Spridda skador och återkommande besök till
samma bestånd har påverkat avverkningsoch transportresurserna negativt. Det har
inte funnits tid till att hugga lövbestånd eftersom maskiner och fältpersonal har varit
överbelastade med barkborrevirke.

I början av 2020 dyker så pandemin Covid-19 upp, med stor osäkerhet hos marknaden. Vissa marknader försvann snabbt
men återkom igen. Internationell handel
försvårades på grund av reseförbud och
stängda gränser.
Brist på ektimmer och asp
Det råder brist på ektimmer och asp till
tändstickor. Golvindustrin har stor efterfrågan eftersom hemmafixarna har blommat
upp när coronarestriktioner begränsar vår

Avsättningen av björktimmer är fortfarande ett sorgebarn. Plywood kanske kan rädda en del av
marknaden. Foto: Mats Hannerz (björkskog i Runsbäck, Öland).
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rörlighet. Ektimmer kommer att fortsätta
med priser på en hög nivå. Aspen visar till
och med på något högre priser.
Bokexporten till Kina har försvårats och
det normala överskottet på returcontainers
har försvunnit varför frakterna blivit dyrare.
Svårt med björktimmer
Björktimmer är som vanligt det stora sorgebarnet där marknaden inte riktigt vill
lyfta. Prisnivåerna ligger endast 100 kronor kubikmetern över massaveden vilket
gör att en hel del sågbar björk kokas som
fiberkubb. Kanske kommer björkplywoodtillverkaren Latvias Vaneer komma i gång
med inköp av svarvstock till hösten 2020
men ovissheten är stor.
Hygien och textil lyfter lövmassan
Massamarknaden har varit normal och
kanske till och med lite ökande på grund
av ökad efterfrågan på hygienprodukter.
En fördelaktig valutakurs (svag krona mot
dollarn) gör att bruken tjänar pengar.
Det är stor efterfrågan och goda priser på
lövmassaved av såväl bok, björk som asp.
Inför semestern 2020 råder brist på framför
allt björkmassaved och prisnivåerna verkar
stiga. Importen från Östeuropa har också
försvårats av coronaepidemin. En ökad
miljömedvetenhet i modebranschen ser ut
att öka efterfrågan på textilmassa.
Överskott på energived
Energisektorn har varit svag på grund av
en mycket mild vinter i södra Sverige. Det
har dessutom varit överskott av energived
från barkborreavverkningar i Mellaneuropa. Även sopförbränningen utgör en
allvarlig konkurrent. Förändringar i lagstiftningen där plastförbränning nu måste
2

köpa utsläppsrätter verkar för biobränsle.
Försök med tillverkning av fordons- och
flygbränsle från biomassa har slagit ut väl
och inom ett par år kan storskalig produktion på industrinivå vara igång.
2019-2020 har gett de lägsta priserna
på brännved och de ligger nu nere i nivån
200 kr kubikmetern, men det finns ett visst
hopp för vändning i och med att klimatfrågan kommer mer i fokus.
Totalt sett präglas marknaden av en stor
osäkerhet och flödena söker sig nya vägar. Den förväntade nedgången på grund
av pandemin har dock uteblivit och snarare kan det förväntas en viss uppgång när
stängda marknader kommer igång på nytt.
Om författaren

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

Granbarkborredödade träd har skapat ett
överskott av energived i Europa. Foto: Mats
Hannerz.
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BÅTBYGGARHISTORIA OCH
PARADEKAR: EKFRÄMJANDET I
BLEKINGE 19-20 SEPTEMBER 2019
Mats Hannerz
Text och foto

Blekinge har alltid lockat de ekfrälsta och det var inte förvånande att jubileumsexkursionen 2019 snabbt blev
fulltecknad. Utöver de 89 deltagarna
hamnade en lång rad på reservplats.
Ambitionen är att de ska erbjudas en
ny chans att se de berömda Flakullaekarna och andra paradbestånd i östra
Blekinge.
Ekfrämjandets årliga exkursion startade
med registrering på Scandic Hotel i Karlskrona innan den gemensamma bussen

transporterade sällskapet till Litorina folkhögskola. Rektor Agrita Martinsone hälsade välkomna och berättade om den stiftelse
som äger byggnaderna och driver folkhögskolan. Skolan ligger i Gullberna park, fem
kilometer norr om Karlskrona centrum och
alldeles intill Östersjön. De 500 eleverna
kan välja ur en palett av längre och kortare
kurser om språk, historia, kultur, resor och
mycket mer. Men vår grupp hade fokus på
båtbyggarlinjen.
Här får eleverna lära sig att bygga en
båt från grunden, från steget att leta fram

Här byggs det ekor. Blekingsekan är en av modellerna på båtbyggarlinjen i Karlskrona.
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"I love the smell of tar in the morning".
Tankeord på Litorina folkhögskola där Agrita
Martinsone är rektor för 500 elever.

det perfekta virket (för det är förstås främst
träbåtar som byggs) till den sista finishen
innan seglet kan hissas.
Kravell eller klink
Båtbyggeri är en egen värld med ett eget
språk, självklar för den som kan. På Litorinaskolan fick Ekfrämjandet möta lärare
och elever som tagit sig an avancerade arbeten från små, traditionella ekor till större
motoryachter. Kurserna brukar börja med
att alla får bygga en verktygslåda med kravellteknik, följt av andra arbeten i klink
och därefter en flateka.

På den klinkbyggda båten ligger bordläggningen om lott, på kravellen ligger den kant i
kant. Bild från Wikipedia.
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Så vad är då kravell och klink, det som
eleverna utgick från att åhörarna visste?
Med kravellteknik ligger bordläggningsplankorna kant i kant, fästa mot spanten.
Skrovet får då en slät både ut och insida. På
en klinkbyggd båt ligger bordläggningsplankorna om lott.
Det finns många lokala båttyper som
skapas på elevernas arbetsbänkar. En Smålandseka är byggd i klinkteknik, liksom
Blekingeekan som dock skiljer sig genom
en annorlunda akterspegel (något som flera
av exkursionsdeltagarna var väl medvetna
om).
Gamla anor
Båtbyggarlinjen har funnits i 22 år och
cirka 600 elever har passerat igenom den.
Många av deltagarna väljer att bygga sig
en egen båt och får då förstås betala för
materialet. Och materialet, det vill säga
virket, är en nyckelfråga. Här har eken en
viktig roll, även om mycket av materialet
är gjort i furu med stående årsringar. Spanten kräver sina egna former, här har krumvirke och grenar en tydlig nisch.
Sveriges tredje största stad
Efter besöket på båtbyggarlinjen gick vi till
det imponerande Marinmuseet i Karlskrona där vi åt lunch och här fick exkursionsledaren Cecilia Rooth chans att berätta mer
om Karlskronas anrika historia. Under den
danska tiden var Trossö, där stadskärnan
nu finns, ägt av en bonde. Efter freden i
Roskilde 1658 blev Blekinge svenskt, och
nu bestämde sig flottan för att förlägga en
bas till Trossö. Kring den reste sig en stad
som fick namnet Karlskrona stad efter Karl
XI. Stadsprivilegierna kom 1680, och redan på 1700-talet hade staden 10 000 invånare, vilket gjorde den till svenska rikets
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tredje största stad, efter Riga i dåvarande
Livland och Stockholm.
Karlskrona har förlorat en del av sin
forna glans, men är fortfarande en stark
flottbas. Karlskronavarvet, som blev en del
av Kockums, är den dominerande industrin. Och staden ligger vansinnigt vackert,
det var exkursionsdeltagarna överens om
denna soliga och varma höstdag.

Bubbetorps paradekar
En person som kommer att vara evigt
förknippad med Blekinge och ekar är legendaren Erik Ståål (tyvärr bortgången år
2007). Nestorn som har utvecklat den moderna och lönsamma ekskogsskötseln, där
eken mejslas fram i ofta spontant föryngrad
blandskog. Där växer den i ett samspel med
andra trädslag som ger inkomster i väntan
på att eken ska bli mogen. Plantering och
sådd används naturligtvis också som alternativa sätt att föryngra ek. Erik Stååls
bok "Eken i skogen och landskapet" är ett
måste i varje ekodlares bokhylla. Arvet ef-

ter Erik förvaltas nu av döttrarna Cecilia
Rooth och Bodil Ståål, och näste ekskötare
på tur är barnbarnet Harald Rooth.
Ett av många bestånd som Erik Ståål och
hans kollega Yngve Franzon anlade under
sin verksamma tid ligger i Bubbetorp strax
norr om Karlskrona stad. Här planterades
redan 1946 ek från västra Blekinge tillsammans med gran. När exkursionsdeltagarna
kommer till beståndet är ekarna 73 år gamla och alla stora granar är bortgallrade. Ett
nytt underbestånd är på väg att växa upp.
Bubbetorpsbeståndet är privatägt och
har varit hotat flera gånger. En ägare ville
avverka för att det var bra ekpriser, och ett
företag hade erbjudit sig att flisa hela beståndet. Men en 70-årig ekskog är ju bara
medelålders! Träden är dessutom noggrant
mätta från att huvudstammarna blev slutligt utsedda år 1965, vid 20 års ålder. Som
tur är får ekarna fortfarande stå kvar, och
viss skötsel utförs av Cecilia och Harald
Rooth.

EKEN I BUBBETORP

Beståndet ägs av Karlskrona kommun och Fredrik
Persson.
Ek/granbeståndet planterades 1946 på åkermark.
Huvudstammar valdes ut 1959 och (slutgiltigt)
1965. Stamkvistning igångsattes 1977 och färdigställdes 1984. Vattskott är putsade från 1982 och
framåt. Granen avverkades för cirka 8 år sedan.
Granarna var då rejält grova, i genomsnitt 1,5 m3,
men tyvärr var de kraftigt angripna av rotröta.
I beståndet lade Erik Ståål och Yngve Franzon ut
provytor och skapade här sin principskiss för ekoch granproduktion upp till 120 års ålder.
Bestånden i Bubbetorp glömdes bort när Erik och
Yngve slutade på Södra på 1980-talet, men nu
har Cecilia, med medel från Erik Stenströms stiftelse, kunnat mäta upp provytorna igen. Resultat
kommer.
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Ek nr 33 i Bubbetorp, en 70-åring som ska växa 50 år till.

I en av provytorna på 0,2 hektar fick deltagarna några resultat presenterade. Ekarna
står på 15 meters avstånd mellan huvudstammarna. I en prognos räknar man med
150 m3 ekstamvirke när beståndet är fullmoget. Då har man dessutom tagit ut 650
m3 gran.
Ek nr 11 växer nu med 7 mm per år i diameter och krondiametern är 10,2 m. Diametern är 47 cm och värdet idag uppskattas
till 1500–2000 kr. Men slutmålet som nås
om 50 år har skapat en ek med krondiameter 16 meter och ett uppskattat värde (med
dagens ekpriser) på 20–25 000 kronor!
Naturligtvis kom frågan om Bubbetorps
framtid upp. Beståndet är långtifrån säkrat och beroende av markägarnas välvilja.
Förslag kom upp om att skriva avtal. Någon väckte också frågan om inte skapande
av värdefull ekskog borde räknas in i cer6

tifieringen som en åtgärd motsvarande naturvårdsanpassad skötsel.

Ek nr 11 i Bubbetorp har vuxit bra sedan
mätningen startade 1964.
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Lars Svensson välkomnade exkursionsdeltagarna till Porsgöl, här tillsammans med Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist.

Skötselintensiv naturvård
Efter Bubbetorp gick färden vidare till
Porsgöl, där Lars Svensson och Evy Hansson tog emot oss. Skogsstyrelsen bjöd på
fika i det vackra lövbeståndet. Här fick deltagarna se exempel på riktigt fin återställning av en igenväxt ek- och bokskog, som
efter gallring fått ett helt annat utseende.
Åtgärden var ett tydligt exempel på behovet av skötsel för att rädda naturvärden, något som också Skogsstyrelsens representanter pekade på. Johan Harryson, Karin
Arnell och Helene Reiter beskrev hur man
hade gallrat bort gran och dessutom avsatt
en del till en nyckelbiotop.
Joakim Andersson Hemberg från Skogsstyrelsen berättade här mer om ädellövskogens betydelse. Blekinge är det enda länet i
landet där ädellövskogen når ända fram till
havet. Ungefär 70–75 % av nyckelbiotoperna i Blekinge kräver skötsel. Det kan
handla om att ta bort gran, men också bok,
i ekskog, och att återinföra betet.

”En planterad ädellövskog tar flera generationer innan den når nyckelbiotopsklass. Men mer ädellöv öppnar ändå dörrar för framtiden…” framhöll Joakim.
Får man då sälja det nyckelbiotopsvirke
som tas ut vid naturvårdande huggningar?
Ja, om det finns ett samrådsprotokoll om
att åtgärden främjar naturvården så går det,
berättade John Ahlgren från Kährs.

Karin Arnell och Johan Harrysson från Skogsstyrelsen i Blekinge tipsade om bidrag som
kan sökas för att sköta ädellövskogen.
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Räddad! Lövblandskogen i Porsgöl höll på att bli övervuxen av gran. Efter naturvårdshuggningen friställdes många fina lövträd till glädje för både mångfalden och framtidens marknad.
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Årsmöte med Berg & Berg
På kvällen avhölls årsmötet, som dessutom var 75-årsjubileum, med tillhörande
middag på Scandic Hotell i Karlskrona.
Thomas Thörnqvist svingade som vanligt
ordförandeklubban, och styrelsen förnyades med John Ahlgren som sekreterare och
kassör, och Johanna Witzell som representant för SLU. Golvtillverkaren Berg &
Berg i Kallinge presenterade sin verksamhet och påminde deltagarna att det finns
en till stor köpare av ekvirke vid sidan av

Kährs. Av de 400 000 kvadratmeter golv
man producerar varje år består 85 % av ek.
Sillesås livskraftiga ekar
Exkursionens andra dag startade på gården
Sillesås i Fågelmara. Arvid Nilsson, som
förvaltade och skapade de fina ekskogarna,
fick Ekfrämjandets rikspris två gånger,
1972 och 1980. År 1991 var det dags för
sönerna Ivan och Gustaf att få länspriset.
Idag ägs fastigheten av Ivans barn Helene
och Rickard.

Generationsskogsbruk: De ekar som Arvid Nilsson synade ut på 1940-talet togs om hand av
sönerna Ivan och Gustaf (översta bilden), och numera ägs skogen av Ivans barn Rickard och
Helena med familjer.
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Sillesås är ett lysande exempel på hur
man i självsådd skog kan röja fram paradbestånd av ek. Beståndet uppstod omkring
1919 och röjdes med sikte på ekproduktion
år 1946. Därefter har det gallrats med cirka
5-8 års intervaller i samråd med grannen
Erik Ståål, som också har sett till att beståndet är ordentligt dokumenterat.
En kuriosa är den ek som föll i oktoberstormen 1967. I maj 1969 restes den med
hjälp av vajerspel från försvaret, och trots
att många skakade på huvudet så rotade sig
eken bra igen och står fortfarande kvar och
pryder skogen, med sin vajer fortfarande
hängande från kronan.

Flakullamodellen
Nu fortsatte exkursionen till Flakulla gård,
där systrarna Cecilia Rooth och Bodil Ståål
hälsade välkomna.
Flakulla skogsgård köptes av Erik Ståål
1956. Skogen var då i dåligt skick med
ett virkesförråd på bara 60 m3 per hektar.
Erik såg till att plantera inägomark, högg
ner gammal blädningsskog och gallrade i
lövbestånden. Idag har virkesförrådet tre-

Den ståtliga eken föll i en oktoberstorm 1967
men restes med vajerspel och rotade sig. Idag
är det en av de mest snabbväxande ekarna på
Sillesås. Rickard och Helena visar vajern.

dubblats på den 280 hektar stora fastigheten. Det växer bra, med en bonitet på 8,5
m3/hektar och år, och cirka 25 % består av
lövskog.
Det är på Flakulla som Erik, och därefter
Cecilia och Bodil, har utvecklat den kända
Flakullamodellen för skötsel av ek. Många
av ekarna är självsådda och utsedda som
kandidater i ungdomen. När de blivit
grövre hanteras de
som huvudstammar
och sköts intensivt som individer.
Idag har fastigheten cirka 2 000 huvudstammar av ek,
alla med målet att
bli kvistfria, raka
stammar av fanérkvalitet. Många
av ekarna har namn
eller är numrerade
Kokvagnen på Sillesås har serverat kaffe till många generationer
och mäts årligen.
skogsbesökare.
10
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Bodil Ståål (till vänster) och Cecilia Rooth (till höger) hälsade välkomna till Flakulla skogsgård.

Fältdelen på exkursionen startade i en
ekplantering från 1993 som ersatte en tidigare granskog. En standard på Flakulla

"Ståålburen" skyddar plantorna och träden
långt upp i åldern. Buren flyttas uppåt när
plantan växer för att skydda barken från
gnag.

är att plantera tre plantor i en ”Ståålbur”
som ska skydda dem mot betesskador. Vid
3–4 meters höjd väljs den vackraste eken
ut och de kvarvarande kapas av och får bli
underväxt.
Stamkvistning görs när stammen är
10–14 centimeter, och som senast vid 18
centimeter. Frågan kommer alltid upp om
lämplig tidpunkt. Standardreceptet brukar
vara att kvista under JAS-månaderna (juliseptember), efter att savningen avstannat.
Då har träden chans att läka igen grensåret.
På Flakulla föredrar man dock att stamkvista senare, i november-december när
löven har fallit, eller tidigt på våren. Enligt
Cecilia är risken liten för att ek ska drabbas
av röta i sågsnittet. Det är dock viktigare
att stamkvistningsn blir av än att tidpunkten är optimal.
Nu vandrade sällskapet vidare och såg
flera imponerande ekar, var och en med sin
egen historia. Här fanns till exempel ”Hellmanseken”, döpt efter en man som fick fly
11
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från sin gård till Amerika efter att ha dödat en man. ”Ek nr 2” var en annan individ som fick exkursionsdeltagarna stumma
av beundran. Idag är den 75 centimeter i
diameter och inom 10 år är det dags att ta
ner den. Eken kommer då att auktionera ut
på rot, och värdet uppskattas till 20 000–
25 000 kr.
Ekonomi är en flexibel vetenskap och
det syns på Flakulla. Individskötseln på
Flakulla kräver ganska många mantimmar,
men Cecilia framhåller att skogsbruket är
lönsamt. ”Vi har god ekonomi i våra ekbestånd”, säger hon. Mycket av föryngringen
sköts av naturen själv, och under den långa
produktionstiden för ekarna kan andra
trädslag tas ut som ger löpande intäkter.
Anders Ekstrand, Södra, kompletterade
med sina kalkyler som visar på en förränt-

ning på 5 % i ett skogsbruk som bygger på
självsådd ek. Det förutsätter att man startar med ett 10-centimeters träd och sedan
stamkvistar.
Hotat av en paragraf
Det är inte alltid som omvärlden har applåderat ekskogsskötseln. På en av de avslutande punkterna kom det fram att Skogsstyrelsen i början av 1980-talet ville hugga
ner ekarna i sin iver att uppfylla 5:3-paragrafens ambitioner. Det skulle vara mer
lönsamt med granskog hette det. Men Cecilia ville inte ha något 5:3-bidrag. I stället
inventerades beståndet och där gallrades
fram ekar, lindar almar m.m., till glädje för
både framtida kvalitetsvirkesköpare och
för mångfalden i Flakullas blandskogar. ■

Ek nr 2 är idag 75 cm i diameter och färdig att fällas om cirka 10 år. Det kanske blir gårdens
näste ägare, Harald Rooth (till vänster) som sköter om det.
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BLEKINGES LANDSKAPSBLOMMA HETER EK!

Blekinge är Sveriges till ytan näst minsta landskap (efter Öland). Namnet kan härledas från Blek, namnet på ett fjärdområde i östra Blekinge, och ändelsen är landområdet
däromkring (-ung, -ing- och senare -inge). Landskapet var en del av Danmark fram till
freden i Roskilde 1658. Det är småbrutet med barrskog i norra delen mot Småland och
lövskog i söder. Blekinge är det enda landskap där ädellövskogen når ända fram till havet.
Blekinge är det län i landet som har störst andel ek i sitt virkesförråd (9,8 %). Närmast
efter är Halland med 5,9 %. Däremot har Kalmar, Skåne och Västra Götalands län större
totalt virkesförråd av ek. Boken är också viktig, inte minst i västra Blekinge. Landskapsblomman är faktiskt eken (men även kungsljus nämns i vissa sammanhang) och landskapsdjuret är ekoxen.

Blandade data om Blekinge:
Ägoslag, 1000 hektar (Skogsdata 2020)
Skogsmark

Träd och
buskmark

Kala impediment

Övrig mark

Summa

218 (varav 210 prod. skogsmark)

6

3

73

300

Tillväxt, 10 000 m3sk, alla ägoslag (Skogsdata 2020)
Tall

Gran

Björk

Ek

Bok

Övriga

Summa

18

105

16

12

10

17

178

Virkesförråd, miljoner m3sk (trädslagsandel % i parentes), produktiv skogsmark
(Riksskogstaxeringens statistikdatabas)
Tall

Gran

Björk

Ek

Bok

Al

Övriga

Summa

6,1 (14)

21,4 (48)

4,3 (10)

4,3 (10)

3,5 (8)

1,5 (3)

2,9 (7)

44,0 (100)

Eken är större, men Blekinge har ändå 8 % bok räknat som virkesvolym. Foto
från Ryssberget, Mats Hannerz.
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BERÄTTA ATT EKEN SKA BEVARAS
FÖR EVIGHETEN!
Mats Hannerz
"Det är så lätt att det träd du bestämt dig för att spara glöms bort av nästa och nästnästa
generation. Samtidigt är det viktigt både i privatskogsbruket och hos bolagen att det finns
träd som får leva för evigt." Det tycker Cecilia Rooth, som för flera år sedan tog upp idén
i styrelsen om inte Ekfrämjandet skulle ta fram en dekal eller plakett som kunde användas
för att märka ut evighetsträd. "Det kan vara en ek som du har känslomässiga band till
eller som är ett särskilt värdefullt naturvårdsträd." säger hon. Själv har hon bland annat bevarat ekar till minne av sina föräldrar. En ek i en vägkant som har en exceptionell
ollonproduktion ska också sparas för evigheten.
Cecilias förslag resulterade i att styrelsen nu har tagit fram en bronsplakett som kan
markera evighetsträden. Plaketten är tillverkad på Rosengrens metallgjuteri i Limhamn.
Ett begränsat antal finns hos sekreteraren och kan beställas till självkostnadspris 150 kr +
frakt. Beställning görs genom att skicka e-post till john.ahlgren@kahrs.se.
En som har köpt plaketter är Anders Ekstrand, medlem i styrelsen: "Mina barnbarn
Ella och Melker kommer att få varsitt evighetsträd med plaketten på."

Ekfrämjandets evighetsplakett i brons kan beställas
hos sekreteraren. Foto: Mats
Hannerz.
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Många årsstämmor och styrelsemöten har passerat under 75 år. Protokollen är bevarade. Foto:
Mats Hannerz.

EKFRÄMJANDET 75 ÅR
- PROTOKOLLEN BERÄTTAR
Mats Hannerz
Eken har fått sällskap av andra lövträd,
namnet har bytts ut och finansieringen
av ekodling har fasats ut till förmån för
information och kunskapsspridning.
Men annars har uppdraget varit sig likt
för Ekfrämjandet under de 75 år som
gått sedan föreningen startade som Sällskapet för ekodlingens främjande. Den
här artikeln ger ett axplock från föreningens historia så som den kan läsas ut
från gamla protokoll.
Sjuttiofem år är en ansenlig ålder för en förening men en kort tid för en ek från vagga
till grav. Bildandet av Sällskapet för eksko-

gens främjande år 1944 firades förra året
med utgivningen av praktverket ”Quercus
- Eken och andra lövträd”. Boken ger en
översikt av vår kunskap om lövträden men
själva historiken för föreningen sparades
till Ekbladet. Historiken baseras främst på
protokollen från föreningens tidiga år.
En ständig bristvara
Men först lite om situationen när föreningen bildades. Det var ju krig och avspärrningar. Den inhemska industrin hade varit
beroende av import av virke från kontinenten, men nu var ju handeln strypt. Särskilt
akut var läget för den viktiga garvämnesin15
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Skinnberedningen krävde garvsyra, en produkt som i sin tur förbrukade mycket ekvirke.
Garvämnestillverkarna var några av initiativtagarna till det nya sällskapet. Bild från Mattons
läderfabrik i Gävle. Foto: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB/Länsmuseet Gävleborg.

dustrin, och inte minst under beredskapstiden fanns ett stort behov av att garva läder
för militärens persedlar.
Diskussionen om Sveriges tillgångar på
ek var dock långtifrån ny. Eken var en viktig råvara för skeppsbyggnad redan på vikingatiden. För att säkerställa tillgången på
virke till flottan deklarerades eken som Regale av Gustav Vasa år 1558. Det innebar
ett förbud att avverka ek, ett förbud som
stod sig ända till 1830, men då hade staten
ändå förköpsrätt för ekar. Det var först år
1875 som markägare fritt kunde disponera
ekskogen.
Det fanns under 1900-talets början en
stark oro för att ekens framtid var hotad.
Många av de gamla bjässarna var avverkade, och den nya ekskog som kom upp
var ofta i dåligt skick och utsatt för bete.
16

Kunde man göra något för att främja ekskogarna?
Initiativ från garvämnestillverkarna
Den första som nämns som initiativtagare
till Sällskapet var faktiskt en industriman,
Gösta Albin, direktör vid AB Tannin i Västervik. ”Faran för släktets förgubbning
genom en sjunkande nativitet gäller liksom
vårt folk även den svenska ekskogen”, skriver Albin i boken Eken 1946. Han syftar
förstås på paret Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan” som var i ropet. I ett referat
från det första mötet (se nedan) framhölls
att ”Med beundransvärd målmedvetenhet
hade AB Tannin och dess energiske direktör sökt hos myndigheterna vinna gehör
för kravet på åtgärder ägnade att förbättra
vården av det svenska ekskogsbeståndet

Ekbladet 35

och stimulera intresset för återplantering
och nyplantering av ek.” Företaget hade
redan före sällskapets bildande gett bidrag
till Föreningen för växtförädling av skogsträd för att förstärka ekförädlingen.
Gösta Albin var alltså en av tillskyndarna till Sällskapet, men det fanns många
fler. Inte minst skogsvårdsstyrelserna såg
problemen med att ungskogarna inte vårdades och att nyföryngringen var svag.
Forskarna stod också på problemställarnas
sida, och här skulle Nils Sylvén bli en förgrundsfigur.

Första protokollet
Sällskapet för ekodlingens främjande bildades formellt vid ett möte i Stockholm
den 20 april 1944. På mötet fanns länsjägmästarna från de 14 sydligaste länen närvarande, och dessutom representanter för
AB Åtvidabergs industrier, AB Tannin, AB
Utländskt Trä, AB Bohman & Johansson,
Garvämnesaktiebolaget Weibull samt AB
Lövträförädling. Ordförande var professor Nils Sylvén, som var föreståndare för
Föreningen för växtförädling, stationerad i
Ekebo i Skåne.
Det första protokollet (som nu finns på
Ekfrämjandets hemsida) berättar om bakgrunden till Sällskapets bildande. Nils Sylvén underströk att det skett en betänklig
överavverkning, särskilt under krigsåren.
Eken har ju stor betydelse som material i
byggnads-, garvämnes- och möbelindustrin. Att just 1944 lovade att bli rikblommigt med en hög ollonproduktion gjorde
det angeläget att agera (det visade sig senare att ollontillgången blev riklig i Skåne
men slog fel i Östergötland).
Under mötet bidrog länsjägmästarna
med tankar om problem och åtgärder. Man
konstaterade att den ekbevuxna arealen i

Direktör Gösta Albin på Tannin AB arbetade
för att Sällskapet skulle kunna bildas. Foto:
Västerviks museum.
AB Tannin startade som Svenska Garvämnesfabriken år 1905 av Erik W Tillberg, som betraktas
som den svenska garvämnesindustrins grundare.
Företaget ombildades till AB Tannin år 1909 (tannin
betyder ju garvsyra). Råvaran för garvexktraktet
var avfall av ekträ som tuggats sönder till flis och
kokats. Ur massan utvanns extraktet som sedan
tappades på ekfat och såldes vidare till läderindustrin. AB Tannin fortsatte att tillverka garvämnen
men lönsamheten blev allt sämre på 1950-talet. Då
hade man kompletterat med halvkemisk massa som
förbättrade företagets ekonomi men på 1960-talet
lades verksamheten ner helt.

landet hade gått tillbaka, men det saknades
bra siffror på tillbakagången. Skogsvårdsstyrelserna ville satsa stort på skogsodling
– ”Möjligheterna att på naturlig väg få
fram ekkulturer synes icke så stora, varför
huvudvikten måste läggas på odlingsarbetet” (länsjägmästare Tord Waesterberg).
Det saknades rationellt skötta äldre ekkulturer, och många var utsatta för bete.
Målet skulle vara att bli självförsörjande
på ek i landet. För att nå dit behövdes bi17
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drag och uppmuntran till skogsägarna, och
dessutom åtgärder mot betesdjur och vilt,
inte minst älgen. Länsjägmästarna önskade
att det fanns medel att dela ut bidrag för
skyddsåtgärder och fria plantor.
Kopplingen mellan kostnader och intäkter diskuterades livligt. Om odlingen
skulle löna sig måste priset på ektimret
vara tillräckligt. En faktor 2,5 gånger priset för furu nämndes. Priset i framtiden
var lika svårt att sia om då som nu. Garvämnesindustrin kunde på sikt hotas av
syntetiska preparat, men de vegetabiliska
garvämnena ansågs fortfarande överlägsna. För golvtillverkarna sågs eken som
bestående – ”Med hänsyn till den svenska

ekens användbarhet skulle det alltid finnas
marknad för den” (Sven Larsson, AB Utländskt Trä). Samtidigt fanns röster om att
eken kunde ersättas av andra trädslag som
kunde härdas genom behandling – ”Genom
arsenikpreparat kunna trädslag göras rötbeständiga” (länsjägmästare Otto Bundy).
Efter de inledande överläggningarna beslutades att ”bilda en sammanslutning för
ekodlingens främjande”. Stadgarna slogs
fast liksom formerna för hur sällskapet
skulle arbeta.
Morot i stället för piska
En brännande fråga var hur tillståndet i
skogen skulle förbättras - med lagar eller

Nils Sylvén var professor i skogsbotanik vid Skogshögskolan och föreståndare för den nystartade
Föreningen för växtförädling av skogsträd i Svalöv. Han blev också Sällskapet för ekodlingens
främjande förste ordförande. Målning på Skogforsk, Ekebo. Foto: Bo Karlsson.
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Gratis ekplantor och skötselstöd
Det beslutades att skogsvårdsstyrelserna
skulle samla in ollon och odla upp plantor. Dessa skulle sedan lämnas ut gratis till
skogsägare som önskade odla ek. I vissa
fall kunde skogsägarna också så ollon
direkt. För detta arbete fick skogsvårdsstyrelserna 20 kr per hektoliter insamlade
ekollon, 10 kr per 1000 utlämnade oom-
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uppmuntran? Här var Sällskapet tydliga
med att man inte ville använda den hårda
lagstiftningsvägen. I stället skulle förädling, informationskampanjer och uppmuntran i form av premiering och bidrag
göra skogsägare mer positiva till ekskogen.
Bidrag och premiering kräver en kassa,
och här hade industrimedlemmarna en
nyckelroll. De industrier som var med vid
bildandet var ”understödjande medlemmar” som förutom en inträdesavgift betalade en löpande årsavgift beroende på hur
mycket ek de använde. Inbetalningarna
liknar till formen den som idag används av
till exempel Skogforsk, där medlemmarna
betalar en avgift per hanterad kubikmeter
virke. I Sällskapets fall skulle avgiften vid
starten vara 2,5 öre per inköpt kubikfot
ektimmer, 5 öre per inköpt kubikfot sågat
ekvirke och 25 öre per ton garvämnesved.
Inträdes- och årsavgifterna gav det
första året den imponerande summan av
35 500 kr, det motsvarar i dagens penningvärde 738 000 kr. Vid 10-årsjubileet 1954
summerades de understödjande medlemmars sammanlagda bidrag till 176 000 kr.
Skogsvårdsstyrelserna hade då kunnat rekvirera 106 000 kr till sitt stöd för ekodling.
Pengarna användes sedan till premiering och bidrag till skogsägare. Det blev
skogsvårdsstyrelserna som fick en huvudroll att administrera bidragen.

Antal utlämnade ekplantor från skogsvårdsstyrelserna som har producerats
med stöd från Sällskapet. Toppåret 1951
lämnades 1,9 miljoner plantor ut och året
innan inträffade den absoluta toppen i
olloninsamling – 7900 hektoliter!
skolade ekplantor och 20 kr per 1000 omskolade ekplantor (priserna höjdes något
med tiden). Dessutom kunde skogsägare
få kontantbidrag för befrämjande av naturlig återväxt, antingen genom röjning eller
hägnad, dock högst 75 kr per hektar. Förutom de fria plantorna kunde skogsägare
också få bidrag från statens skogsodlingsanslag, utanför Sällskapets försorg. Det
framgår dock inte av protokollet hur stort
detta kunde vara.
Insatta medlemmar hade uppmärksammat att det fanns en statligt förvaltad
ekplanteringsfond, skapad genom den
ekskogslösen som skogsägare tidigare betalat för rätten att avverka ek på skatte- och
säterijord utan hinder av kronans regalierätt. Trots att fonden var gammal borde det
ändå finnas medel där som rätteligen skulle
används till ekplantering.
Sällskapets arbetsutskott gjorde flera
framstötar mot staten för att få loss dessa
19
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medel, som tydligen bara försvunnit in i
statskassan. Man konstaterade dock att
utsikterna var små och ”att statsmakterna
gjort sig skyldiga till maktmissbruk” genom att konfiskera fonden. Man gav så
småningom upp försöken, även om man
gjorde framstötar mot riksdagsmän att
agera.
Det årliga stödet till skogsodling av ek
blev en av Sällskapets huvuduppgifter.
Det fortsatte fram till 1984, när Ädellövskogslagen trädde i kraft och staten tog ett
större ansvar för bidragen.
Under åren har det blivit en ansenlig
mängd, totalt 17 miljoner utlämnade ekplantor och 970 hektoliter ekollon. Dessutom har sällskapet gett stöd till 3200 hektar med skogsodling av ek och 9700 hektar
med vård av naturlig återväxt.
Premiering
Utöver det direkta stödet till ekodling
skulle sällskapet också premiera ett aktivt

ekskogsbruk genom att dela ut priser för
god ekskogsskötsel. Varje enskild skogsägare hade rätt att delta i premieringen,
som egentligen var en tävling. Länsskogvaktarna hade en nyckelroll i bedömningen
men en särskild premieringsnämnd fattade
besluten.
Den allra första premieringen (år 1945)
gick till godsägaren Gunnar Lindblad på
Lyckås gård i Skärstad socken. Motiveringen var att Lindblad innehade ”ett av
landets vackraste ekbestånd, Hillingeängen, att han genomfört betesfred på sin
fastighet och verkställt röjning samt att
han upplåtit plats för skogsvårdsstyrelsens
ekplantskola”.
De finaste priserna utgjordes av ett ekskrin med silverbeslag (första pris), och
dessutom kunde premieringskommittén
dela ut ett enklare andra pris och diplom.
Fram till 1954 hade 35 skogsägare premierats. Prisandet av god ekskötsel har
fortsatt genom tiderna. Idag delas högst ett

En modern bild från Lyckås säteri i Skärstad socken (Jönköpings kommun), där Gunnar Lindblad erhöll Sällskapets allra första premiering år 1945 för sina goda ekbestånd. Foto: L.G.foto,
CC BY-SA 4.0. Wikipedia commons.

20

Ekbladet 35

rikspris ut varje år till någon som gjort ”föredömliga insatser på egen eller förvaltad
skog” eller ”andra som gjort synnerligen
förtjänstfulla insatser för sällskapets syften.” Dessutom delas länspriser ut, också
i form av ett skrin, efter nominering från
medlemmar.

Inventeringen – finaste eken i Urshult
”De stora sammanhängande ekskogarna
som en gång under ekskogarnas tid voro
förhärskande i Syd- och Mellansverige,
äro för länge sedan försvunna” skrev Nils
Sylvén i boken Eken 1946. Han citerar
också Anders Wahlgrens bok Skogsskötsel
från 1914 där det heter att ”Numera uppträder eken mestadels i smärre bestånd
och dungar eller gruppvis eller enstaka
inblandat i andra södra Sveriges skogssamhällen”.
Riksskogstaxeringens metodik ansågs
inte tillräcklig för att få kontroll över tillgången till ek. I stället startades en inventering av elitbestånd genom ett upprop till
länsjägmästarna i de sydliga länen. Rapporteringen verkställdes snabbt ”då samtliga länsjägmästare visat sig väl förtrogna
med sina områdens viktigare ekbestånd”,
som Nils Sylvén beskriver i sin sammanställning på årsmötet 1945.
Den bästa växtligheten hade blandformer av druv- och stjälkek (arterna kal�las numera bergek och ek). Den vackraste
eken förekom i Blekinge, längs Smålands
kust och i Åsnenområdet. Nils Sylvén blev
särskilt fäst vid ekar i Urshultstrakten vid
Åsnen, där det fanns stora sammanhängande skogar av just den välväxande blandtypen. Dessutom vårdades eken väl.
Många andra områden med fina ekbestånd nämns från alla län. I Norra Kalmar
län fanns vackra bestånd av elitek i Mis-

Den inventering som genomfördes 1944 fann
många exempel på viktiga ekförekomster i
södra Sverige. Från boken ”Eken” (1946).

terhults och Hjorteds socknar, Jönköping
hade vackra bestånd i Värnamotrakten
och särskilt vid Nydala och i Östergötland
fanns den bästa eken vid Adelsnäsbaroniet.
Hur antalet ekar stod sig på 1940-talet
jämfört med 200 år tidigare är svårt att
veta. Däremot hade man bra kontroll på
de äldre siffrorna efter den inventering
som gjordes 1729–1730 i anslutning till
”sjökanten” kring Karlskrona, beskrivet
av Sven Björnsson i boken Eken. Det var
ju skeppsindustrin som var den stora avnämaren. I de besiktigade distrikten i Kalmar,
Kronoberg, Blekinge och Gotland fanns:
45 461 mogna och goda ekar; 124 604 ekar
som blivit märkta; 6 728 som ännu var för
späda för att märka; 30 234 i ålder avtagande men ännu brukbara; 65 994 alldeles
obrukbara och 97 445 risekar.
21
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Naturskydd och Ekkommittén
Även om sällskapet hade aktiv ekskogsskötsel som huvuduppgift fanns det ett
stort intresse för ekens skönhets- och naturvårdsvärde. Samarbetet med naturvården var tätt kring hur man skulle skydda
äldre ekar mot hård avverkning.
I januari 1945 kallades till möte på
Kungliga Skogsstyrelsen i Stockholm där
syftet var att ”framlägga synpunkter och
förslag rörande behovet av åtgärder för
skyddande och befrämjande av ekskogarna i landet och bevarandet av gamla, dekorativa ekar med betydelse för landskapets
skönhet.” Med på mötet fanns bland annat
Nils Sylvén, Skogsstyrelsen, industriföreträdare, Naturskyddsföreningen (Sten
Selander och Nils Dahlbeck), Samfundet
för hembygdsvård och Domänverket. Mötet var överens om att det var viktigt att
skydda de ur naturskyddssynpunkt vackra
ekarna, och framför allt ville man värna
de fristående solitärträden. Domänverket
fridlyste sina solitärer och vissa områden
avsattes till naturparker. Men man ville
inte använda lagstiftning utan i stället upplysning. Och man skulle jobba långsiktigt
- till exempel häften i folkskolornas undervisning i hembygdskunskap. På kortare
sikt föreslog Sten Selander att man skulle
”komma till tals med uppköpare och producenter om att ej avverka gamla solitärer”. Motkommentaren från Gösta Albin
var att industrin främst köper avverkat
virke och kan inte påverka skogsägarna.
Ett problem var också att många vill bygga
i vackra ekdungar.
Det blev mycket diskussion om fridlysningsspåret. Det innebär kostnader och att
markägarna tappade kontrollen över sina
egna vårdträd. Ett alternativ skulle kunna
vara ett premieringssystem. Det påpekades
22

också att en ny naturskyddslag var under
utarbetande, och att det var möjligt att påverka utformningen av den.
Resultatet av mötet blev i alla fall att
Ekkommittén bildades för att föra frågan
om skyddet av de gamla ekarna vidare. Vad
resultatet av Ekkommitténs arbete blev
framgår inte av protokollen. I förarbetet till
1952 års naturskyddslag nämns dock Ekkommittén: ”Framhållande vikten av att
våra skogligt värdefullaste trädindivider –
de s.k. elitträden och elitbestånden – icke
avverkades utan bevarades hemställer ekkommittén i nämnda skrivelse om revision
av lagen angående naturminnesmärkens
fredande.” Den nya naturskyddslagen började gälla 1952, och den innehöll bland
annat möjligheter att fridlysa naturminnen
utan markägarens godkännande.
Information och böcker
Redan första året bestämde sällskapet att
man skulle ta fram en ”kortare broschyr”
som skulle beskriva eken och dess värde
för en bredare allmänhet. Broschyren blev
sedan en stående punkt på mötena de kommande åren. När den var kvar hade den
utvecklats från broschyr till den 126 sidor
tjocka boken Eken, som innehöll artiklar
om tillgången på ek, den svenska ekskogens historia och ekodlingsskötsel, allt
skrivet av framstående experter. Dessutom
bidrog samtliga länsjägmästare i ”eklänen”, producenter och konsumenter med
egna betraktelser om trädslaget.
Boken blev slutligt klar 1946 och tryckt
i 20 000 exemplar, varav 3 i skinnband med
monogram som gick till kungligheterna. På
mötena beklagade man att tidsplanen inte
hållits: ”Tryckningen har fördröjts dels genom att klichéanstalten haft svårigheter att
få samtliga klichéer klara, och dels genom

Ekbladet 35

Måste-böcker i en ekodlares bokhylla. Eken (1946), Ekfrämjandet 50 år (1994) och Quercus eken och andra lövträd (2019).

att en tryckningsmaskin gick sönder. Därtill kommer de vanliga materialanskaffningssvårigheterna för papper m.m.”
Kostnaden för boken kom att landa på
29 554 kr, en stor kostnad på den tiden.
Men årsberättelsen argumenterar att ”Med
hänsyn till det goda mottagande boken
rönt på alla håll, är arbetsutskottet förvissat om att bokens propaganda- och upplysningsvärde fullt ut motsvarar kostnaderna
för densamma.”
Nästa större bokinsats gjordes 1994
till 50-årsjubileet, en bok med det logiska
namnet ”Ekfrämjandet 50 år”. Även detta
var ett praktverk med både sällskapets historik och artiklar om skötsel, lönsamhet,
genetik, forskning, skador och biologisk
mångfald i lövskogen.
Nästa bokprojekt kom att bli en följetong i mötesprotokollen. Redan 1977 bestämdes att lämna ett anslag till en lärobok
i ekskogsskötsel, författad av professor
Lennart Nordström och Erik Ståål tillsammans. Frågan kommer upp på varje möte
och den var alltid nästan klar. 1981 utlovas
att den är klar inom 2–3 veckor och 1983
att den ”bör kunna vara helt klar inom ett

halvår”. År 1985 säger dock Lennart Nordström att han definitivt gett upp hoppet om
att fullfölja uppdraget. Då hade Erik Ståål,
som tröttnat på långbänken, redan bestämt
att han ville slutföra boken på egen hand
och 1986 kunde den slutligen tryckas. I
stället för att Ekfrämjandet, med stöd från
Skogsstyrelsen, gav ut en lärobok så blev
det Södra Skogsägarna som till slut stod
bakom ”Eken i skogen och landskapet”.
Boken är en bibel för varje ekskötare.
När 75-årsminnet skulle firas blev det
naturligt att boktiteln också speglade den
vidgade verksamheten hos Ekfrämjandet namnet blev "Eken och andra lövträd".
Ekbladet
Ekfrämjandet beslutade på 1980-talet att
starta en ”enkel årsskrift” som förutom
årsberättelse, exkursionsreferat och medlemsförteckning skulle innehålla en eller
två fackuppsatser. Resultatet blev Ekbladet, som kom ut med sitt första nummer
1986. Första året gavs två nummer ut men
därefter har årsskriften hållit sig till ett
nummer varje år. Detta nummer är det 35:e
året. Redaktören var vid starten Ulf Olsson
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Eken i skogen och landskapet från 1986 är
den mest grundläggande boken om ekskogsskötsel. Författaren Erik Ståål var hedersmedlem i Ekfrämjandet och erhöll sällskapets pris
flera gånger.

Ulf Olsson var Ekbladets redaktör från starten
1986 till och med 2011. Det är 25 år! Foto:
Mats Hannerz.

som höll posten ända fram till 2011 när han
lämnade över till författaren av denna artikel.

källa till information. Det gäller inte minst
de äldre protokollen, som ofta innehöll
detaljerade referat av diskussionerna. Välkomna att forska vidare! ■

Epilog
Historik kan skrivas på många olika sätt.
De som var med tidigare skulle säkert
kunna krydda med egna minnen och anekdoter och betydligt fler personporträtt. Det
finns enorma mängder av exkursions- och
reseberättelser att hämta mer information
ur. Ekbladet välkomnar alla bidrag med
minnen för framtida nummer. Kanske till
80-årsjubileet?
Nästan alla uppgifter här är hämtade
från protokoll skrivna vid årsstämmor och
möten med arbetsutskottet (Sällskapets
verkställande organ). Protokollen finns arkiverade hos sekreteraren och utgör en rik
24

Hela historiken finns sparad hos sekreteraren i
Nybro. Foto: Mats Hannerz.
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Ordförande

i Sällskapet för ekodlingens främjande - Ekfrämjandet
•

Nils Sylvén 1944 – 1957

•

Helge Johnsson 1957 – 1976

•

Sven Eriksson 1976 – 1984

•

Gunnar Almgren 1984 – 1993

•

Gustav Fredriksson 1994 – 2002

•

Arne Mirton 2002 – 2008

•

Jan Linder 2008 – 2012

•

Thomas Thörnqvist 2012 –

Helge Johnsson i mitten blev sällskapets andre
ordförande. Här omgiven av Martin Werner
till vänster och landshövding Bengt Lyberg till
höger. Foto: Skogforsk.

Ekfrämjandets portalparagraf
– från ek till ädellöv till löv
1944

§ 1 Sällskapets uppgift är att verka för intensifierad ekskogsvård, främst ökad odling
av ek, dels genom tillhandahållande av ekplantor och ollon av god härkomst och dels
genom ekonomiskt stöd åt odlarna.

1948

§ 1 Sällskapets uppgift är att verka för höjande och utbredande av ekskogsskötseln i
södra Sverige genom allmän upplysning, understödjande och premiering av ekkulturer och ungskogsvård, tillhandahållande av ekplantor och ollon av god härstamning
samt andra åtgärder, som kunna främja detta syfte.

1985

§ 1 Sällskapets uppgift är att verka för god skötsel av ädellövskog, främst ekskog,
syftande till hög kvalitetsproduktion.

Idag

§ 1 Sällskapets uppgift är att verka för god skötsel av lövskog, främst ek- och annan
ädellövskog, syftande till hög kvalitetsproduktion.
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EKFRÄMJANDET 1944-2019
1944

Sällskapet för ekodlingens främjande bildas vid ett sammanträde 20 april i Stockholm.

1946

Boken ”Eken” trycks i 20 000 exemplar och sprids till beslutsfattare, medlemmar och skogsansvariga
i landet.

1954

10-årsjubileum i Västervik. Konungen lyckönskar sällskapet.

1958

Limhamns Träindustri AB och AB Gustaf Kährs ansluter. Svenska Cellulosa AB hade tillkommit några
år tidigare.

1959

AB Tannin lägger ner sin drift och lämnar sitt medlemskap. Direktör Gösta Albin blir ”personlig hedersledamot”.

1960

Exkursionen går till Visingsö där revirförvaltare Erik Stenström tar medlemmarna med på en remmalagsutflykt genom den 130-åriga ekskogen.

1963

Sällskapet bidrar med 1500 kr till en ekfröplantage i Kristianstads län sedan det blivit klart att inget
statsbidrag kunde påräknas.

1964

Stadgarna ändras – även enskilda skogsägare och företag som inte är understödjande kan bli medlemmar.

1967

Sällskapet medverkade i en Elmiautställning under mottot ”Svensk ek - starkare och vackrare finns inte”.

1970

Namnbytet till Ekfrämjandet klubbas vid årsmöte i Kalmar den 8 oktober.

1971

AB Lövträförädling utträder, och två år tidigare hade SCA lämnat (1973 lämnade också Facit AB sällskapet). Diskussioner om hur man ska värva nya medlemmar – Domänverket avböjer medlemskap.

1972

Genom medlemstappet har ekonomin försämrats. Nu beslutas att på årsmötena skulle endast middag
men ej drycker vara fritt.

1973

Ekfrämjandet startar kursverksamhet, bland annat för att öka intäkterna (som dock bara pågår några år).

1975

Årsavgiften är nu 50 kr för enskilda och 250 kr för företagsmedlemmar. Understödjande medlemmar
upphör som kategori.

1976

Sven Eriksson väljs till ordförande, och nu påbörjas en 37 år lång tradition att ordförande ska vara länsjägmästare eller motsvarande på Skogsstyrelsen.
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Ekfrämjandet varnar för att 5:3-paragrafen i skogsvårdslagen kan drabba eken: ”Risk för att ekbestånd och ekblandskog kan komma att inrangeras bland sådana bestånd med hänsyn till att välskötta bestånd ofta håller en volym per hektar som ligger under hälften av granens.”

1984

Ädellövskogslagen träder i kraft, och med den tar staten över bidragsansvaret för anläggning och
skötsel av ädellövskog.

1985

Nya stadgar som inbegriper även andra ädellövträd (men ”främst ekskog”) och nytt premieringsreglemente som innebar årliga priser men inga bidrag.

1986

Ekbladet kommer ut med sitt första nummer i augusti. Boken ”Eken i skogen och landskapet” ges
ut, författad av hedersledamoten i Ekfrämjandet Erik Ståål.

1989

Kursverksamheten startas igen och pågår en stor del av 1990-talet.

1994

Ekfrämjandet fyller 50 år, exkursionen sammanfaller med den nya skogsvårdslagens jämställda mål
mellan produktion och miljö. ”Programmet låg rätt i tiden” konstateras det. Boken "Ekfrämjandet
50 år" kommer ut. Sällskapet har nu 36 företags- och 175 enskilda medlemmar.

2003

Ädellövprogrammet startar vid SLU som den största satsningen på forskning om ek och andra ädla
lövträd. Ekfrämjandet hejar på. Programmet pågår till 2009.

2006

Carl von Friesendorff motionerar om att inriktningen bör ändras till att främja lövskog, inte bara
ädellöv och ekskog. Styrelsen föreslog avslag men årsmötet ville annorlunda och uppdrog styrelsen
att ändra i stadgarna.

2007

Nya stadgar klubbas där alla lövträd får plats. Namnet Ekfrämjandet behålls dock. Under året startar
också Linnéuniversitetet sina kurser i lövskogsskötsel. Besök på Flakulla skogsgård ingår för alla
studenter.

2012

Erik Stenström donerar ett kapital till ”Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande” som
delar ut bidrag till projekt i stiftelsens anda. Stiftelsens styrelse utses av Ekfrämjandet och SLU.

2013-2014

Ekfrämjandets hemsida får en mer modern utformning och startar på Facebook.

2017-2018

Ekfrämjandet börjar med ”miniexkursioner”, ofta i samarbete med andra aktörer.

2019

Skogsstyrelsen avslutar sitt stöd till Ekfrämjandet efter 75 års tätt samarbete med motivet att man
vill hålla isär myndighetsrollen och det ideella engagemanget. Sällskapet firar 75 år och ger ut boken Eken och andra lövträd.
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EKKATEKESEN
I arbetet med boken Eken från 1946 kom förslaget upp att råden om god ekskogsskötsel
skulle sammanfattas i några få punkter. Resultatet blev Ekkatekesen med de tio viktigaste
råden som varje ekodlare skulle känna till. Står sig råden idag? Ganska många gäller fortfarande men idag håller nog många inte med om att hugga ofta och svagt eller att granen
inte skulle fungera tillsammans med eken.

1. Du skall icke beta mark, som avses till skogsskörd! Ekplantor förstöras alltid av betesdjuren!
2. Du skall hålla stammen av villebråd, framför allt av hjortdjuren, älg,
hjort och rådjur, inom måttliga gränser och uppsätta nödig skyddshägnad!
3. Du skall gynna eken vid all röjning och ungskogsgallring på bättre
marker.
4. Du skall röja och gallra i så god tid, att befintlig ungek kan räddas.
5. Du skall icke misströsta, om till synes dåliga ektelningar! Besinna, att
eken i späd ålder har stor förmåga att rätta till sig men godtag aldrig
stubbskott från äldre träd!
6. Du skall besinna, att eken vid högre ålder kräver förhållandevis stort
utrymme för att nå fullgod utveckling och då måste ha mera hjälp än
de flesta andra trädslag!
7. Du skall aldrig hugga mycket på en gång utan ofta och svagt!
8. Du skall undvika gran som underväxt och inblandning i ekbeståndet!
9. Du skall tillse att lämpligt underbestånd erhålles, sedan eken blivit
äldre. Lövträd ger ekonomiskt utbyte och gott marktillstånd!
10. Du skall verkställa ekkultur å för ek lämpliga marker!
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RÖDEK - ETT NYTT SYDSVENSKT
SKOGSTRÄDSLAG?
Hampus Jörning
Text och foton
Studien om rödekens möjligheter som
skogsträd genomfördes i samarbete med
Skogforsk genom anslag från Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande och utgör mitt kandidatarbete på
Skogsmästarskolan. Syftet med studien
var att bedöma rödekens ekologi gällande tillväxt, kvalitet, skadebild samt
naturliga föryngring i södra Sverige. I
studien ingick sex långsiktiga tillväxtförsök som Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för samt fyra utvalda konventionella bestånd med rödek.
Den amerikanska rödeken Quercus borealis eller Q. rubra som den också kallas, är
den nordligaste och mest snabbväxande
av de amerikanska ekarna. Det är ett av
Nordamerikas viktigaste och mest förekommande lövträd. Den har länge varit ett
populärt stads- och parkträd i Europa och
så även i Sverige.
Ett av de första skogsbruksförsöken
anlades 1917 vid Kolleberga Skogsskola
utanför Ljungbyhed i Skåne. Intresset för
odling av rödek inom skogsbruket var under mitten av 1900-talet relativt stort då
den visade en överlägsen tillväxt gentemot
svenska ekarter, särskilt på sämre ståndorter där den också visade sig ha markförbättrande egenskaper. Det fanns även förhoppningar om rödeken som en ersättare
för gran och tall på marker där rotröta var
ett återkommande huvudbry. Det anlades

flera mindre bestånd med rödek i södra
Sverige under framförallt 1940- och 50-talet, men därefter hamnade den förmodligen i skymundan av det mer effektiva

I ett slutet bestånd utvecklar rödeken en
mycket rak och fin stam med få kvistar och
grenar. Aktiv skötsel med regelbunden gallring
är däremot viktig då rödeken är benägen att
utveckla fototropism, där kronan sträcker sig
efter ljuset vilket skapar en lutning i stammen.
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granskogsbruket med ökad inriktning på
cellulosa- och massaproduktion.
Intresset för rödek har sedan dess varit
tämligen lågt inom det svenska skogsbruket, men de senaste decenniernas kraftiga
stormar, bränder, insektsangrepp och andra farsoter har återigen satt fart på diskussionen om främmande trädslag. De förväntade klimatförändringarna verkar i flera
anseenden faktiskt vara till rödekens fördel
enligt europeiska studier.
Vidsträckt utbredning i Nordamerika
Tack vare sitt stora naturliga utbredningsområde som sträcker sig över stora delar
av östra och centrala USA, samt sydligaste
delarna av östra Kanada kan den växa vid
mycket varierande klimat- och ståndortsförhållanden. Arten förekommer oftast i
rena ek- eller blandbestånd och växer från
låga altituder upp till 1800 m över havet i
södra Appalacherna. Den årliga medeltemperaturen kan variera från + 4°C i de norra
kallaste delarna, till +16°C i de sydligaste
och den årliga nederbörden mellan 760
mm till 2030 mm. Den växer bäst på friska
djupa moränjordar och har något lägre krav
på närings- och vattentillgång jämfört med
de europeiska ekarna skogsek (Quercus robur) och bergek (Quercus petrea).
Den infördes i Europa under slutet av
1600-talet då den blev mycket populär i
parker och slottsträdgårdar tack vare sina
estetiska och motståndskraftiga egenskaper, ganska snart upptäcktes dess potential
inom skogsbruket. Idag växer rödek i skogar, städer och parker i nästintill hela Europa förutom de kallare delarna av Skandinavien. Skogsarealen i Europa uppskattas till
över 350 000 hektar, där Ukraina, Tyskland
och Frankrike är länder med betydande andel rödek.
30

Begränsad erfarenhet
Vetenskapliga studier på rödek är något
begränsade jämfört med andra vanliga
skogsträd. De flesta studier är från USA,
där rödek är ett av de mest omsatta trädslagen på virkesmarknaden. Även i Europa,
framförallt Tyskland, är studieunderlaget
relativt brett. I norra Europa och Sverige är
erfarenheten begränsad till ett par småskaliga försök, det saknas därmed en samlad
bild av rödekens beteende och krav samt
vad den har för potential som skogsträd i
Sverige. Denna inledande studie var tänkt
att ge en uppdaterad bild av rödekens tillstånd i Sverige samt lönsamheten i fortsatta studier av trädslaget.
I studien ingick sex av SLU:s långsiktiga
försök med rödek samt fyra konventionella
bestånd, alla förlagda i Skåne och Halland.
I försöksytorna gjordes en totalinventering
av huvudbeståndet och i de konventionella

Nygallrat rödeksbestånd i Häckeberga, Skåne,
med vackert lövtäcke.
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bestånden lades slumpmässiga provytor
med en radie av 10 m ut. Samtliga träd med
en brösthöjdsdiameter över 5 cm korsklavades och höjden mättes. För träd med
brösthöjdsdiameter över 20 cm gjordes en
kvalitetsbedömning enligt Kährs prislista
för ek. Även skador och antalet vattskott
på stammen noterades. Vid inventering av
plantor och småträd lades cirkelprovytor ut
med 2,82 m (25 m2) provyteradie.
Data analyserades sedan i Excel. För
varje försöksyta beräknades aritmetisk
medeldiameter (Da), grundytevägd medeldiameter (Dgv), medelhöjd, övre höjd,
grundyta samt total volym. Sedan kunde
den årliga tillväxten bestämmas samt höjdutvecklingskurvor ritas upp. Övre höjdens
utveckling jämfördes med höjdkurvor för
ek i södra Sverige. Det gjordes även en
jämförelse med höjdkurvor för rödek från
dess naturliga utbredningsområde i nordöstra USA. Förutom data från den inventering som beskrivs i denna studie användes
data från tidigare revisioner av försöksytorna för att beskriva beståndsutvecklingen över tid. För att få en bild av hur rödek

presterade jämfört med skogsek analyserades även data från SLU:s närliggande
försök med skogsek. Dessa är ej anlagda
i syfte att jämföras med rödeksbestånden,
men ansågs ändå vara av intresse för studien.
Högt upp på höjdkurvan
Fyra av SLU:s försöksytor är belägna i
Tönnersjöhedens försökspark, samtliga
av dessa ligger i den övre skalan på höjdutvecklingskurvan för ek i södra Sverige
(H100) mellan E26-E30. Det närliggande
försöket med skogsek ligger strax under
E22. Den enda försöksytan som är anlagd
på samma lokal vid samma tidpunkt är den
på Ramlösa Plantskola strax utanför Laholm. Detta försök är anlagt 1991 och är en
del av ett gödslings- och bevattningsförsök
med ek där en provyta med rödek anlades
bredvid. Kontrollytorna från eken har använts vid analys.
Den övre höjden för rödeksbeståndet
var 18,9 m vid 27 års ålder, medan den för
skogsek var 14,7 m. Diameterutvecklingen
var även imponerande för rödeken i detta

35
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Höjdutvecklingskurva för ek i södra Sverige. I figuren presenteras övre höjdsdata från rödek
(röd) och skogsek (blå) i Skåne och Halland. I figuren ingår engångsmätningar i praktiska
bestånd (kryss) samt mätserier från försöksytor (cirklar).
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försök där de största träden haft en diameterutveckling på nästan 1 cm per år vilket
är jämförbart med de bästa tillväxtsiffrorna
i Centraleuropa.
Medelproduktionen för rödeksbestånden i undersökningen var ungefär 5–6 m3sk
per hektar och år i åldersspannet 40–70 år.
Två av ytorna med rödek i Tönnersjöheden har under åldern 40–70 år producerat
cirka 6–8 m3sk per hektar och år, medan
närliggande bestånd med skogsek producerade ungefär 4–5 m3sk under samma åldersspann. Medelproduktionen för rödek i
Europa är i genomsnitt 8–10 m3sk vid en
omloppstid på 80–100 år vilket i flera fall
är dubbelt så högt som skogsek. Den högre
medelproduktionen i övriga Europa (framförallt Centraleuropa) beror troligtvis på
ett mer gynnsamt klimat, längre och bättre
erfarenhet av skötselmetoder, samt andra
provenienser och ståndortsegenskaper.
God timmerkvalitet...
Majoriteten av rotstockarna höll god kvalitet där nästan hälften hamnade i klassen
diamantstock, och hälften i klassen blockstock, de två högsta klasserna enligt Kährs
kvalitetskrav för ek. Tyvärr gäller den prislistan ej för rödek då den endast handlas i
sortimentet kubb, där ersättningen för nuvarande är 550 kr/m3fub. Detta beror troligtvis på den låga omsättning rödek har på
den svenska virkesmarknaden idag.
Priserna i t.ex. Tyskland är mer glädjande där snittpriset ligger på cirka 240
€/m3fub. På den amerikanska marknaden är rödeken ett av de bäst betalda och
stoltaste virkesslagen där den används till
bl.a. möbelsnickerier, inredning, golv- och
konstruktionsvirke. Den kan förvisso inte
mäta sig med Q. robur då hårdheten är något sämre samt att den lägre garvsyrehalten
32

En rödeksplanta i höstskrud som klarat sig
undan betesskador på en viltrik fastighet på
Österlen, trots avsaknaden av hägn.

och mer öppna cellstrukturen gör att den
inte är särskilt rötbeständig. Däremot går
det utmärkt att impregnera virket även om
den kanske är mest populär bland möbelsnickerier ämnade för inomhusbruk.
Andelen vattskott var låg och de flesta
träd hade under tio vattskott per stam. Totalt inventerades 354 träd.
...men medioker föryngring
Den naturliga föryngringen, där både fröplantor och stubbskott inventerades, var
däremot lägre än väntat. Fröplantorna, som
var relativt få, påträffades oftast i luckor
med ljusinsläpp, stubbskotten var oftast
flera i grupp per stubbe med god vitalitet.
Majoriteten av bestånden har sannolikt ett
mycket högt betestryck och dessutom hade
inga föryngringsåtgärder utförts. I USA
sker 95 % av den naturliga föryngringen med stubbskott, vilket rätt utförd kan ge
en ekonomiskt fördelaktig föryngring.
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Tuff jänkare med i kampen mot rotröta?
Det noterades få skador på träden i undersökningen. Erfarenheter från övriga
Europa tyder på att rödeken är mer motståndskraftig än de inhemska ekarna när
det kommer till de vanligaste skadegörarna
för ek, däremot verkar plantorna vara mer
viltbegärliga.
Vid författandet av denna artikel lyckades jag gräva djupare i arkiven och hittade
två gamla artiklar från 1950-talet som behandlar rödeken i Sverige. I båda artiklarna
tas bestånden på Kolleberga skolrevir upp,
där rödeken planterades på sandig tall- och
granmark i ett försök att bekämpa stora
arealer rötinfekterad mark. Marken ansågs
för svag för den inhemska eken och rödeken förväntades ge en nöjaktig produktion samtidigt som den skulle stå emot angreppen från rottickan. I anslutning lades
även försök ut med rödek på marker med
kraftig råhumusbildning samt på förstklassig ekmark med god lerjord.
I artikeln skriven av M. Juhlin Dannfelt
för tidningen Skogen (1950) beskrivs hur
ett av bestånden planterades med 1-metersförband på ett parti med svår markförvildning; delvis utpräglad råhumus med
ymnig blåbärsvegetation, huvudparten av
beståndet hägnades. Vid tolv års ålder var
beståndet ca 8 meter högt, tätt, rakvuxet
och fullslutet. Beståndets täthet och det
rikliga lättmultnande bladavfallet förändrade radikalt marktillståndet till en mild
lucker mullstruktur. Detta låter förstås intressant, inte minst med tanke på det växande problemet med podsolering i våra talrika granmonokulturer samt rotrötan som
kostar skogsbruket miljardbelopp varje år.
Tyvärr är det kanske en förenklad bild av
verkligheten, likväl möjligen ett intressant
verktyg för ett komplext problem.

Jag har ännu inte hunnit följa upp eller hitta mer detaljerad information om
markförsöken på Kolleberga skolrevir. Det
hade varit intressant att komma i kontakt
med någon som har större kännedom om
försöken eller har mer utförligt material.
Det finns en del tyska studier om ämnet där
det verkar råda delade meningar om rödekens markförbättrande egenskaper, detta
behandlades inte djupare i examensarbetet
men är något som kan vara värt att vidare
undersöka.
Något som är mycket glädjande är
Skogforsk nystartade projekt för svensk
ekförädling där visserligen skogsek och
bergek står i centrum, men där även rödeken fick vara med på ett hörn. Två nya
fältförsök har anlagts i vår, ett på åkermark
på Trolleholms Gods i Skåne, samt ett på
sandig-moig morän i Tranemåla, Blekinge
vilket ger möjlighet att se hur trädslagen
utvecklas på olika typer av mark. Majoriteten av försöken består av skogsek och bergek men ett par avdelningar med rödek fick
också vara med. Frömaterialet till rödeken
kommer från 60 av Skogforsk utvalda
plusträd i södra Sverige. Det ska bli mycket intressant att kunna följa försöken från
första början och se hur träden utvecklas
samt se om det sker någon slags förändring
i jordmånen. Är det så att rödeken har en
positiv effekt för markprocesserna i Sverige och kan skapa en mullrik jordmån på
”sämre” mark skulle den ju faktiskt kunna
ses som en främjare av den svenska eken.
Har du erfarenhet eller intresse av att odla
rödek, kontakta gärna mig. ■
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NYA RÖN VISAR EN UTBREDD
PHYTOPHTHORA-SMITTA I SÖDRA
SVERIGE
Johanna Witzell & Michelle Cleary
Skador orsakade av Phytophthora-algsvampar upptäcks allt oftare, framförallt på bok och ek i södra Sverige. Ett
nyligen avslutat projekt ”Medborgarvetenskap och från-gener-till-landskapet
metod i bekämpning av Phytophthoraskador i södra Sverige” (2016-2019) vid
SLU Alnarp har tagit fram ny information om Phytophthora-arternas spridning och mångfald i södra Sverige. Genom ett medborgarvetenskap-initiativ
har projektet också bemött skogliga ak-

törers och allmänhetens oro för hur man
hanterar smittan i olika miljöer.
Spridning via många bäckar små
Skogsskador orsakade av svampliknande,
främst markbundna Phytophthora-arter
(algsvampar) är på stark uppgång på
många håll i världen, även i södra Sverige,
och de förväntas öka ytterligare i framtiden t.ex. på grund av ökande internationell
handel med växter och förändringar i klimatet (Jung 2009, Jung m.fl. 2013).

Figur 1. En ATV på väg från Tyskland till Sverige är täckt med jordrester. Foto: Jesper Witzell.
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Algsvampar skadar trädets finrötter vilket leder till att trädens förmåga att ta upp
näringsämnen och vatten minskar. Träden
blir svagare och mer känsliga för torka och
för skadegörare som insekter och rötsvampar (Jung 2009).
Phytophthora-arter sprids effektivt i
den internationella växthandeln eftersom
levande plantor kan bära smittan utan att
uppvisa synliga symptom, och därför fångas smittan inte upp i visuella granskningar vid plantskolor och tullen (Jung m.fl.
2016). Genom att plantera dessa växter i
trädgårdar, parker och andra grönområden,
möjliggör människor Phytophthora-arternas spridning till naturen.
När Phytophthora väl har fått fäste i
marken och vattendrag är det närmast
omöjligt att avlägsna smittan eftersom
Phytophthora producerar sporer som kan
överleva länge och effektivt sprids i vatten

och med jord (Judelson & Blanco 2005).
Markarbeten, eller jordrester som oavsiktligt flyttas t.ex. i fordon eller t.o.m. på skor
kan också bidra till spridningen av Phytophthora i landskapet (figur 1-2).
Ett gram jord kan innehålla miljoner
mikrobceller (Raynard & Numan 2014).
Med tanke på den utbredda och frekventa
planteringen av importerade växter, och
hur svårt det är att kontrollera all verksamhet som innebär förflyttning av jord från
en plats till en annan, är det lätt att förstå
svårigheten i att stoppa Phytophthorasmittans spridning i landskapet.
Forskningen söker svar
I Sverige uppmärksammades Phytophthora-skador på bok för första gången 2010,
då skador upptäcktes i Pildammsparken
i Malmö. Därefter har allt fler upptäckter
gjorts i södra Sverige på flera olika trädar-

Figur 2. Vandringsskor efter en promenad i blöt terräng. Jordrester som skrapades från skorna i
bilden vägde 167 g i torrvikt. Foto: Jesper Witzell.
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ter, och behovet av kunskap om Phytophthora-skador har fortsatt vara stort. Resultat från tidiga studier har beskrivits bl.a. i
Ekbladet (Witzell & Hultberg 2012, Blomquist m.fl. 2016) och kunskap om hantering av skador sammanfattades i rapporten
”Hantering av Phytophthora i sydsvenska
lövskogar” (Witzell & Cleary 2017).
Med finansiering från forskningsrådet
Formas påbörjades år 2016 ett treårigt
forskningsprojekt ”Medborgarvetenskap
och Från-gener-till-landskap-metod i bekämpning av Phytophthora-skador i södra
Sverige” som leddes av Michelle Cleary
vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU. I projektet kombinerades
teoretiska kunskaper från skogspatologi,
molekylärbiologi och genetik för att ta
fram nya vetenskapliga underlag som behövs för att minimera risken för Phytophthora-skador i våra lövskogar. I följande
avsnitt summeras de viktigaste resultaten
från projektet.

Flera arter hotar lövskogar
Phytophthora-arternas förekomst kartlades
först genom att jord-, bark-och vedprover
insamlades från 59 platser som representerade olika miljöer där smittan misstänktes.
Dessa inkluderade 13 skogar (varav tre var
nationalparker och fyra var naturreservat),
åtta kyrkogårdar, 20 plantskolor (varav en
var specialiserad på skogsplantor) och 16
tätortsnära områden inklusive stadsparker.
Totalt insamlades 74 Phytophthorastammar från bark- och vedprover från
lövträdsarter (bl a bok, ek, hästkastanj) och
trädgårdsväxter (Vaccinium corymbosum,
Stewartia pseudocamellia och flera Rhododendron-arter) för mycelodling på näringsmedia (figur 3). Mycelier identifierades
med hjälp av molekylära metoder och ett

flertal olika Phytophthora-arter upptäcktes på detta sätt (P. cactorum, P. plurivora,
P. cambivora, P. undulata, P. lacustris, P.
multivora, P. cinnamomi, P. gonapodiydes,
P. alni och P. syringae). Med hjälp av de
senaste sekvenseringsteknikerna som til�låter direktanalys av DNA, upptäcktes att
ännu fler Phytophthora-arter återfanns i
jordproverna.
Studier visade att de två vanligaste arterna, P. plurivora och P. cambivora, återfanns i de flesta lokaler och förknippades
med flera trädarter. Två arter, P. gonapodyides och P. cinnamomi rapporterades för
första gången i Sverige. Den senare arten
är känd som en av världens värsta invasiva
växtskadegörare. Den kan angripa tusentals värdväxter och har t.ex. i Australien orsakat stora skador på den inhemska biologiska mångfalden. Arten finns även i södra
Europa där dess förekomst har kopplats till
ekdöden (Corcobado m.fl. 2013; Frisullo
m.fl. 2018). Klimatet i södra Sverige har
dessutom identifierats som lämpligt för P.
cinnamomi även i en nyligen publicerad
modelleringsstudie (Burgess m.fl. 2016).
Upptäckten av denna art i prydnadsväxter i
Sverige är därför alarmerande.
Öppna frågor kring spridningen
Genetiska skillnader och likheter mellan
olika Phytophthora-isolat som representerar samma art kan avslöja bl.a. om arten
har kommit till Sverige nyligen eller funnits här länge. För att studera variationen
i den genetiska sammansättningen inom
de sydsvenska Phytophthora-populationerna studerades den genetiska profilen
i P. plurivora-isolat från tio olika lokaler
och P. cambivora-isolat från sex olika lokaler, med hjälp av så kallade mikrosatellitmarkörer. Analysen kompletterades med
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Figur 3. I laboratoriet odlas Phytophthora-stammar som mycel (svampvävnad) på näringsmedium. Foto: Mimmi Blomquist.

ytterligare isolat från Norge och Schweiz.
Resultaten från de populationsgenetiska
analyserna visade att det behövs en mer
omfattande insamling av prover och fortsatta analyser för att på ett pålitligt sätt
kunna beskriva den genetiska strukturen i
populationerna, och därmed förstå hur populationer i Sverige har utvecklats.
Medborgarvetenskap engagerar och
hjälper forskningen
Medborgarvetenskap betyder att personer
som inte har forskarutbildning deltar med
aktiva insatser i forskningsprojekt, t.ex.
genom att rapportera observationer eller skicka biologiska prover till analyser
(Dickinson m.fl. 2012). I USA har medborgarvetenskap framgångsrikt används för
att kartlägga spridningen av P. ramorum
som orsakar ekdöden (Meentemeyer m.fl.
2015). Inom SLU:s Phytophthora-projekt
38

etablerades en web-baserad medborgarvetenskap-plattform (www.phytophthora.se).
Genom denna plattform har allmänheten
och olika intressenter (t.ex. skogsägare,
bevarandeförvaltare, landskapsplanerare,
skogsbrukare och trädgårdsmästare) hjälpt
till med insamling och kartläggning av
Phytophthora-infekterade träd. Kontakter
med olika aktörer även utanför plattformen
har varit avgörande för forskningens framsteg.
Mer Phytophthora-forskning på gång
Efter det avslutade projektet har flera frågor besvarats men minst lika många nya
har dykt upp. Att förstå Phytophthoraskadornas långtidseffekter på bok och ek,
samt utveckla kunskaper kring hur vi bäst
skyddar dessa trädarter mot Phytophthoraskador, är viktigt speciellt nu när två andra
ädellövträdarter, alm och ask, kämpar för
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överlevnad på grund av sjukdomar (Martín
m.fl. 2010; Hultberg m.fl. 2020) och alternativen i föryngring av ädellövskogar är
få. Vid SLU Alnarp fortsätter därför forskningen kring Phytophthora-problematiken
med finansiellt stöd från EU och Samnordisk Skogsforskning SNS. Bland annat
studeras hur vanligt det är att planteringsjord innehåller nya, potentiellt invasiva
Phytophthora-arter, och huruvida trädens
mikrobsamhällen kan förklara vitaliteten
hos angripna träd eller öka trädens motståndskraft mot Phytophthora. ■
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LÖVKLIPP FRÅN AKTUELL FORSKNING
Många arter beroende av asken

Om asken försvinner förlorar många arter också sin miljö. Forskare har listat 483
arter som är knutna till askträd, däribland 211 skalbaggar och 30 fjärilar. Av arterna
är 11 % helt beroende av asken för sin överlevnad.
Källa: SLU, Alnarp

Björken får ny barkfunktion

Volymmätningar i lövrika bestånd blir nu mer tillförlitliga efter att Skogforsk tagit
fram nya barkfunktioner. Om man tidigare använde funktionerna för tall eller gran
kunde björkens volym överskattas.
Källa: Skogforsk

Modern lövkunskap

En ny rapport från Skogforsk har sammanställt den aktuella kunskapen om våra lövträd och deras ekologi, tillväxt, skador och skötsel. Rapporten Lövträd och lövskog
är framtagen inom projektet Lövsuccé 2.0.
Källa: Skogforsk
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VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR
PÅ EK
27. Lackticka, Ganoderma lucidum
Stellan Sunhede
Tickfamiljen Ganodermataceae representeras i Europa av släktet lacktickor, Ganoderma, vars hattovansida är täckt av en
harts-, lack- eller vaxartad krusta (Jahn
1963). Sporerna är dubbelväggiga, ellipsformade och liksom avhuggna i ena änden.
Sporpulvret är brunt och täcker ofta hattytan under sporspridningstiden, ditburna av
luftströmmar. Hattarna ser då ut som om de
var pudrade med kakopulver. Två arter av
släktet Ganoderma har tidigare behandlats
i Ekbladet nämligen platticka, G. applanatum (Sunhede 2009) och eklackticka, G.
resinaceum (Sunhede 2012). Ytterligare en
art, hartsticka, G. pfeifferi är rapporterad
på ek i Mellan- och Sydeuropa (Jahn 1979,
Bernicchia 2005, Dörfelt & Ruske 2018).
I Sverige är den hittills funnen på bok och
ett fynd på skogslönn (Artfakta … 2020).
Här presenteras lackticka, G. lucidum, som
växer på ek men också ofta förekommer på
många andra trädslag.
Lackticka — Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Fruktkropp
Ettårig, växande från ved, vanligen försedd
med en välutvecklad fot men ibland ± brett
vidväxt, insnörd mot basen eller med kort
fot (figur 1, 2, 4, 5, 6, 13). Hatt platt, ofta
± njurlik, solfjäderformad eller ± cirkulär,

vanligen 10-20 cm bred, ibland större. Ryman & Holmåsen (1992) noterar upp till 30
cm breda fruktkroppar. Jaedefeldt (2003)
rapporterar taktegellagda hattar (jfr figur
13). Domański m.fl. (1973) noterar att
fruktkroppen vanligtvis är ettårig men att
den ibland kan bli två- eller treårig.
Fot ofta välutvecklad (figur 1, 4, 6), med
en eller några få hattar, vanligen sidoställd
(figur 4, 6), ibland central, ± cylindrisk men
ofta oregelbundet bucklig, täckt av en slät,
tunn, glänsande lackskorpa, av hattovansidans typ och färg eller mörkare än denna
(figur 1, 4, 6), 2-3 cm bred, varierande från
ca 2-10 cm lång, men ibland mycket längre. Jahn (1963) noterar en 25 cm lång fot
på en fruktkropp som utgick från dold ved
i marken. Fruktkroppar i början ibland bara
bestående av en ± vågrät eller ± upprättstående fot med vitaktig tillväxtzon i toppen
från vilken hatten så småningom utvecklas
(jfr. figur 4). Fotkött liknande hattköttet (se
nedan).
Hattovansida koncentriskt grovfårad,
ibland radiärt vågig, ± slät till rundat rynkad eller rundat småknölig, med en tunn
glänsande lackskorpa, som är gulaktig hos
unga exemplar men övergår i olika röda
nyanser mot brunrött med åldern, ibland
med mycket mörka nyanser i brunt- eller
rödsvart (jfr figur 2 ,4, 5, 11). Lackskorpan
saknar ett hartsartat lager och smälter inte i
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3
Figur 1-3. Lackticka, Ganoderma lucidum. 1-2: Unga växande fruktkroppar, med rödaktig,
lackartad fot, utgående från en delvis synlig rot i markytan, ca 1,2-1,5 m från ekstam (se nedan). – 1: Med rödaktigt grått hattanlag utan lackskorpa. – 2: Med utbildad hatt under tillväxt,
med gråaktig-ockrafärgad tillväxtkant och med en gulaktig lackskorpa, innanför denna. – 3:
Värdträd, vidkronig ek, Quercus, i beteshage, ca 2,6 m i omkrets. – 1-3: Västergötland, Skallsjö
socken, Floda, Västra Viebo. 2017-06-08. – Foto: Stellan Sunhede.
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en tändstickslåga, med åldern gradvis tappande glansen (figur 11, 13).
Hattkant hos unga växande exemplar,
först vitaktig-ockrafärgad, rundad och
först utan lackskorpa, som gradvis utvecklas med ökande tillväxt (figur 4-6), slutligen ± spetsvinklig (figur 13), med en smal,
steril kant på undersidan (figur 7).
Hattundersida oftast jämn och slät, ibland som ung oregelbundet knölig (figur
6), som ny (färsk eller torkad) med vitaktig-gräddfärgad-ljusgrå poryta (figur 6, 7),
brunaktig vid tumning eller annan skada,
senare blekbrun och slutligen dystert gråbrun hos gamla fjolårsfruktkroppar. Porer
rundade till kantiga (figur 7), 4-5 per mm.
Rörlager upp till 1 cm tjockt, ockrafärgat-brunaktigt väl avskilt från tramat.

Domański m.fl. (1973) anger 0,5-2 cm
långa, ockrafärgade rör och noterar att rörlagret vanligen är enskiktat.
Sporer bruna, producerade i mängd, ansamlas delvis på hattytan (p.g.a. luftströmmar), liknande ett lager med pudrat kakaopulver (jfr figur 13).
Hattkött (trama) vitaktigt, med åldern
sämskfärgat-ljust brunaktigt, hos platta
fruktkroppar med fot, 3-4 cm tjockt nära
denna, hos brett vidväxta fruktkroppar triangulära i vertikalsnitt, upp till 7 cm tjocka
vid basen, hattköttet först fibrigt segt, som
torrt korkartat-hårt och lätt.
För mikroskopiska karaktärer hänvisas
till Ryvarden & Gilbertsson (1993) och
Ryvarden & Melo (2017).

4
Figur 4. Lackticka, Ganoderma lucidum. Fruktkropp med tydlig fot, med omkringväxta gräs�strån i hatten, och en blåaktig gråsugga på den vitaktiga tillväxtkanten. Troligen utgående från
dold rotved, ca 5 m från stammen av större ek, Quercus. I trädbevuxen betesmark. – Danmark, Lolland, Skejten, 2016-07-22. – Foto: Thomas Læssøe.
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5
Figur 5. Lackticka, Ganoderma lucidum. Fruktkropp utan tydligt avsatt fot, sammansatt av tre
hattar med vitaktig tillväxtkant, övergående i en gulaktig till rödaktig lackartad yta mot centrum. På basen av gammal murken stubbe (troligen klibbal) i sjönära betesmark med ek, klibbal
och tall. – Västergötland, Mariestad, Ekudden, 2010-08-22. – Foto: Stellan Sunhede.

Förväxlingsarter
Ryvarden och Gilbertsson (1993) påpekar
att den stora variationen v.d.g. fruktkropparnas makroskopiska karaktärer har lett
till en mängd synonymer och förvirring
gällande taxonomin inom släktet lacktickor, Ganoderma. De noterar att bara i den
så kallade ”G. lucidum-gruppen” har det
beskrivits ungefär 220 arter. Den största
variationen i släktet ses i tropikerna (Ryvarden & Melo 1917) och en noggrann
revision är nödvändig. Loyd (2018) redogjorde för lacktickorna i USA med hjälp av
molekylära metoder. I Sverige och Nordeuropa uppvisar två andra arter av släktet
Ganoderma, liksom lackticka, G. lucidum,
en ± glänsande hattovansida, nämligen
hartsticka, G. pfeifferi, och eklackticka, G.
resinaceum.
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Hartstickan har en flerårig fruktkropp,
en ± brett vidväxt hatt, ett först slätt, senare skrynkligt-sprucket lager (figur 10)
av harts på hattytan, som smälter i en tändstickslåga, ett mörkbrunt fruktkroppskött
(trama) och porlager, en vitaktig-gräddfärgad poryta som blir gulaktig (Figur 8)
på senhösten p.g.a. ett utsöndrat hartslager
(Petersen 1983, Ryvarden & Melo 2017)
och avger en sötaktig, behaglig doft påminnande om bivax.
Lacktickan däremot har en ettårig, oftast
± tydligt skaftad fruktkropp, en tunn lackartad hattyta, som inte smälter i en tändstickslåga, ett vitaktigt-sämskfärgat trama
som mörknar i äldre delar, ett vitaktigtblekbrunt porlager och saknar hartstickans
sötaktiga doft.
Eklacktickan och lacktickans fruktkrop-
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Figur 6-8. Porytor hos lackticka, Ganoderma lucidum (6-7) och hartsticka, G. pfeifferi (8). – 6:
Ung fruktkropp med tre hattanlag utgående från en mörkt brunröd-röd, lackglänsade fot, växande på en delvis dold ekrot, Quercus robur. Mellersta hatten med ljust ockrafärgad tillväxtkant och vitgrå poryta. – 7: Mogen, torkad fruktkropp med ljusgrå yta, runda-kantiga porer och
mörk hattkant. – 9: Torr fruktkropp med fuktat, gulaktigt vaxöverdrag och rödbrun hattkant.
– 6: Västergötland, Floda, Skallsjö socken, Västra Viebo, 2017-06-18. – Foto: Stellan Sunhede.
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par är ettåriga. Båda arternas hattar kan
vara brett vidväxta, ha insnörd bas eller ha
en kort tjock fot, men lacktickans hattar
är vanligen ± långskaftade. Eklacktickans
hattkrusta (figur 9), men inte lacktickans
hattyta (figur 11), smälter i en tänstickslåga (jfr Ryvarden & Melo 2017). Lacktickan och eklacktickan har båda ljust
fruktkroppskött men köttet hos den sistnämnda är mörkbrunt i en zon strax ovanför porlagret (Sunhede 2012) men inte så
hos lacktickan.
I Europa finns två andra, svåravgränsade arter med glänsande hattovansida,
nämligen Ganoderma carnosum (G. atkinsonii) som främst växer på ädelgran, Abies,
och G. valesiacum som är angiven på lärk,
Larix. Beträffande deras utseende och
taxonomi hänvisas till Bernicchia (2005),
Dörfelt & Ruske (2018), Jahn, Kotlaba &
Pouzar (1980), Læssøe & Petersen (2019),
Petersen (1983), Ryvarden & Gilbertsen
(1993) och Ryvarden & Melo (2017).

Ekologi
Lacktickan är i Sverige främst funnen på
lövträd men även på barrträd. Baserat på
351 fyndlokaler anger Olofsson (1996)
följande substratfördelning i %: björk 33,
gran 29, al 22, ek 7, lärk 3, bok 2, tall 2,
ask 1, hassel 1 + alm, lind. Jahn (1963,
1979) skriver att Quercus och Fagus tycks
vara de viktigaste substraten i större delen
av Centraleuropa. Breitenbach & Kränzlin
(1986) anger lövträd, framför allt Quercus,
som substrat i Schweiz. Från f.d. Tjeckoslovakien noterar Kotlaba (1984) att utav
104 fynd av Ganoderma lucidum var 74
(71 %) gjorda på ek (Quercus sp. 30, Q.
cerris 5, Q. petraea 21, Q. robur 17 och
Q. rubra 1). För Europa anger Ryvarden
& Melo (2017) den särskilt på Quercus
46

men listar en lång rad andra lövträdslag
och skriver att i Fennoscandia utgör gran
hälften av lacktickans substratval. Från tidigare Jugslavien noterar Tortic (1985) G.
lucidum främst på ek och anger sex ekarter
som substrat. Melo (1986) skriver att arten i Portugal i huvudsak är en rotparasit,
sällsynt funnen, att Quercus är dess favoritvärd och att den aldrig är funnen på barrträd i landet (jfr ovan). Från Nordamerika
rapporteras G. lucidum sensu lato (i vid bemärkelse) från en mängd lövträdsarter men
anges som särskilt vanlig på Quercus (Gilbertson & Ryvarden 1986). Loyd (2018)
anger i sin revision av lacktickorna i USA
att G. lucidum sensu stricto (i inskränkt
bemärkelse) bara förekommer i norra Kalifornien och norra Utah och misstänks vara
införd i landet
På ek i Sverige har författaren noterat
lackticka på levande, försvagade och döda
stående träd, fallna stammar, fallen grov
grenved och stubbar i skogs-, hagmarkspark- eller vägkantsmiljö (figur 3, 12).
Oftast har det rört sig om en eller några få
fruktkroppar på varje växtplats men rikligt med fruktkroppar har observerats på
en fallen ekstam tillsammans med många
fruktkroppar av platticka, Ganoderma
applanatum. Dessa två arter har iaktagits
växa tillsammans ett flertal gånger. Andra
vedsvampar har också noterats dela substrat, växande tätt intill eller i närheten av
fruktkroppar av lackticka bl.a.: honungsskivling, Armillaria mellea sensu lato,
jätteticka, Meripilus giganteus, korkmussling, Daedalea quercina, rostöra, Hymenochaete rubiginosa, rutskinn, Xylobolus
frustulatus, stubbdyna, Kretzschmaria
(Ustulina) deusta och styvskinn, Stereum
rugosum.
Cartwright & Findlay (1958) noterar
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Figur 9-11. Hattovansidor av Ganoderma. – 9: Eklackticka, G. resinaceum, med ljus tillväxtkant, på basen av levande ek. Quercus robur. – 10: Hartsticka, G. pfeifferi med skrynkligt, fuktat hartsskikt. – 11: Lackticka, G. lucidum. Del av regnvåt, död, årets fruktkropp med mörkare
toner mot basen. – 9: Öland, Högsrum sn, Halltorps hage, 2019-09-21. – Foto: Stellan Sunhede.
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att fruktkroppar utvecklas på basen och på
rötterna av bl.a. ek. Detta överensstämmer
med författarens observationer på stående
stammar, där fruktkroppar mestadels uppträder på trädets basala delar men även
från i marken dolda rötter (figur 1, 2, 4, 6,
13; Sunhede 2020.). Men fruktkroppar har
även observerats högre upp på stammen
upp till 3,5 m.ö.m.
Röta
Ganoderma lucidum orsakar vitröta i
levande och döda lövträd men också i
barrträd (Ryvarden & Gilbertsson 1993).
Blanchette (1991) anger ”selektiv delignifiering” (dvs en typ av vitröta där veden
bryts ned fläckvis). Om detta gäller G. lucidum sensu stricto är dock osäkert. Cartwright & Findlay (1958) och Phillips &
Burdekin (1992) noterar att rötan inte når
så högt upp i stammen och att den är mindre aktiv än hos andra arter i släktet Ganoderma. Ibland förekommer röta dock
högre upp i stammen (jfr Ekologi ovan).
Bondartsev (1971) anger att svampen förknippas med en röta som sprider sig sakta i
veden. Svampen orsakar även röta i ekens
grövre rötter (jfr Ekologi ovan).

Utbredning och status
Utbredning oavsett substrat. I Sverige är
lacktickan, Ganoderma lucidum karterad
och angiven från Skåne i söder till Västerbotten i norr av Olofsson (1996). I Danmark
är artens förekomst karterad och arten är
funnen här och där över nästan hela landet
och anges som rätt sällsynt (Svampe.databasen 2020; Vesterholt 2009). I Norge karterad från området runt Oslofjorden vidare
längs kusten in i Trøndelag fylke (Artsdatabanken 2019). Funnen upp till nordöstra
Finland (Perä-Pohjanmaa) och karterad i
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Niemelä & Kotiranta (1986) och Species.fi
(2020). Ryvarden & Melo (2017) anger arten som allmän i Europa, circumpolär och
troligen kosmopolitisk (med reservation
för taxonomiska problem).
På ek har författaren noterat arten från
Danmark, bl.a. nära Jyllands gräns mot
Tyskland, i Sverige från Skåne-Uppland,
i södra Norge, samt i Lettland.
Arten kan betraktas som relativt sällsynt
till sparsamt uppträdande i Fennoscandia
och är klassad som livskraftig (LC) i Danmark, Finland, Norge och Sverige (Svampe.databasen 2020, Finlands artdatacenter
2020, Artsdatabanken 2020 resp. Artfakta
från ArtDatabanken 2020).
Artens roll i skogsbruket
På ek uppträder lacktickan främst på gamla
stubbar, fallna stammar och försvagade eller döda träd, ofta grövre sådana och torde
därför inte orsaka problem i ett välskött
ekskogsbruk i vårt land. Cartwright & Finlay (1958) för Ganoderma lucidum till kategorin ”Svampar av mindre betydelse på
stående lövträd”. Domański m.fl. (1973)
skriver att arten bara i undantagsfall angriper levande träd. Melo (1986) noterar att
det inte finns några ekonomiska förluster
dokumenterade för arten i Portugal.
Det bör dock nämnas att G. lucidum rapporterats som rotparasit på flera håll i världen, bl.a. i Asien. T.ex. i unga trädplantage
av Acacia, på Simmondsia och Prosopis
i Indien (Backshi m.fl. 1976, Lodha m.fl
1994 resp. Nirwan m.fl. 2016), på Acacia
i Bangladesh (Bhadra 2014), på Cassia
och Delonix i Sri Lanka (Fernando 2008).
Samtidigt som man refererar till detta bör
man ha i åtanke att ”Ganoderma lucidumgruppen” är i behov av en noggrann revision (jfr Förväxlingsarter ovan).
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Figur 12-13. Lackticka, Ganoderma lucidum. – 12: Del av ekparti, Quercus, i strandnära,
betad och slåttrad miljö. Ek tre från vänster ca 3,4 m i omkrets och värdträd för lackticka.
Fruktkroppar observerade 2009 och 2019. – 13: Tre taktegellagda, brett vidvuxna, årets, döda
exemplar, på barkfri stambasfläck på ovan nämnda ek. Nedersta fruktkroppens hattyta delvis
täckt av ett lager med gamla sporer. – Västergötland, Bjurum socken, Hornborgasjön, ”Trandansen”. – 12: 2019-10-28. –13: 2009-12-01. – Foto: Stellan Sunhede.
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Slutanmärkning
Jag vill tacka Thomas Læssøe, Köpenhamns universitet, som lät mig få disponera fotot på G. lucidum växande under en
ek på Lolland, Danmark (Figur 4 ovan). ■

Summary
Sunhede, S. 2020. VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR PÅ EK - 27. Lackticka – Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. [Wood- and bark-inhabiting fungi
on oak - 27. – Laqured bracket – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.]. – Ekbladet
35: 41-52.
The gross morphology, field ecology, and
distribution of the white rotting species
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
found on Quercus in Sweden, are treated.
Illustrations in colour show fruit bodies in
different stages and habitats. Photos also
show details of sporocarps of G. pfeifferi
Bres. and G. resinaceum Boud. for comparison.
G. lucidum was found on living, devitalized and dead standing trees, on fallen
trunks, fallen thick branches and on stumps
in deciduous wood, grazed wood-lands, in
parks and along roadsides. Mostly one or
a few fruit bodies appeared on each site
but numerous specimens were observed
growing together with many sporocarps of
G. applanatum on a fallen log of Q. robur.
The two species have several times been
found sharing the substrate, growing side
by side. Other sporocarps of fungi seen
growing close to or in the vicinity of G. lucidum on oak were i.a. Armillaria mellea
sensu lato, Daedalea quercina, Hymenochaete rubiginosa, Kretzschmaria deusta,
Meripilus giganteus, Stereum rugosum and
Xylobolus frustulatus.
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On oak fruit bodies of G. lucidum were
mostly found on the basal part of the trees
or emerging from buried roots. However,
sporocarps have sometimes been observed
higher, up to 3.5 m AGL.
In Fennoscandia the fungus also occurs
on several other deciduous trees, e.g. Alnus
and Betula but also on needle trees like Larix and Picea. On Quercus, in Sweden, G.
lucidum has been found from the province
of Skåne in the South to the province of
Uppland in the North. It can be considered to be rather rare to sparsely occurring
in Sweden. However, it has been evaluated
to be of less concern (LC) in the red lists of
Denmark, Finland, Norway and Sweden.
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LÖVKLIPP FRÅN AKTUELL FORSKNING
Löv på åkern binder kol

Snabbväxande lövträd kan vara bra på att binda kol. Energigrödan Salix hade efter
8-9 år bundit 32-53 ton kol i biomassan i sydvenska försök. Andra trädslag lagrar
också kol men inte i så stora mängder. Skillnaderna var små mellan björk, hybridasp,
poppel, gran och lärk. Källa: Skogforsk

Vill skydda norsk lövskog

Ädellövskog, fjällbjörkskog, fennoskandisk lövsumpskog och västlig taiga är de
skogstyper som forskare vid norska NIBIO vill prioritera för skydd. Många rödlistade arter är knutna till dessa skogstyper. Källa: NIBIO

Små lövdungar gör stor naturvårdsnytta

Ett projekt visar att små dungar med lövträd i jordbrukslandskapet kan behålla en rik
flora och fauna lång tid efter att de isolerats från annan skog. En rapport är framtagen
inom projektet Små lövskogars funktion för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Källa: Naturvårdsverket.
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FILMTIPS FRÅN LÖVSKOGEN
Mats Hannerz

Det finns mycket gratisfilm på webben, inte minst på Youtube, men det kan vara
svårt att sålla bland alla titlar. Här tipsar vi om tre nyare filmer som alla sätter lövet
(och även blandskogen) i fokus. Samtliga är framtagna för kunskapssajten Skogskunskap.se, en ett rådgivningsverktyg om skogsskötsel som produceras av Skogforsk tillsammans med Skogsstyrelsen och LRF Skogsägarna.

Lönsam lövskog

I den 26 minuter långa filmen får skogsägare
tips om hur de kan sköta sin lövskog mer aktivt för ökad lönsamhet. Filmen börjar med
besök på sågverk (Kährs i Nybro och Vanhälls
björksåg i Smedjebacken), intervju med Södras
lövskogsexpert Anders Ekstrand och går sedan
vidare till konkreta skötseltips för ek, björk och
hybridasp. Tre skogsägare som valt att satsa på vart och ett av trädslagen delar med sig
av sina erfarenheter. Cecilia Rooth på Flakulla Skogsgård i Blekinge är en av Sveriges främsta experter på ekskogsskötsel. Camilla Logarn på Kärrsjögård i Småland ser
fördelar med riskspridning och skötsel av björk vid sidan av andra trädslag. Stephanie
Wachtmeister-Rosén på Axelvolds gods i Skåne har satsat på hybridasp, som nu står för
mer än en tredjedel av gårdens virkesförråd. I filmen medverkar också lövskogsexperten
Lars Rytter från Skogforsk, som ger tips om hur björk och hybridasp bör skötas för bästa
ekonomi. Filmen är från 2020.

Se filmen: Sök ”Lönsam lövskog” på Youtube. https://youtu.be/BEjIv7s3qK0, eller
https://www.skogskunskap.se/lovfilm

Filmerna finns också som enskilda kapitel för Marknaden, Eken, Björk och Hybridasp.
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Blandskog – en mångfald av valmöjligheter

Blandskogen har kommit att symbolisera den
variationsrika skogen. I den här 16 minuter
långa filmen visas exempel från ungskogar där
markägare valt att satsa på en blandning av
olika trädslag. Nyckeln ligger i röjningen. Om
målet är en blandskog kan en del snabbväxande individer av de dominerande trädslagen
behöva offras. I filmen föreslår experterna
att det är lättare att sköta en blandskog med trädslagen i grupper än om de är utspridda
stamvis. Filmen besöker också markägaren Nils Gunnar Johansson som valt att plantera
ek under en tallskärm för att skapa en framtida ek- och tallblandskog, vilket var en
vanlig skogstyp i historisk tid. Samma markägare har också anlagt flera planteringar
med ek, björk, fågelbär och lind i grupper och rader. För att lyckas är det viktigt att hålla
viltet borta, och därför måste dessa planteringar ofta stängslas in.
Blandskogen innebär en riskspridning vid angrepp av skadegörare, stormar och torka.
Det kan också vara ett sätt att möta en osäker framtida marknad. I filmen berättar snickaren Bengt Andersson om den nytta vi har haft av olika trädslag, vart och ett med sina
unika egenskaper. Filmen är från 2019.
Se filmen: Sök ”Blandskog” på Youtube. https://youtu.be/wefA0TMT7P4 eller
https://www.skogskunskap.se/blandskogsfilm

Aspen - Populus tremula

"Aspen - Populus tremula" är en lärorik och intresseväckande film om ett av våra viktigaste
naturvårdsträd. Här avslöjas aspens hemliga
och myllrande liv. "Det är lätt att förälska sig
i aspen", säger speakern i filmen. Ljudet av aspens darrande lövverk i sommarbrisen, fågelsången från häckande mesar och hackspettar
och hemmiljön för hundratals insekter, mossor
och lavar.
I filmen berättar den legendariske insektsexperten Bengt Ehnström om aspens unika
insektsfauna, där bland annat förlagan till filmvärldens Guldbagge ingår. Forskarna Lena
Gustafsson och Jan Weslien ger goda råd om varför och hur vi ska värna och vårda aspen
i skogslandskapet. Filmen är interaktiv. Det går att klicka och stoppa upp filmen för att
läsa mer eller se särskilda filminslag om man vill fördjupa sig, eller bara fascineras. Filmen har tagits fram gemensamt för Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet. Filmen
är från 2019.
Se filmen: Sök ”Aspen” på Skogskunskap, eller https://www.skogskunskap.se/aspen.
Filmen ligger inte på Youtube utan på Wirewax: https://embed.wirewax.com/8174393/
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ERIK STENSTRÖMS STIFTELSE
– NYA PROJEKT 2019
Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2019 att stödja fyra projekt med ett
sammanlagt belopp på 647 000 kr. Mer information finns på Ekfrämjandets hemsida:
www.ekframjandet.se.

ken med rödek i Sverige. Det är ett unikt
material som kan ge viktig information
om rödekens potential vid gränsen för dess
nordliga odlingsområde i Europa.

Rödekens produktion i södra
Sverige

Genetikens betydelse vid
etablering av ek och kompletterande utläggning av ett avkommeförsök.

Rödeken (Quercus rubra L.) är ett introducerat trädslag med ursprung i Nordamerika. Den äldsta dokumenterade förekomsten i Europa går tillbaka till slutet av
1600-talet. Idag förekommer trädslaget
över stora delar av Europa, från Rumänien
i söder till Danmark, södra Sverige och
Baltikum i norr. Studier i Tyskland har visat på en snabb initial tillväxt och en hög
volymproduktion för ek, men dokumenterade erfarenheter från norra Europa är få.
Inom svenskt skogsbruk introducerades
rödeken på 1940-talet och trädslaget förekommer idag inom mindre bestånd runt
om i södra Sverige. Syftet med projektet
är att, i samarbete med SLU, ge en samlad
bild av beståndsutvecklingen och volymproduktionen inom de långsiktiga försö-

Ansvarig: Nils Fahlvik, Skogforsk,
Ekebo.

Det ökade intresset för odling av ek ställer
krav på skogsbruket att leverera ett testat
utsäde som är väl anpassat för svenska
förhållanden. Eken ska vara klimatiskt
anpassad och skadefri, ha en snabb ungdomstillväxt och genomgående rak stam.
Kunskapen om olika ädellövsmaterials
genetiska egenskaper såsom vitalitet, härdighet, produktion och stamkvalitet är idag
mycket bristfällig i Sverige. Odlingsmaterial som förflyttats långt från växtplatsen är
ett risktagande.
Skogforsk har påbörjat ett projekt att
avkommepröva ek i genetiska fältförsök,
med ett extra syfte att även inkludera bergek. Det saknas nämligen helt och hållet
vetenskapligt underlag för att bedöma
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odlingsvärdet av bergek i jämförelse med
skogsek under likartade förhållanden i
Sverige. Våren 2020 planteras två nya avkommeförsök för systematisk utvärdering
av dessa arter. I projektet följs plantornas
utveckling under försökens första två år.

Instruktionsfilm om skötsel av
ek

Ansvarig: Johan Kroon, Skogforsk,
Ekebo.

Gallring för ökad torkresiliens
i svensk ek

Torka kan orsaka minskad skogstillväxt,
men också öka trädens exponering för
sekundära skadegörare. Sentida studier
har visat att lägre beståndstäthet bidrar
till minskad konkurrens om vatten, och
att torkstressen därför kan lindras. Det
aktuella projektet ska undersöka hur
gallring samverkar med svårare torkperioder i ekskog avseende 1) trädtillväxt och
2) vattenhushållning. Ett gallringsförsök
som etablerades 1990 i Skarhult (Skåne)
ska undersökas med borrkärnor som kan
användas för att rekonstruera diametertillväxt före och efter torkår i både gallrade
och gallrade provytor. En ökad förståelse
om sambandet mellan gallring och torka
kan bidra till att identifiera framtida
brukningsmetoder som förenar optimal
tillväxt, ökad värdeproduktion och lägre
ekonomisk risk.

Ansvarig: Ignacio Barbeito, SLU, Alnarp.
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Filmen syftar till att sprida kunskap om
och stimulera intresset för ekskogsskötsel
hos skogsägare som har ek på sina marker.
En del skogsägare är aktiva och erfarna
ekskogsskötare, men många förbiser att
trädslaget är ett värdefullt produktionselement. Ek som sköts extensivt riskerar att
tappa i värde och på sikt bara bli bränsleved eller naturvårdsträd. Med en mer aktiv
ekskogsskötsel ökar möjligheten att skapa
både ekonomiska värden och nytta för naturvården. I filmen kommer ny kunskap
om ekens produktion och effekter av olika
skötselalternativ att lyftas fram. Filmen
kompletterar också de tidigare instruktionsfilmerna om skogsskötsel som redan
finns på Skogskunskap.
Ansvarig: Mats Hannerz, Silvinformation
och Johan Heurgren, Heurgren Film.
Erik Stenströms stiftelse har delat ut
forsknings- och projektanslag sedan
2013. Alla är listade på Ekfrämjandets hemsida. Där hittas också de
slutrapporter som är inlämande.

Årets exkursion regnade in, åtminstone bildligt talat. Foto Mats Hannerz.

JO - DET BLIR ETT
ÅRSMÖTE
MEN EXKURSIONEN
ÄR INSTÄLLD.

Ekfrämjandet hade sett fram mot samla medlemmarna på den årliga exkursionen, denna
gång i Stockholmstrakten och norra Sörmland. Som meddelats på hemsidan så måste
exkursionen ställas in på grund av osäkerheten om pandemiläget.
Däremot genomför vi årsmötet, men denna
gång digitalt. Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut i god tid före mötet.
Tid: 10 september 2020, klockan 18.00.
Läs mer på hemsidan www.ekframjandet.se
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