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Marknaden för Lövvirke
hösten 2014
Aktuell rapport i juni 2014
Anders Ekstrand
Efterfrågan på lövtimmer kommer att vara
god med mycket hög efterfrågan på framför allt ek och björk i början av säsongen
augusti-oktober. Ekpriserna har stigit med
i snitt 100 kr kubikmetern ( Södra). Även
andra köpare har god efterfrågan och bra
priser. Björktimmer stiger med i snitt 25
kronor men vissa premier kan finnas.
En av anledningarna är hög försäljning i
framför allt Asien men också att stormarna
under vintern 2013-14 gjort att det varit
brist på lövtimmer. Lagren inför hösten
2014 är också på en låg nivå.
Även al har god efterfrågan men prisbilden är fortfarande rätt så dålig. Asptimmer
till tändsticksved har bra prisnivå och en
jämn hög efterfrågan. Även hybridasp duger men poppel kan tyvärr inte användas.
En viss efterfrågan på lönn (helst sykomorlönn) finns också.

fiberkubb eller junkers-kubb. Det är god
efterfrågan på bokmassaved som används
i både Nymölla (Sydved) och Mörrum
(Södra).
Vintern har förbrukat något mindre energived än planerat varför det råder ett svagt
överskott på bioenergi. Prisbilden är därför
fortsatt pressad. Nya anläggningar och det
faktum att allt mer ris används att köra på
(för att minska körskadorna i skogen) förväntas ändra detta. Nya användningsområden, till exempel för fordonsbränsle, kan
snabbt ändra detta till den bristsituation
som skogsägaren önskar. ■
Om författaren

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

Svag ljusning för bok
En svag ljusning syns på bokmarknaden
där flera olika intressenter erbjuder export
av långtimmer från bok till Kina. Eftersom stocken skall fraktas till Kina som
rundtimmer avgår 40 cm i varje ände av
stocken som kommer att spricka/missfärgas i transporten så långa längder, och
grova dimensioner (50 cm+) eftersträvas.
Prisnivån är runt 800 kronor för A-stock
är inte strålande men det enda alternativet. B- och C-stock kan inte tävla med
1
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Ekfrämjandets exkursion TILL
KRONOBERGS LÄN
den 5-6 september 2013
Lars Dahlén

Foton: Mats Hannerz

Under år 2012 var exkursion och årsmöte
förlagt till Gotland eftersom det var väldigt länge sedan den stora ön var värdlän
för Ekfrämjandet. Vid årsmötet på Gotland
diskuterades exkursionsmålet 2013. Det
konstaterades då att Kronobergs län inte
heller besökts på länge. Senast det begav
sig där var år 1989. Årsmötet gav därför
styrelsen i uppdrag att verka för att just
Kronobergs län skulle bli målet för exkursion och årsmöte 2013.
Styrelsen bollade frågan vidare till
Skogsstyrelsens distrikt i Kronobergs län

och Hasse Bengtsson som är distriktschef
där, men också revisor i Ekfrämjandet.
Hasse var snabbt med på noterna och en
liten planeringsgrupp tillsattes. Deras vedermödor ledde till att Ekfrämjandet som
vanligt i början av juni kunde bjuda in till
en exkursion med årsmöte i södra delarna
av Kronobergs län.
Start och mål hos IKEA
Nästan exakt 80 personer hade anmält sig
till årets exkursion. Det var uppehållsväder
och lagom varmt när skaran började sam-

De biologiskt rika lövskogarna kring Åsnen besöktes första dagen.
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las i Älmhult vid IKEA:s värdshus i anslutning till det gamla varuhuset. Här embarkerades, efter avprickning, två bussar som
skulle transportera skaran till dagens första
exkursionspunkt.

Södra Interiör
Efter en halv timmes bussresa var vi framme i Grimslöv. Här finns ”Södra Interiör”
som tillverkar lister i en mängd dimensioner. På planen utanför fabriken intogs en
lunchmacka som Södra välvilligt sponsrat.
I samband med denna lunch kunde
också Ekfrämjandets ordförande Thomas
Thörnqvist öppna exkursionen och hälsa
alla välkomna. Thomas lämnade sedan
över till Anders Ekstrand, som förutom att
ingå i Ekfrämjandets styrelse, till vardags
är den eldsjäl som propagerar för att öka

intresset för lövsortimenten hos Södras
medlemmar och även verkar för att Södras
industrier får den lövråvara man behöver.
Anders och Södras ordförande och til�lika medlem i Ekfrämjandet, Christer Segersteén, gav sedan en presentation av
Södras satsningar för vidareförädling av
lövråvaran. Satsningen är ett resultat av att
flera intressenter, däribland Carl von Friesendorff, länge verkat för att Södra ska öka
engagemanget för lövvirke. Lövandelen
ökar i södra Sverige bl.a. som en effekt av
att det skett en övergång från gran till löv
i samband med de allt vanligare förekommande stormarna. Satsningen på interiörprodukter i Grimslöv är ett sätt att nå den
verklige slutkonsumenten av produkterna.
Efter denna genomgång tog Carina
Åkesson över och presenterade verksam-

Södra tog emot i Grimslöv med introduktion av Anders Ekstrand, lövträdsspecialist, och Christer Segersteén, ordförande.
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Engagerade åhörare vid Södra Interiör.

heten i Grimslöv. Man använder en hel
del ek till olika lister men det är i stor utsträckning amerikansk vitek. Ett skäl till
det är att mycket säljs till Norge där långa
längder efterfrågas och det är svårt att få
fram de riktigt långa längderna från svensk
ek. Norrmännen vill inte skarva lister utan
de ska alltid vara i fullängd. Anders och
Christer rekommenderade å det bestämdaste därför medlemmarna att planera in en
stamkvistningsvecka i perioden juli-sept så
vi i framtiden kan erbjuda långa, kvistfria
ekar från det svenska skogsbruket också.
Därefter togs vi i två grupper ledda av
Carina och Stefan Arnesson, den senare
verksam i Grimslöv sen barnsben, med
på en rundvandring i fabriken. Det var en
intressant runda som gav prov på en såväl
blixtsnabb maskinell tillverkningsprocess
som en mer hantverksmässig manuell sådan.
4

När vi efter att också besökt kontorets
fantastiska träpanelade rum återsamlades
tackade Thomas för ett intressant besök
och överlämnade några luffarschack av
ädellövmodell som bevis på vår uppskattning.
Mot Åsnen
Nu styrdes färden mot en av Kronobergs
läns större sjöar, Åsnen. Väl framme vid
naturreservatet Bjurkärr bjöd Skogsstyrelsen på eftermiddagskaffe. I vacker miljö
och med solen silande genom bladverken
hälsade distriktschef Hasse Bengtsson välkommen till länet och Kronobergs distrikt.
Hasse hade för planeringen av denna eftermiddag tagit hjälp av konsulenterna Roland Winqvist från kontoret i Tingsryd och
Eva Johansson från Växjö. På plats fanns
också Anders Borghed som är näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun.
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Fika i naturreservatet Bjurkärr, en del av den blivande nationalparken i Åsnenområdet.

Anders inledde med att berätta om planerna att inrätta en nationalpark i Åsnenområdet. En nationalpark måste ägas av
staten och omfatta minst 1 000 ha sammanhängande område. Det pågår nu förhandlingar med berörda markägare. Man kommer inte att i något fall tvinga sig fram med
nationalparken utan de markägare som inte
vill sälja ska inte behöva det.
Naturreservatet Bjurkärr planeras bli en
del i nationalparken. De stora naturvärdena
i Bjurkärr är kopplade till bokskogen, lavarna och fågellivet. Sjön Åsnen är grund
och blir därför snabbt varm vilket ger ett
gynnsamt lokalklimat. I planeringen för
nationalparken har man även tagit med
frågan om hur man ska marknadsföra densamma till fromma för de kommuner som
berörs. Bl.a. hoppas man från Tingsryds
kommun att nationalparken ska bli ett positivt inslag i utvecklingen. Går allt enligt

planerna ska den nya nationalparken invigas år 2015.
Jesper Witzell, en av deltagarna i exkursionen och till vardags ansvarig för nationalparken Söderåsen i Skåne beskrev hur
man arbetar med hjälp av olika skötselråd
när det gäller skötseln av skogen i ”hans”
park.
Hasse Bengtsson informerade vidare
om hur reservatet uppkommit via en donation 1955 med villkoret att området
skulle vara ett naturminne. Sedan dess har
området utvidgats och är nu ca 240 ha. I
Bjurkärr finns förutom bokskogen också
ett 100-tal ekar som är ovanligt stora, raka
och kvistfria. Eva Johansson berättade att
de kallades Karolinerekarna. Enligt sägnen
ska någon av Karl XII:s karoliner haft med
sig ekollon från Polen som sattes här. Eva
var dock tveksam till det. Som ett kuriosum kan nämnas det resonemang som för5
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Bakom mikrofonen i Bjurkärr: Thomas Thörnqvist och Hasse Bengtsson, ovan. Anders Borghed
och Eva Johansson, nedan.
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des vid 1828-29 års riksdag om ett förslag
att anlägga 20-25 000 tunnland ekplanteringshagar i Östergötland, Småland, Blekinge eller Skåne. Man anlade då ekskogar på Visingsö (något som Ekfrämjandet
beskådade på exkursionen 2011) men ett
annat område som då diskuterades var just
Bjurkärr.
Eva tog oss nu på en vandring genom delar av reservatet och stannade pedagogiskt
på ett antal ställen för att ytterligare öka
exkursionsdeltagarnas kunskaper. Bl.a.

såg vi Smålands landskapssvamp, koralltaggsvampen och Eva berättade initierat
om svamparnas många problem i tillvaron.
Inte minst det förhållande att de har 16 kön
gör det besvärligt att vara svamp. Ser man
1 kg svamp ovan markytan finns det hela
10 kg mycel under densamma.
Vandringen avslutades vid en ängslycka
där Eva berättade om förhållandena som
gällde för den siste torparen här. Det var
inga avundsvärda villkor. Lyckan var omgärdad av en stengärdesgård och Eva av-

Koralltaggsvampen (Hericium coralloides) som är "Nära hotad" i rödlistan, är Smålands landskapssvamp. Dessutom kan den beskådas i Bjurkärr.
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slutade med att beskriva hur en bra sådan
skulle se ut. ”…ormatät och jävlahög…”.
Vi hade nu närmat oss slutet på första
dagens uteaktiviteter och Thomas tackade
alla som medverkat under besöket på Bjurkärr. Thomas manade till snabbt återtåg
och uppsittning i bussarna för återfärd till
Älmhult.

Årsmöte
Senare på kvällen var det dags för sedvanligt årsmöte, denna gång på IKEA:s värdshus. Årsmötesprotokollet har tidigare distribuerats till Ekfrämjandets medlemmar
och ska inte återupprepas här. Eftersom två
av årets länspristagare var med på exkursionen kunde priserna överlämnas vid årsmötet. Motiveringen för Curt Strömberg
upplästes av Reidar Pettersson och motiveringen för Bernt Flinck upplästes av Lars
Dahlén. Thomas Thörnqvist överlämnade
priserna. Motiveringar för samtliga pristagare finns på annan plats i detta nummer

Ekfrämjarna väntar på årsmötets inledning.
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av Ekbladet.
Jan Linder, ordförande i Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande, informerade om stiftelsens arbete.
Jan tackade även Ekfrämjandet för att de
upplåtit sin hemsida för information från
stiftelsen. Årsmötet ville föra till protokollet att Ekfrämjandets medlemmar gläds
över den generösa donationen och är tacksamma för den roll Erik Stenström tilldelat
Ekfrämjandet.
Årsmötet och den därpå följande middagen avhölls i gammal god stil. Av ljudnivån
att döma var det högt i tak och diskussionerna intensiva. Mellan efterrätt och kaffe
blev det ett föredrag av IKEA:s Anders Hildeman på temat ”Virkesförsörjningen för
IKEA”. Bland det som Anders tog upp kan
nämnas att det f.n. är en blygsam användning av ek. Endast 3 % av anskaffningen
utgörs av ek. Den ek man köper kommer
utifrån. Anders trodde dock att eken hade
en framtid i IKEA:s sortiment.
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Thomas Thörnqvist, Ekfrämjandets ordförande, tackade Anders Hildeman från IKEA för
föredraget..

Ädellövproduktion i Kronoberg
Fredagen inleddes med gott väder som
skulle hålla i sig hela dagen. Det borgade
för att dagen åtminstone inte ur vädersynpunkt skulle bli en besvikelse. Efter lite
kalabalik med att vissa (undertecknad)
missade bussen så kom deltagarna iväg i
rätt tid. Fredagens förmiddag hade temat
produktion. Hasse Bengtsson hade visserligen tidigare sagt att det inte fanns många
produktionsexempel i länet men hans konsulenter Roland Winqvist och Kenneth Wigermo tillsammans med Anders Ekstrand
hade ändå lyckats hitta några som vi nu
alltså var på väg att besöka.
Första stoppet blev Boastad strax norr
om Älmhult och strax väster om sjön
Möckeln. Här berättade Kenneth att vi var
i ett område som tack vare närheten till
Möckeln hade ett gynnsamt klimat vilket
gjort att det här fanns goda förutsättningar
att odla lövskog. På just denna fastighet
på 40 ha var 40 % av virkesförrådet löv.
Fastigheten var storleksmässigt en typisk

medelfastighet i Kronobergs län. På medelfastigheten i länet finns 2 % ädellöv, dvs
knappt en ha. I samband med att det görs
skogsbruksplaner på sådana fastigheter
kommer oftast de hektaren att hamna i
skyddad areal för att klara certifieringskraven. Det innebär att dessa skyddade
bestånd inte används för ”produktion” i
första hand.
Nästan all ädellövskog före Gudrun har
uppkommit genom igenväxning av lövängar och har en ålder på 80-100 år. Roland nämnde att det i länet finns mer mark
som är lämplig för ädellövproduktion.
Skogsstyrelsen arbetar aktivt för att med
rådgivning och information öka arealen.
Genom de stöd markägarna har kunnat få
för anläggning av ädellövskog efter stormen Gudrun och i Landsbygdsprogrammet
har en hel del granmark omförts till ädellöv. Eftersom askskottsjukan och almsjukan fortfarande är ett problem så kan inget
av dessa trädslag rekommenderas. Många
skogsägare i länet är inte längre beroende
9

Ekbladet 29

av skogen för sin överlevnad. När man
då ser vilka problem som är förknippade
med kombinationen gran och hårda vindar ökar intresset för andra trädslag. Det
är inte produktionsaspekten som är den
viktigaste. Många skogsägare i Älmhult är
”IKEA:ner” och har skogen mer för ”nöjes” skull.
När det gäller skötseln av det bestånd
på 3 ha vi befann oss i betonade Anders
att värdetillväxten är störst mellan 40-70
cm för eken, så träd i den dimensionen ska
man inte plocka bort. Kenneth förklarade
att beståndet hade höga naturvärden och att
den åtgärd som förestår är en naturvårdsgallring där tillräckligt stor hänsyn till naturvärdena måste tas.
Vi fick också veta att ”förbokningen” är
ett lika stort problem som ”förgraningen” i
många ekdominerade bestånd. Anders avslutade diskussionen på denna punkt med
att konstatera att ”småskaligt skogsbruk”
ändå är något positivt. Man behöver inte

vara jätterik för att ägna sig åt det. Det är
skillnad mot det ”småskaliga jordbruket”.
För att kunna ägna sig åt det måste man
vara riktigt förmögen.
Hägn
Vi gick nu några hundra meter till ett angränsande hägn. Här fanns före Gudrun ett
45-årigt granbestånd. Markägaren valde att
inte fortsätta med gran utan satsade i stället på ädellöv. Totalt har ca 1 000 hektar
omförts till ädellöv efter Gudrun. För att
lyckas måste man hägna. Det brukar fungera att utestänga viltet när det gäller mindre hägn. För större hägn, menade både
Anders, Kenneth och Roland, fanns det
tendenser att hägnen hyser lika mycket –
eller t.o.m. mer – vilt innanför än utanför. I
detta hägn var det planterat hälften ek och
resten björk och lite annat. När det gäller
planteringsinstruktionerna får de inte vara
för komplicerade, mycket av arbetet sker
med utländska plantörer.

Plantor av lönn och lind fick plats i hägnet, vid sidan av ek och björk.
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På fastigheten i Boastad vid sjön Möckeln bestod 40 % av virkesförrådet av löv.

Här uppkom också en diskussion kring
problemen med att plantera björk och ek.
Björken tenderar att dra iväg och ta över.
Det är då viktigt att den hålls efter med täta
röjningar men det bär lite mentalt emot att
röja undan planterade björkar. Björkens
stora fördel är att den snabbt växer till och
blir ett skydd för eken. I den diskussionen
kom det även några inlägg om att det var
lika farligt att plantera bok och ek i blandning som att jaga and i Småland. Undertecknad funderar fortfarande vad som menas med det….
Byvärma säteri
Efter en förmiddagsfika utanför hägnet (för
att inte riskera angrepp av viltet innanför
detsamma) bar det sedan av lite längre
norrut längs Möckeln till nästa exkursions-

punkt som låg på Byvärma säteris marker.
Kalle Nordqvist, regionchef på Södra har
släktskap till fastigheten och berättade
om gårdens historiska bakgrund. Från att
längre tillbaka ha varit större omfattade
fastigheten nu 120 ha. Eken utgjorde 15 %
enligt senaste skogsbruksplan som gjordes
före stormen Gudrun. På senare tid har 40
ha blivit reservat.
Vi stod nu i ett fint ekbestånd som uppkommit genom att man röjt/gallrat bort
asp, gran och björk. Här kunde man dock
ta bort ännu mer och tydligt märka ut de
huvudstammar man ska satsa på. Anders
och Cecilia Rooth försatt ingen tid utan
snitslade snabbt några riktigt bra framtidsstammar. På många håll i länet har man en
liknande situation där det går att röja fram
ädellövskog från blandskog. Det är ju ett
11
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kostnadseffektivt sätt jämfört med att börja
från ollon- eller plantstadiet. Här kom ett
tips från Ingvar Olsson på viltavskräckande medel. Ingvar hade med framgång blandat minkspillning och chilipulver. Blandningen har haft en god verkan hittills.
Det blev här också en genomgång av hur
långt avstånd man ska ha mellan plantorna
i början och mellan stammarna i olika stadier av ekskogens framväxt. Men det känner nog alla redan till. Ingen av deltagarna
verkade lida under kunskapsspridningen
men det gjorde tiden. Thomas tvingades
avbryta den intensiva skötseldiskussionen,
tacka markvärden och mana till snabb promenad till bussarna.
Linnés Råshult
Nu gick färden ytterligare en stund norrut.
Vi rundade sjön Möckeln och bussgui-

den visade på en liten oansenlig skogsväg
som ledde ner till IKEA-grundaren Ingvar
Kamprads bostad. Av någon anledning stod
det en polisbil vid vägskälet. Efter ytterligare en kvart var vi framme vid Råshult.
Råshult är Carl von Linnés födelseplats
och numer även Sveriges tionde kulturreservat. Här mötte Mikael Mikaelsson upp.
Tillsammans med sin hustru har de Länsstyrelsens uppdrag att sköta området. Man
vill så långt möjligt återskapa de förhållanden som rådde här på Linnés tid. Såväl när
det gäller det landskapsmässiga som det
trädgårdsmässiga med alla de växter som
fanns på Råshult på Linnés tid.
Eftersom vi var så många gjordes det
nu en gruppindelning. Hälften fick följa
med på en dryg timmes vandring i området med guidning av Mikael. Andra hälften
fick bege sig till caféet för en helt igenom

Mikael Mikaelsson som förvaltar naturreservatet vid Linnés Råshult, guidade sällskapet.
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ekologisk lunch med råvaror från trakten.
Vädret var fantastiskt, solen sken och
några tog för sig av mullbärsträdets små
frukter. Eftermiddagskaffet i trädgården
smakade förträffligt. I denna miljö och
stämning kunde ordföranden Thomas
högtidligen tacka alla medverkande och
särskilt Skogsstyrelsen personal som tillsammans med Anders Ekstrand ordnat ett
väldigt trevligt program. Thomas förklarade därmed årets exkursion avslutad och
påpekade att eftersom årsmötet inte givit
styrelsen någon tydlig anvisning om nästa
års exkursion skulle man nu börja grunna
på målet för nästa års resa.■

Om författaren

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

Köksträdgården vid Linnés Råshult.
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Ekfrämjandets studieresa till
Ukraina 8-16 juni 2013
Anders Ekstrand
Text och foto

Inte bara åkermark
Ukraina är främst känt för sina stora slät�ter med god åkerjord. Skogen utgör bara
17 % av landarealen, men genom sin
enorma landareal är skogarna ändå med
våra mått stora. Ukraina har ett av Europas
största virkesförråd av ek och på Karpaternas sluttningar är även bokskogarna vitt
utbredda. För lövskogsälskare är området
alltså en självklarhet att besöka.
I princip all skog ägs och förvaltas av
staten. Personaltätheten är med våra mått
hög och skogskötseln kan därmed många
gånger hållas på en nivå vi bara kan drömma om. Skogarna är välskötta med en hög

nivå av hänsyn till både biologisk mångfald och skogens sociala värden. Många
avverkningar görs motormanuellt och hästar används fortfarande delvis.
Start i Lviv
Vi började resan i Stockholm och Köpenhamn för att sammanstråla i Warszawa
för vidare transport till Lviv. Lviv hette
Lemberg och var huvudstad i den Österrike –Ungerska provinsen Galicien fram
till första världskrigets slut. Under mellankrigsperioden tillhörde staden Polen,
innan den blev en del av den Sovjetryska
provinsen Ukraina efter andra världskri-

Naturskogsartad bokskog i Karpaterna med imponerande 800 kubikmeter per hektar.
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Gruppens guide Natalya Pavlyuk i en blandskog av tall och ek.

get. Stadens kärna är världsarv och har en
underbar atmosfär av Jugend som speglar
dess storhetstid under 1880-1919.
Hög nivå på forskningen
Lviv har en urgammal akademisk tradition
och redan första morgonen fick vi ta del av
försöken på fastigheten Gorsheim, ägd en
gång av den katolsk-ortodoxa kyrkan men
1935 donerad till skogsforskning.
Forskningen är på en mycket hög internationell nivå och tack vare långsiktiga
försök har man mycket hög kunskap kring
blandskogar och hur olika trädslag interagerar vid olika täthet och ljuspåsläpp.
Tall och ek var huvudträdslag men med
inslag av bok, lönn, sykomorlönn, europeisk lärk och amerikansk rödek. Marken var
rena sandsediment och man fördrog blandskog just för att den har högre ekologisk
stabilitet.

Lokalt kombinat
På eftermiddagen besökte några av oss en
skogsindustri och andra ett naturreservat.
En av skogens viktigaste uppgifter är
att skapa arbetstillfällen. På småorter är
arbetslösheten ofta stor, och därför är ofta
en industri knuten till ett skogsrevir på ca
7 000 ha för att skapa en lokal förädling i
så kallade kombinat. Fabriken använde de
flesta trädslagen som fanns i området och
tillverkade allt från ekämnen för export till
emballage i form av pallar.
Sågningen sker på enkla bandsågar av
märket Woodmizer och Serra montana.
Kombinatet i Brody hade 300 anställda
och är därmed en av stadens viktigaste arbetsgivare. Lönen för en vanlig arbetare är
ca 3 000 kr per månad. Fabriken hade på
senare år investerat i en ny bioenergianläggning men var i behov av flera investeringar inte minst på arbetsmiljöområdet.
15
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Självföryngrad bok
Till flöjtande av kringflygande sommargyllingar studerade vi sedan bokskogsföryngring.
Tidigare hade man planterat tätt men
började tycka att kostnaden var för hög.
Nu övergick man till självföryngring men
hade även försök med att så in en del ek
ibland bokföryngringen.
Vi såg mycket få viltskador och ofta klarar sig lövföryngringarna utan hägn vilket
är en dröm för den svenske skogsmannen.
Komplicerade skötselsystem
Ett av modeorden för tillfället är kontinuitetsskogsbruk. Förr hette det blädning när
man arbetar med flerskiktade olikåldriga
skogsskötselsystem. I Ukraina har man
en hög kunskapsnivå om mycket komplicerade skötselsystem i blandskogar. I ett
blädningsförsök utgick man från 30 % ek,
20 % bok, 20 % silvergran (Abies alba),
20 % gran och 10 % sykomorlönn (Acer

Ekskog blandad med sykomorlönn.
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pseudoplatanus, tysklönn).
Målsättningen var att behålla samma
trädslagsblandning och undersöka föryngring och produktion vid olika hårda
avverkningar. Som väntat gynnades de
skuggfördragande arterna silvergran, bok
och gran i alla avverkningar, och även i
de hårdaste huggningarna var det svårt att
få ekföryngringen att överleva, likaså att
få tillräckligt stora kronor på de ekar som
fanns i beståndet.
Stor hänsyn till sociala värden
På Ivano-Frankivsk överjägmästardistrikt
besökte vi ett 105 årigt ekbestånd med 260
kubikmeter per hektar. Man tillämpar den
tyska skötselstrategin med svaga gallringar de första hundra åren och omloppstider
upp mot 200 år. Man tar mycket stor hänsyn till skogens sociala värden.
Det här beståndet befann sig i den gröna
zon på 30 km som finns runt varje tätort.
Svamp och bär är en viktig del av kulturen
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Demonstration av röjning i blandad ädellövskog.

och i princip fick inget skogsbruk utföras i
denna zon utom avverkning av sjuka och
skadade träd. Dessa sanitära avverkningar
innebar också att all död ved togs bort vilket kanske är bra ur social synvinkel men
inte så bra för biologisk mångfald. I ett intilliggande bestånd syntes spår av tidigare
avverkning som utförts som lunning av
helstam med bandtraktorer vilket gett en
hel del kör- och släpskador på många ekar.
Spritt i flertalet planteringar fanns amerikansk rödek. Den självsår sig rikligt på
många sedimentjordar och anses som invasiv eftersom det är ett främmande trädslag.
Tillväxt och kvalitet är mycket god och den
skulle kunna bli ett värdefullt produktionsträd.
Dagen avslutades med en tur upp i en lift
vid en skidanläggning där vi kunde studera
bergsskogar på Karpaternas utlöpare.

tisk flora. Bergtall (Pinus mugo) är trädgränsbildande. Stora arealer granskog har
skadats av storm laviner och efterföljande
granbarkborre. Nu vill man öka andelen
lövskog men också övergå mot blädning
i den ganska branta terrängen. Bok, sykomorlönn och bergek är användbara. På
en sydsluttning såg vi granskog med 700
kubikmeter per hektar med grov underväxt
av fågelbär.
Med en hänförande utsikt över bergen
avnjöt vi en riktig skogslunch med grovt
bröd, stekt fläsk och ister tillsammans med
diverse tilltugg och öl kyld i fjällbäcken.
Mat och gästfrihet var över förväntan på
denna resa men genom strålande sol och en
bedårande miljö blev denna måltid något
utöver det vanliga. Vi fick dock göra skäl
för kalorierna när vi vandrade i den ganska
branta omgivningen.

Trädgränsen
Följande dag åkte vi med fyrhjulsdrivna
bilar upp till en ”alpäng” med en fantas-

Uholka världsarv
Nästa dag var det så dags för Uholka
världsarv. Bokskogarna på Karpaternas
17
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sluttningar i Ukraina, Slovakien och Rumänien utgör ett av Europas största bokområden. I vissa delar bedrivs skogsbruk
med olika metoder men man vill framför
allt öka mängden blädning/självföryngring.
Över en viss höjd lämnas skogen för fri
utveckling och här finns mer än 8 800 ha
urskogsartad bokskog som är flerskiktad.
Volymen varierar mellan 450 och 1 005
kubikmeter per hektar och de 25 grövsta
träden har en medelhöjd på 41 meter. I
snitt finns 41 kubikmeter stående död ved
och 113 kubikmeter lågor per hektar med
ett rekord på 322 kubikmeter – skalbaggar
och hackspettars dröm.

Forza för bättre brukningsmetoder
I medeltal finns 17 000 plantor under 30 cm
per hektar och 11 000 under 1,3 m, så föryngringen är säkerställd. Lunchlåda och
kall öl avnjöts vid en porlande bäck medan
lokalbefolkning slog slåtterängar med lie

Fältlunch med hänförande utsikt.
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och den något sönderskakade bussen fick
växelföraren reparerad. Inom projektet
Forza försöker man hitta bättre brukningsmetoder där man sammanväger skydd mot
erosion, biologisk mångfald och virkesproduktion med lokalbefolknings behov. Naturturism bli då en viktig faktor.
På återvägen till Lviv besöktes Kejsarens jaktslott där hängivna ornitologer
också på nära håll fick se både vitryggig
hackspett och mellanspett. Här fanns även
ett mindre arboretum med tulpanträd och
andra spännande arter. Återkomna till
Lviv fick vi åter en kväll att avnjuta god
mat i kulturhistoriska omgivningar och
man kände sig nästan förflyttad tillbaka till
Kejsartiden innan två världskrig ritade om
Europas karta. Och när olika folkgrupper
kunde existera tillsammans i harmoni.
Speciellt tack till vår helt fantastiska guide
Nataliya Pavlyuk och Lesaya Loyko Forza
projekt. ■
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Askskottsjuka
– ett slag mot ädellövskogsbruket
Johanna Witzell och Michelle Cleary
"Kungsträdet" asken (Fraxinus excelsior) är ett högt uppskattat inslag i våra
ädellövskogar och kulturmiljöer. På näringsrika och kalkhaltiga mullmarker
där tillgången till rörligt grundvatten
är god kan asken nå 30-40 meters höjd.
Asken erbjuder högklassigt virke för
flera olika ändamål och har höga naturvärden. Efter att almen drabbats av
almsjuka har asken i ökad grad planterats som allé- och stadsträd. Under det
senaste decenniet har dock även asken
drabbats av en allvarlig svampsjukdom,
askskottsjuka, som skördar såväl unga
som gamla träd.
En ny skogsskada i Europa
Askskottsjukan uppmärksammades för
första gången i början av 1990-talet i Polen
och i Litauen. Risiga kronor, knoppar som
inte slog ut på våren, vissnande, fläckiga
blad, stamsår och missfärgningar noterades
på askar (figur 1 och 2). Under 2000-talet
upptäcktes ökande skador på askar även i
väst (Tyskland), öst (Lettland, Estland), söder (Österrike, Ungern) och norr (Sverige
och Finland) om Polen.
I Sverige upptäcktes de första fallen av
askskottsjuka redan i början av 2000-talet
och sjukdomen har sedan dess gått framåt
snabbt (Skogsstyrelsen, 2013). Idag är asken rödlistad i Sverige (Gärdenfors, 2010)

och askskottsjukan har dokumenterats i
fler än 25 europeiska länder (Anon, 2014;
Timmerman m.fl., 2011).
En svamp, många namn
År 2006 kopplades askskottsjukan till förekomsten av en sporsäcksvamp med namn
Chalara fraxinea som isolerades från
symptombärande askar (Kowalski, 2006).
Likt många andra svampar återfinns dock
även askskottsjukasvampen i två olika
former, en som ofta är mögelliknande och
förökar sig asexuellt (anamorf) och en annan som förökar sig genom sexuella sporer
som bildas i fruktkroppar (telemorf).
Man tolkade först att C. fraxinea var
den asexuella formen för Hymenoscyphus
albidus, en mycket vanligt förekommande
och ofarlig nedbrytaresvamp (Kowalski &
Holdenrieder, 2009). Att denna harmlösa
svamp plötsligt verkade ha blivit aggressivt sjukdomsalstrande förbryllade forskare. Man spekulerade t.ex. i om klimatvariationer kunde ha påverkat svampen så att
dess levnadsstrategi förändrades drastiskt.
Efter ytterligare studier konstaterades
dock att C. fraxinea-svampens sexuella
form inte är H. albidus utan en helt ny
svamp som benämns H. pseudoalbidus
(Queloz m.fl., 2011). Denna svamp har
vissa likheter med den ofarliga svampen
H. albidus, t.ex. att båda lever på ask. Till
skillnad från H. albidus kan H. pseudoalbi19

Ekbladet 29

dus dock angripa levande askar och allvarligt skada dem (Husson m.fl., 2011).

Angrepp syns på många sätt
Askskottsjukasvampen livnär sig främst på
blad och bladskaft, men kan därifrån växa
in i knoppar, stjälkar, bark och ved (Cleary
m.fl., 2013). Övervintring sker på blad och
bladskaft i marken, där sporbildande sporsäckar (fruktkroppar) utvecklas. Följande
år sker massiv sporspridning med vinden,
och resulterar i nya angrepp på blad och
bladskaft.
Angrepp syns som mörka fläckar av
död (nekrotisk) vävnad på blad, stammar
(stamsår) samt som missfärgning i ved
(Kirisits m.fl., 2012; Kräutler & Kirisits,
2012). Vissnade skott och döda grenar ger

a

träden ett risigt utseende. Sjuka träd bildar
ofta vattskott, vilket ytterligare missbildar
kronan (figur 1).
Långvariga, ackumulerade skador leder
till att trädens närings- och vattenbalans
förstörs. Andra skadegörare som honungsskivling kan lättare angripa försvagade
träd (Lygis m.fl. 2005).
Vilka egenskaper i askar som gynnar eller missgynnar sjukdomens utveckling är
fortfarande oklara. Man ved dock att såväl
unga som gamla träd drabbas, äldre och
grövre träd verkar dock överleva längre
(Timmermann m.fl., 2011). Vidare har man
kunnat se att träd med tidig knoppsprickning infekteras i mindre grad än träd där
knoppsprickning sker sent (Bakys m.fl.,
2013).

b

Figur 1. Utglesad krona och kraftig bildande av vattskott vittnar om att träden har blivit
angripna av askskottsjukasvampen (a). Omfattande mortalitet på grund av askskottsjuka i ett
ungt askbestånd i Skåne (b). Foto: Michelle Cleary.
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Figur 2. Döda skott (a), bruna missfärgningar och död vävnad (nekroser) på skott (b), bladskaft
(c) och blad (d), samt fruktkroppar på fjolårets bladskaft i marken (e) kännetecknar askskottsjukan. Foto: Michelle Cleary.

Kan man minska askskottsjukan med
skötselåtgärder?
Eftersom sjukdomen är relativt ny har man
begränsad erfarenhet kring olika skötselåtgärders påverkan på sjukdomens spridning
och skadornas allvarlighet i enskilda träd
och i bestånd. Man kan dock utgå från att
det är ytterst svårt att påverka svampen och
dess biologi med skötsel.
Borttagning av insjuknade träd kan tänkas reducera lokala spridningskällor, men
man betraktar inte avverkning av smittade
träd som en rekommenderad standardmetod i bekämpning av askskottsjuka (Skogsstyrelsen, 2013). Eftersom smittan sprids
effektivt med vinden, kan effekten av lokala åtgärder vara obetydlig. Rekommendationen är därför att snarare spara askar

så länge som möjligt för att behålla naturvärden och gynna mångfalden. Att samla
och förstöra smittade blad kan även det
minska sportrycket runt ett gårdsträd, men
är knappast något alternativ på beståndsnivå (Skogsstyrelsen, 2013).
Även hamlingens effekt på askskottsjuka verkar fortfarande vara oklar. För träd
som regelbundet hamlas rekommenderas
att skära bort infekterade skott om svampangreppet inte nåt huvudstammen. Att
använda hamling som ett sätt att restaurera
smittade veteranträd anses däremot inte
motiverat (Skogsstyrelsen, 2013).
Att försöka återbeskoga drabbade områden med ask är riskabelt då nya plantor
löper hög risk att bli smittade. Generellt
anses sådd vara en bättre metod än plan21

Ekbladet 29

tering i sjukdomsdrabbade områden, men
mer forskning behövs för att säkerställa att
askskottsjukan inte sprids även med frön
(Cleary m.fl., 2012).
Vid byte av trädslag bör ståndortsanpassning uppmärksammas (Skogsstyrelsen, 2013). Skogsek, bok, lönn, fågelbär
eller skogslind är ädellövträdarter som kan
ersätta asken, och klibbal och poppel kan
vara andra möjligheter.
Förutom ståndortsanpassning bör man
även uppmärksamma risker för andra skadegörare. Till exempel bok och klibbal,
som i många fall skulle vara lämplig ersättare för ask hotas idag av Phytophthora
(Witzell & Hultberg, 2012). Att föryngra
med garanterat friskt material är naturligtvis viktigt oavsett trädart och föryngringssätt. Självföryngring av träd som överlever

a

bör gynnas när så är möjligt.
Möjligheterna att begränsa askskottsjukans spridning och dess effekter verkar
generellt vara mycket begränsade. Stora
resurser har därför riktats till sökandet av
resistenta askar (McKinney m.fl., 2012;
Pliura m.fl., 2011; Kjær m.fl., 2012; Stener, 2013).
Att förbättra trädens motståndskraft
Likt många andra epidemier upptäcks
även i asksjukedrabbade områden några få
askindivider som inte visar symptom, d.v.s.
som kan ha ärftliga resistensegenskaper
(figur 3). Att värna om dessa träd och låta
dem stå kvar kan främja självföryngring
och produktion av askfrö för framtiden.
Genom att studera vitala askar som står
bland insjuknade träd kan man få detalje-

b

Figur 3. Det finns stora skillnader i trädens mottaglighet mot askskottsjukan: kronan i ett mottagligt träd ser risig ut (a) medan ett träd med god motståndskraft visar få eller inga symptom
(b). Foto: Michelle Cleary.
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rad information om vilka processer och
egenskaper som gör att träden kan motstå
askskottsjukasvampens angrepp eller effektivt begränsa dess effekter. Denna information kan vidare användas för att utforma
riktlinjer för förädlingsarbete och ta fram
en bank av resistenta askkloner för framtidens skogsbruk (se nedan).
Att använda föryngringsmaterial med
förhöjd svampresistens kan dock innebära
problem. Dels kan träd som har god kapacitet att motstå skadliga svampar även
vara sämre material för den nyttiga svampmångfalden (Martin m.fl., 2013). På längre
sikt kan alltså skogens processer som drivs
av svamparnas aktivitet (framför allt nedbrytning och näringskedjor) påverkas på
ett okänt sätt.
Att reaktivt styra den genetiska bakgrunden i trädpopulationen mot ett smalt
mål kan även leda till att risken för andra,

a

oväntade epidemier och skador förhöjs
(c.f. Spielmann m.fl., 2004; Keesing m.fl.,
2006; King & Lively, 2012).
Nya hot från insekter
I framtiden kan asken hotas även av invasiva insekter. Smaragdgrön askpraktbaggen (Agrilus planipennis) är en aggressiv
skalbagge vars larver har orsakat storskaliga skador och död av Fraxinus-arter i
Nordamerika dit den tros ha spridits i träd
emballage på 2000-talet (Haack m.fl.,
2002; Wang m.fl., 2010). Skalbaggen härstammar från Ostasien men återfinns även i
Ryssland (Baranchikov m.fl. 2008).
Andra potentiella skadeinsekter som
sprids med emballage och levande växter,
och som i framtiden kan orsaka problem i
svenska askbestånd är asiatiska långhorningar (Anoplophora-arter) som redan
upptäckts i Danmark (Scheel m.fl., 2009).

b

Figur 4. Två hotande insektsarter som båda har sitt ursprung i Asien: 4a, den smaragdgröna
askpraktbaggen (emerald ash borer, Agrilus planipennis) och 4b, asiatsisk långhorning (Anoplophora glabripennis), som nyligen hittats i Danmark. Foton från Wikipedia commons.
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Dessa och andra möjliga riskscenarier bör
därför också uppmärksammas när man
planerar hållbara åtgärder för bevarandet
av askkloner för framtiden.

Roten till problemen
Askskottsjukans spridning i Sverige och i
hela Europa har varit mycket snabb; inom
ca 20 år har sjukdomen från startpunkten i
Polen spridit sig över hela Europa, framför
allt i riktning öst-väst. Med hjälp av vindburna sporer tros smittan kunna spridas
20-30 km per år (Solheim, 2009; Solheim
m.fl, 2011). Spridning över ännu längre
distanser anses ske huvudsakligen genom
transport av angripna växter från ett område till ett annat, eventuellt kan smittan
flyttas även i ved (Husson m.fl., 2012).
Andra spridningssätt (t.ex. med djur eller fordon) är tänkbara men har antagligen
liten betydelse för epidemin. Nya studier
antyder att t.o.m. frön kan bära askskottsjukasvampens sporer (Cleary m.fl., 2012),
men mer forskning behövs för att bekräfta
huruvida dessa sprorer kan orsaka sjukdom
på fröplantor.
Att askskottsjukans spridning har varit
så framgångsrik beror dock också på att
askträden inte har kunnat motstå angreppen och svampen har därför kunnat föröka
sig kraftigt i de nya områden där den har
kommit in. Att träden inte har motståndskraft mot en skadesvamp beror ofta på att
dessa två arter inte har utvecklats tillsammans inom samma område under en längre
tidsperiod med talrika generationer.
Ny forskning visar att askskottsjukasvampen H. pseudoalbidus kan härstamma
från Asien. Samma svamp verkar förekomma på ask i Japan (Zhao m.fl., 2012), Kina
(Zheng & Zhuang, 2013) och östra delar av
Ryssland (Cleary, Marčiulynienė, Nguyen,
24

Vasaitis, Stenlid, opubl.), dock utan att orsaka större skador. Man tror att askskottsjukasvampen har transporterats i växthandeln från Asien till Europa (Gross m.fl.,
2014; Woodward & Boa, 2013), där den
mötte ett mottagligt värdträd, ask, och utvecklades till en aggressiv skadegörare på
det eftersom träden och svampen inte har
hunnit anpassa sig till varandra. Ny forskning har dessutom visat att den aggressiva
svampen H. pseudoalbidus även håller på
att snabbt konkurrera ut den ofarliga arten H. albidus på askar (McKinney m.fl.,
2012), vilken kan ytterligare förstärka bilden av att H. pseudoalbidus är en ny svamp
som söker sin plats i våra skogsekosystem.
Gemensamt för askskottsjukan, almsjukan, Phytophthora-skador i Europa och
många insektsskador verkar alltså vara att
de orsakas av skadegörare som transporterats till ett nytt område med levande växter
eller emballage. När växter lever tillsammans med sina konsumenter (svampar,
insekter och andra djur) över en längre period sker en så kallad koevolution: växters
och konsumenters förhållande utvecklas så
att varken växters eller konsumenters liv
riskeras. När däremot en svamp eller insekt plötsligt införs i en helt ny miljö kan
den utvecklas till en invasiv och aggressiv
skadegörare, trots att den i sin hemmiljö är
ofarlig.
Framtidens skogsskydd
Förutom reaktiva insatser som riktar sig
mot skogsskadegörare som redan orsakar
stora problem borde ett mer långsiktigt,
hållbart och kostnadseffektivt sätt att hantera skogsskador och epidemier vara att
proaktivt åtgärda underliggande processer
och strukturer som skapar möjligheter för
dessa skador. För att minska förekomsten
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av liknande problem i framtiden bör den
internationella växthandeln och sättet som
vi använder växtmaterial ses över, inte bara
i Sverige utan även på paneuropeisk och
global nivå (FAO, 2014).
Transport av växter runt världen för att
hålla plantkostnader låga, odling av monokulturer med högproducerande men genetiskt enhetliga kloner, och introduktion av
exoter som importeras mellan kontinenter
kan skapa gynnsamma miljöer för utvecklingen av epidemier i våra skogar. För att
stödja skogsekosystemens kapacitet att
motstå skador och återhämta sig bör den
genetiska variationen på olika nivåer underhållas trots att det på kort sikt kan innebära minskade ekonomiska vinster.■
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VEDSVAMPAR PÅ EK
21. Eksprickling, Colpoma quercinum, och
Ekplätt, Corticium quercicola
Stellan Sunhede
Ekens klenare grenar och kvistar utgör ett
lämpligt substrat för en lång rad svampar
från olika svampgrupper. Några av dessa
har presenterats i Ekbladet, nämligen hasselticka Dichomitus campestris, ekkrös
Exidia truncata, frätskinn Vuilleminia comedens och styvskinn Stereum hirsutum
(Sunhede 2001, 2005, 2010, 2013). Här
presenteras eksprickling Colpoma quercinum och ekplätt Corticium quercicola. Den
förstnämnda är en sporsäcksvamp som är
nära besläktad med lönnens tjärfläcksvamp
Rhytisma acerinum (Lanz 2007, Lantz
m.fl. 2011). Ekplätt är en skinnsvamp (jfr
Sunhede 2010) som är knuten till eksprickling.
1. Eksprickling – Colpoma quercinum
(Pers.) Wallr.
Fruktkropp
Bark- och vedlevande sporsäcksvamp som
ofta förekommer rikligt på kvistar och klena grenar av ek. Svampens fruktkroppar
anläggs först under barkytan, omslutna av
en svart svampvävnad (fruktkroppsbädd
eller stroma). Allteftersom de utvecklas
höjer sig ytan och bildar smala, 2-15 mm
långa, raka, böjda, s- eller u-formade,
ibland något förgrenade åsar. Dessa är ofta
spridda tvärsöver eller ibland längs med
28

kvistens/grenens längdriktning (Figur 1,
2, 5). Vid mognaden sprängs barken längs
med åsarnas topp, delar sig åt sidorna
och den svartaktiga svampvävnaden blir
synlig. Denna sväller vid fuktig väderlek
och spricker i sin tur upp läppformigt och
exponerar en mestadels brett-avlångt ellipsoid fruktkropp (apothecium) eller en
fruktkropp av åsarnas mer komplicerade
former.
Fruktkroppar i regel 2-15 mm långa och
1-3 mm breda, med en blågrå-grå-grågulaktigt sporbildande yta (hymenium; Figur
1-3). Vid torrt väder sluter sig svampen tätt
ihop och blir svårare att uppmärksamma
(Figur 1, 3, 5) för att ånyo slå ut i fuktigt
väder. När hymeniet mognat och släppt
sina sporer bryts den tunna fruktkroppen efter hand ned. Kvar blir nu ”gamla
fruktkroppar” som mest består av stromats
mörka vävnad som i torka kan vara läppformigt hopslagen (Figur 4).
Rester av det döda stromat är motståndskraftigt och kan sitta kvar i mer än ett år
(Figur 7). För mikroskopiska karaktärer
hänvisas till Nannfeldt (1932), Dennis
(1968) och Breitenbach & Kränzlin (1981).
Svampen har även ett konidiestadium,
Conostroma didymum (Faultry & Roum.)
Moesz, där sporer produceras på könlös
väg (Butin 2011). Detta beskrivs inte här
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men en detaljerad redogörelse ges av Twyman (1946).
Förväxlingsarter
Det finns två andra Colpoma-arter i Sverige (Lantz 2007). De påminner om eksprickling men utgör ingen förväxlingsrisk
då de inte växer på ek. C. juniperi hittar
man på bark av en och C. ledi på bark av
skvattram.

Ekologi
Fruktkroppar av eksprickling är vanliga på
ek Quercus robur och bergek Q. petraea i
Sverige.
Svampen förekommer på ekar i alla
tänkbara miljöer oavsett ålder och dimension, från ”plantor” med förvedade grenar
till gamla grova träd. Lättast är fruktkropparna att observera på unga träd men vindfällda gamla ekar visar att de kan förekomma var som helst i trädkronan. Färska
fruktkroppar ses främst i april-juni.
Svampen växer främst på 3-20(-30) mm
grova, döda kvistar, vattenskott och grenar
på trädet.
Ibland ser man fruktkroppar även på
bladbärande, klena grenar (se vidare nedan).
I samma kvist/gren förekommer ofta
en stor mängd enskilda små mycel av eksprickling. De är avgränsade och omgärdade av mörka zoner som kan ses på insidan
av barken, på ytan av och i veden (Figur 6).
Zonerna observerades av Twyman (1946)
och har beskrivits som avgränsningar av
individuella (somatiskt inkompatibla) mycel (Boddy & Rayner 1984).
Colpoma quercinum anses vara en endofyt, d.v.s. en organism, som under en
viss tid av sin livscykel lever i levande
växtvävnad utan att ge upphov till några

yttre symptom (Butin & Kowalski 1983,
Ragazzi m.fl. 2001, Lantz 2007). När kvistar och grenar försvagas och dör utvecklas
fruktkropparna. Till en början är kvistar
och grenar med färska fruktkroppar sega
och hållfasta men med åldern bryts veden
ned och de faller till slut till marken.
Kowalski (1991) undersökte förekomsten av eksprickling i döda grenar och
kvistar av ek, Quercus robur. Han fann att
27,4 % av grenarna, 74,6 % av grentopparna och 70,0 av de undersökta vattenskotten
var koloniserade av svampen.
Röta
Den rötade veden blir till slut vitaktig och
spröd och särskilt tunna kvistar kan bli
mycket fragila och går då av vid minsta
beröring. Butin & Kowalski (1983) skriver
att svampen orsakar en snabbt förlöpande
vitröta. På lite grövre substrat kan stundom
bark och fruktkroppar flagna av och lämna
en hård kärna av ved.
Utbredning och status
Colpoma quercinum är allmänt förekommande på bergek och ek inom ekarnas naturliga utbredningsområde i Sverige. Den
förekommer även på planterad ek långt
norr om ekens naturliga nordgräns. Författaren har bl.a. sett den i Umeå och Luleå
i vårt land och i Jyväskylä i Finland. Det
är mycket möjligt att ekspricklingen redan
varit etablerad som endofyt i dessa träd när
de en gång planterades som unga. Svampen får anses vara allmän på ek i de nordiska länderna och i de baltiska staterna.
Vesterholt (1995, 2009) klassar arten som
mycket allmän i Danmark. Jahn (1979) och
Breitenbach & Kränzlin (1981) anger arten
som allmän på ek i Tyskland respektive i
Schweiz.
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Figur 1-3. Eksprickling Colpoma quercinum på ung bergek Quercus petraea. – 1, 2: Färska
fruktkroppar och barkåsar på en ca 15 mm tjock, död gren. – 1: Hopslående p.g.a.begynnande
uttorkning. – 2: Utslagna efter sprayning med vatten. – 3: Fruktkroppar på 4-5 mm grov, död
kvist. – Danmark, Jylland, Ribe, Egebaek, 2014-05-09. – Foto: Stellan Sunhede.
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5
Figur 4-5. Eksprickling Colpoma quercinum på ungträd av ek Quercus robur. – 4: Gamla,
torra läpplikt slutna fruktkroppsbäddar omslutna av den uppspruckna barken. På död,
lossbruten ca 7 mm grov, skör torrkvist. – 5: Med ouppspruckna och hopslagna exemplar. På
död, seg, fastsittande, 15 mm grov gren. – 4: Småland, Jönköping, Huskvarna, Värnhemsvägenomr., 2014-04-06. – 5: Södermanland, Enskede, Torögatan-omr., 2014-04-20. – Foto: Stellan
Sunhede.

Artens roll i skogsbruket
Ekspricklingen kan främst betraktas som
en kvist-rensare som tar hand om försvagade och döda kvistar och grenar på levande ek. Som endofyt finns svampen redan
som vilande stadium i den levande grenen
men om den sedan bidrar till den försvagade grenens död eller startar sin aktivitet
då denna dött finns det olika uppfattningar
om.
Dennis (1968) betraktar svampen som
en svag parasit och Kowalski & Kehr

(1977) noterar att Colpoma quercinum kan
bidra till död av försvagad vävnad. Butin
& Kowalski (1983) menar att svampen
uteslutande är en kvist-rensande saprofyt
och utan tendens till att åstadkomma skador i huvudstammen. Död lossnande bark
och Colpoma-rester på ena sidan av en
gren och levande bark, kvistar och läkande
övervallning på motsatta sidan tyder på att
en angripen gren åtminstone ibland delvis
kan försvara sig mot svampen i ett par år
(Figur 7).
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Figur 6, 7. Eksprickling Colpoma quercinum. – 6: Svarta, tydliga sklerotiegränser i kvistved
(överst) och på insidan av avskalad bark från denna (nederst). Kvist med bark ca 10 mm och
utan bark ca 8 mm i diameter. Färska fruktkroppar finns på barkens utsida. Montage från död
kvarsittande kvist av bergek Quercus petraea. – 7: Gamla rester av fruktkroppsbäddar på delvis
levande, 11-14 mm grov gren av ek Quercus robur. – 6: Danmark, Jylland, Ribe, Egebaek,
2014-05-09. – 7: Västergötland, Ledsjö sn, Sandbacken, 2014-05-10. – Foto: Stellan Sunhede.
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2. Ekplätt – Corticium quercicola Jülich
(Laeticorticium quercinum J. Erikss. &
Ryvarden)

Fruktkropp, ekologi, utbredning mm
Skinnsvamp som bildar ett tunt överdrag
på och intill döda fruktkroppar av eksprickling, Colpoma quercinum. Fruktkroppar
helt vidväxta, rödaktiga-rosa, i fuktigt väder gelatinösa och i de tunna, perifera partierna något transparanta (Figur 10), som
torra fasta, hårda och ofta mer distinkta i
avgränsning och färgintensitet (Figur 8, 9;
Sunhede 1977), som unga ± rundade och i
regel 2-6 mm i diameter, ibland sammanflytande och 10-40 (-100) mm långa. För
mikroskopiska karaktärer hänvisas till Eriksson & Ryvarden (1976).
Fruktkropparna av ekplätt kan ses från
höst till tidig sommar på fastsittande kvistar/grenar med döda fruktkroppsbäddar av
eksprickling (Figur 8-10), både på bergek
Quercus petraea och ek Q. robur. Ekplätt
är tämligen vanlig inom ekens hela naturliga utbredningsområde i Sverige men
ändå lätt att förbise. Den beskrevs därför
sent som ny för vetenskapen av Eriksson &
Ryvarden (1976) och avbildades i färg av
Sunhede (1977). Under regnfattiga höstar
ses den mindre frekvent till sällsynt.
Författaren har i övriga Nordeuropa
samlat den i Danmark, Estland, Finland,
Lettland, Litauen och Norge. Svampen är
även funnen på planterad ek norr om ekens
naturliga nordgräns och är i Sverige funnen
bl.a. i Umeå och i Finland i Jyväskylä. ■

Summary
Sunhede, S. 2014. VEDSVAMPAR PÅ
EK - 21. Eksprickling, Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. och ekplätt, Corticium
quercicola Jülich. (Wood fungi on oak 21. Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. and
Corticium quercicola Jülich). – Ekbladet
29: 28-36).
The gross morphology, ecology, and distribution of the oak-inhabiting, endophytic
ascomycete Colpoma quercinum (Pers.)
Wallr. and the associated corticiaceous
fungus Corticium quercicola Jülich in
Sweden are treated. Illustrations in colour
show substrate and fruit bodies in different
states of the two species and several Colpoma-mycelia in the same twig, delimited
by black sclerotial lines in wood and bark.
Colpoma quercinum is found on bark of
3-20(-30) mm thick, attached, dead twigs
and branches on living oaks of all ages.
Fresh fruit bodies occur mostly on newly
dead substrate but branches with disintegrating bark and Colpoma remnants on one
side, and with living bark and twigs on the
opposite side were observed. Fruit bodies
are most easily observed on young oaks but
wind-felled big trees show that fruit bodies
may occur on suitable substrate anywhere
in the canopy. The fungus is common on
Quercus petraea and Q. robur within their
natural distribution areas in Sweden. It is
also found on planted oaks further north of
the distribution limit of Quercus in North
Europe and has been found e.g. on Q. robur in Luleå (Sweden) and in Jyväskylä
(Finland).
Corticium quercicola which grows on
or close to old stromata of C. quercinum
appears as reddish-pinkish patches on the
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Figur 8-10. Fruktkroppar av ekplätt Corticium quercicola på och vid gamla fruktkroppsbäddar
av eksprickling Colpoma quercinum. På döda, lossbrutna kvistar av ek Quercus robur. – 8, 9.
Torra. – 10. Samma som 9 men uppfuktad och då gelatinös. – Småland, Jönköping, Huskvarna,
Värnhemsvägen-omr., 2014-04-06. – Foto: Stellan Sunhede.
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twigs and branches. The resupinate fruit
bodies are often less than 10 mm in size but
may coalesce and reach 40(-100) mm in
extent. They can be seen from the autumn
to early summer. The species is rather common in Sweden but may be easily overlooked. It is also found north of the natural
distribution limit of Quercus, e.g. on Q.
robur in Umeå (Sweden) and in Jyväskylä
(Finland). In North Europe it is also known
from Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania
and Norway.
Stellan Sunhede, Hökaskog Sandbacken, Lundsbrunn, SE-533 92 Sweden. Email: stellan.sunhede@gmail.com
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Ekar som blivit kalätna av allmän frostfjäril i Knislinge, Skåne. Foto Gunnar Isacsson.

36

Ekbladet 29

Glesa ekar i södra Sverige –
frostfjärilen bär skulden
Gunnar Isacsson
För andra året i rad har många ekar i
södra Sverige drabbats av insektsangrepp. År 2013 var det både ekvecklare
och allmän frostfjäril som angrep ekar i
Jönköpings, Kalmar och Hallands län. I
år, 2014, var det dags igen, denna gång
mest i Skåne, Halland och västra Småland. Allmän frostfjäril har gjort att
många ekkronor varit glesa på försommaren.
Den allmänna frostfjärilen svärmar på hösten då den vinglösa honan lägger ägg uppe
i trädens kronor. Den milda vintern har
varit gynnsam för äggens överlevnad och
därför fanns enorma mängder med larver
på de nyutslagna bladen. I början av juni
är larverna fullvuxna och förpuppar sig i
marken.
Larverna är en viktig föda för småfåglar
och träden sätter nya blad i juli. Kalätning

under ett år är normalt ingen skada. Om
angreppen upprepas flera år i rad kan dock
träden stressas och bli mottagliga för andra
sjukdomar och svampskador av exempelvis honungsskivling.
Särskilt värdefulla träd som vårdträd,
fruktträd, alléer med mera kan skyddas genom att sätta limringar på trädstammarna
under september och oktober för att förhindra att honorna klättrar upp.
Man kan fråga sig hur en art med vinglösa honor kan vara så spridd och vanlig.
Svaret är att larverna kan flyga! De nykläckta små larverna spinner en tråd rakt ut
i luften och flyger drake mot nya nejder. ■

Gunnar Isacsson är insektsexpert på
Skogsstyrelsen.
gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se

Larverna av den allmäna frostfjärilen (Operophtera brumata), frossar på ekens bladverk. Foto
Gunnar Isacsson.
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Ädellövpristagare 2013
Ekfrämjandet hade glädjen få dela ut inte mindre än fem länspris för 2013, utöver rikspriset. Pristagarna vittnar alla om den stora passion och engagemang som finns för ädellövets utnyttjande och viktiga funktion i det svenska landskapet.

Ekfrämjandets rikspris för 2013 till Anders Söderlund
Anders Söderlund är född och uppvuxen
i Bohuslän med familjegården Anfasteröd
i Ljungskile som bas. Tidigt i livet kom
Anders att intressera sig för skog och natur och lockades särskilt till lövskogar, i
synnerhet ekskog. Detta intresse kom till
speciellt uttryck den gången Anders, långt
innan studierna på Skogshögskolan, satte
sig på tvären mot sin pappa och hans skoglige rådgivare som ansåg att ett 13 hektar
stort bestånd med gammal ek skulle avverkas och ersättas med gran. Merparten av

beståndet finns kvar idag som Anfasteröds
vackraste ekskog med 150-åriga stammar
dugliga till det mesta!
Efter genomförd jägmästarutbildning
var Anders under drygt 10 års tid främst
verksam inom skogsvårdsorganisationen,
från 1982 till 1993. Efterhand övertogs
ägandet och förvaltandet av Anfasteröd.
Vid sidan av gårdsförvaltningen bedrev
Anders egen konsultverksamhet.
I Göteborg tog vid den här tiden planerna på att låta bygga en fullskalig replik av

Anders Söderlund tilldelades 2013 års rikspris, här tillsammans med prisutdelaren Thomas
Thörnqvist. Foto Hans-Jöran Hildingsson.
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ett 1700-tals lastfartyg av typen ostindie- indiefararen Götheborg har visat att det
farare, allt fastare form. Skogssällskapet gick att återskapa det kunnande och den
ställde sig positivt till frågan om intresse kompetens som behövs för att bygga en
fanns för ett engagemang i virkesanskaff- 1700-tals fullriggare.
Anders stora engagemang för produkningen till fartygsbygget och erbjöd i sin
tur Anders Söderlund att bli ansvarig för tion av högkvalitativ ekskog på sina egna
ägor såväl som hans stora kunnande om
detta.
I egenskap av så kallad skeppsjägmäs- slutanvändningen av ekens virke gör att
Anders Söderlund är en välförtjänt mottare axlade Anders rollen som ansvarig för
virkesanskaffningen till Ostindiefararen tagare av ekfrämjandets rikspris 2013.
Götheborg och hade under perioden 19952005, då fartyget byggdes, ett mycket nära
och givande samarbete med projektets Ekfrämjandets styrelse
eldsjäl
skeppsbyggmästaren
Joakim Severinson. För ett fartygsbygge av denna dimension
behövs cirka 3 000 fastkubikmeter rundvirke av ek och cirka
1 000 fastkubikmeter fura. Anders upptäckte snart att de grova
och långa virkesdimensioner
som krävdes knappast erbjuds
från dagens moderna skogsbruk. Uppdraget att ansvara för
virkesanskaffningen till Ostindiefararen blev en verklig utmaning. Anders själv betraktar
i efterhand uppdraget som sitt
livs allra mest intressanta! Den
omfattande specialistkompetens Anders utvecklade under
byggnationen grundade sig på
mycket research och studier av
känd facklitteratur från mitten
av 1800-talet. Med envishet,
uthållighet och en stor portion
diplomati genomförde Anders
uppdraget med bravur. Och lön
för mödan blev det – för fulla
segel seglade Ostindiefararen
Götheborg ut ur Göteborgs
3000 kubikmeter ek behövdes till Ostindienfararen
hamn i juni 2005. Projektet Ost- Götheborg. Foto Wikipedia commons.
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Ekfrämjandets länspriser 2013
Ekfrämjandets länspris för Halland till Bernt Flinck
Efter att ha arbetat som skogsvårdskonsulent och distriktsföreståndare på Skogsvårdsstyrelsen i Skåne sedan 1972 började
Bernt Flinck 1998 som skogsvårdskonsulent på Skogsvårdsstyrelsen i Halland.
När Bernt började i Halland tog han med
sig sina kunskaper och erfarenheter av lövskogsskötsel och särskilt skötsel av ädellövskog från Skåne. Bernt har hela tiden
haft ett stort intresse av att förmedla sina
kunskaper och erfarenheter till skogsägare
och kollegor inom skogsbruket. Bernt har
förmågan att se och anpassa sina råd till såväl de lokala produktionsförutsättningarna
som till natur- och kulturmiljövärden.
Bernt har på ett systematiskt sätt tagit
kontakt med skogsägare som har lämpliga
objekt och lämnat råd och även förmedlat

olika former av stöd. Bernt har genom en
mycket god dialog med skogsägarna skapat ett ökat intresse för ädellövskogsbruk
i Halland.
Genom det systematiska arbetssättet
har Bernt med framgång tillsammans med
skogsägarna bidragit till dels att ädellövskog anlagts på marker där det tidigare
inte varit ädellövskog, dels att ädellövskog
gallrats fram ur blandbestånd.
Bernt har också på grund av sina personliga egenskaper efterfrågats som både
regional och nationell expert när det gäller
ädellövskogsskötsel.
Bernt Flinck är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2013.

2013 års pristagare i Halland Bernt Flinck fick sitt pris vid årsmötet, där Thomas Thörnqvist
stod för utdelningen. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandets länspris för Västra Götaland till Mats Niklasson
Mats Niklasson, jägmästare sen 1991 och
docent, doktorerade med avhandlingen
”Dendroecological Studies in Forest and
Fire History” på Sveriges Lantbruksuniversitet 1998.
Efter några års anställning på Skogssällskapets Förvaltning AB, är han sedan
2011 anställd på Stiftelsen Nordens Ark i
Bohuslän. Kontakten med SLU i Alnarp
är inte släppt. Mats undervisar på deltid i
naturvård, brandhistorik och skogshistoria,
är handledare för en doktorand och har helt
nyligen varit med en grupp elever i den
polsk-vitryska nationalparken Bialowieza.
Efter ett mångårigt samarbete med
Skogssällskapet hade det hos VD:n på
Nordens Ark Lena M Lindén vuxit fram
en idé om att omföra Åby säteris marker
från traditionellt produktionsskogsbruk till
status ekopark.

Lena berättar: ”Skogssällskapet ställde
upp med en konsult. Konsulten var Mats
Niklasson. Han var i början tyst och inlyssnande, men direkt med på noterna och satte
full fart på allt och lite till. Plötsligt visste
vi alla på Nordens Ark vad begreppet veteranisering innebar. Till vår - i början - förskräckelse, såg vi hur han tillsammans med
sina medarbetare påbörjade en misshandel
av relativt unga ekar i sällan skådad omfattning. Dessa ingår numera i ett internationellt forsknings- och artbevarandeprojekt.
Mats är mannen som givit begreppet mulm
ett ansikte. Med en envetenhet som en gotländsk rauk och ett visst mått av olydnad
har han, med Skogssällskapets hjälp, avverkat granskog i ett rasande tempo”.
Mats, idag ledare för ekoparksprojektet,
har bidragit till restaurering av strandängar
och ekhagar på Nordens Ark. Han har sett

2013 års pristagare i Västra Götaland Mats Niklasson fick sitt pris av Thomas Thörnqvist. Foto
Hans-Jöran Hildingsson.
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till att mer än 150 hektar har inhägnats som
idag betas av får, getter och nötkreatur.
Med sin kunskap och energi har han skapat
goda förutsättningar för en ekopark inom
loppet av några få år.
”Något som kanske egentligen inte är
möjligt”, menar Bo Norming, vice VD på
Nordens Ark och fortsätter: ”Men eftersom
Lena fött idén och alltid har lite bråttom så

tycks just kombinationen Mats energi och
kunnande och Lenas oförställda förmåga
att upphäva naturkrafterna, ha utgjort en
katalysator till framgång”.
Mats Niklasson är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2013.

Ekfrämjandets länspris för Jönköpings län till Bengt-Elis
Pettersson
Bengt-Elis Pettersson äger fastigheten Sikenäs 1.1. Fastigheten är belägen utanför
Sävsjö vid stranden av Vallsjön och omfattar ca 44 ha skog, varav 25 % är löv. På
sin fastighet har Bengt-Elis experimenterat
med olika lövträdslag. Speciellt stort intresse har Bengt-Elis ägnat produktion av
olika lövträdslag som bildar masur, t ex
björk, al, asp och rönn. Bengt-Elis får anses vara en av Sveriges ledande MASURambassadörer som i många år tillsammans
med kollegan Harald Säll tagit hem finska
klonade masurplantor som de sålt till kunder som utbildas i masurträdens skötsel.
Bengt-Elis har dessutom visat stort in-

tresse för användning av lövträdsvirke.
Detta arbete har bland annat mynnat ut i
utställningar i Sävsjö. Utställningarna har
utformats på ett sätt som är ägnat att föra
ut kunskapen om till vilka produkter olika
lövträd är lämpliga. I produkterna som
ställs ut vill Bengt-Elis även visa hur man
kan använda lövvirkets ”naturkvalitet”.
Med naturkvalitet menar Bengt-Elis virke
med kvistar och andra defekter.
Bengt-Elis Pettersson är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2013.

Ekfrämjandets pris för Kronobergs län till Ingvar Karlsson
Ingvar Karlsson äger fastigheten Flatinge
Södergård i Vittaryd. På sin fastighet har
Ingvar strävat efter att så långt möjligt gynna eken. Det har han gjort genom att anlägga nya ekbestånd såväl som att röja och
gallra fram ek i barrskogslandskapet. Efter
stormen Gudrun hägnade och planterade
Ingvar stora arealer med ek. Dessutom
har han stamkvistat yngre ekindivider och
även gynnat eken i betade ädellövhagar.
Ingvar har ett eget lövsågverk som han
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själv byggt upp. I sågverket förädlar han
ek och andra ädellövträd. Gränsstolpar i
ek till naturreservaten i Kronobergs län är
en av Ingvars produkter. Andra produkter
som Ingvar kan tillhandahålla är till exempel golvbräder och grindstolpar. Hans
verksamhet bidrar aktivt till ekens avsättning i trakten.
Ingvar Karlsson är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2013.
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Ekfrämjandets pris för Skåne till Curt Strömberg
Curt Strömberg föddes in i skånskt skogbruk. Hans far var skogvaktare på Wanås
gods, varigenom Curt tidigt präglades i en
miljö där ädel lövskog omgav honom.
Skogsmannabanan blev naturlig, och
följdriktigt blev så småningom Kolleberga
skogsskola den plats där han blev färdig
skogvaktare . Sin första tjänst tillträdde
han i Södra Skånes revir av Domänverket i
början av 60-talet.
Curt har under hela sin verksamma tid
i samarbetet med revirförvaltarna och övriga kollegor värnat om ädellövskogens
berättigade utrymme. Under perioder har
detta fått ske med tämligen svalt intresse
från högre ort, där målsättningen inte alltid
rimmade med den mångfacetterade syn på
skog och landskap som är naturlig i de sydligare provinserna.
Curts gärning och omsorg har inte bara
gällt skogen. Många är de unga människor
som under hans stimulerande och kunniga
ledning gjort sin praktikanttid på Domänverkets marker, och fått lära sig att skog
inte bara består av gran och tall.
Anpassningen till en modern tid innebar
för Domänverket stora förändringar. Bevakningstrakter och revir slogs ihop, blev
distrikt och förvaltningar. Curts och andras
ansvar ökade i omfattning och mot slutet
av hans tjänstgöring gällde det hela Skåne.
Hans och andras kunskap och intresse för
ädelskogens skötsel har fått stor spridning
inom det företag som numera är Sveaskog.

Vid sin pensionering fick Curt tillfälle
att förvärva en mindre skogsfastighet nära
hemorten där hans idéer och praktiska kunnande kan få blomma ut även inom småskogsbrukets ram.
Curt Strömberg är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2013.

Curt Strömberg tilldelades länspriset vid
Ekfrämjandets årsmöte i Älmhult, 2013. Foto
Mats Hannerz.
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Erik Stenströms stiftelse
År 2012 bildades Erik Stenströms stiftelse
för Ekskogsbrukets främjande. Med ett
startkapital på 10 miljoner kronor kommer
stiftelsen att kunna dela ut årliga anslag till
forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen om eken och
dess skötsel.
Stiftelsen hade sin första utlysning under 2013. Efter en urvalsprocess bland de

10 inkomna ansökningarna kunde styrelsen bevilja fyra projekt, som fick dela på
418 000 kronor.
Stiftelsen leds av en styrelse med representanter från Ekfrämjandet och SLU, Institutionen för sydsvensk skogsforskning.
Mer information om stiftelsen och utlysningar finns på Ekfrämjandets hemsida:
www.ekframjandet.se.

Beviljade projekt 2013:
Naturlig föryngring av ek
Ett fältförsök på Visingsö ska följas upp
för att studera effekten av bete och vegetationskonkurrens på ekföryngringen. Materialet används som ett pilotprojekt för att
bygga upp ett långsiktigt samarbete med
forskare i USA kring naturlig föryngring
av ek.

Stamkvistning av ek
Projektet ska analysera tidigare insamlade
data om tidsåtgång vid stamkvistning av
ek. I stamkvistningsförsöket jämförs sågtyper, metod, grenkaraktärer och effekten
av vem som utför kvistningen. Målet är att
ta fram en generell modell för tidsåtgång
vid stamkvistning.

Ansvarig forskare: Magnus Löf, SLU,
Alnarp.

Ansvarig forskare: Jens Peter Skovsgaard,
SLU, Alnarp

Ekologiska långtidsstudier
Ekprojektet har pågått i 13 år och syftar till
att stödja myndigheter och skogsägare i deras val av skötselåtgärder som kan främja
biologisk mångfald i löv- och blandskogar
med ek. Bidraget från Ekfrämjandet ska
användas till löpande åtgärder i de 25 bestånden, spridda över fem län i södra Sverige. Bland annat kommer röjning att göras
runt tidigare frihuggna stora ekar.

Skötsel av ek under tall
I Tönnersjöheden, Halland, finns ett försöksbestånd med ek, gran och tall i blandning. Vid avverkningen 2008 gynnades
många ekar till förmån för barrträden. Försöket följs långsiktigt, och med bidraget
kommer ekarnas åldrar att fastställas för
olika diameterklasser. Detta kommer att
öka kunskapen om ekarnas tillväxtrespons
efter frihuggning.

Ansvarig forskare: Frank Götmark, Göteborgs universitet.

Ansvarig forskare: Lars Drössler, SLU,
Alnarp.
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Foto Mats Hannerz

Ek i Nordöstra
Skåne

– anläggning och röjning, gallring, stamkvistning och gårdsförädling av virket. Eken
står i fokus på Ekfrämjandets exkursion och
årsmöte 2014 i f.d. KRISTIANSTADS LÄN.
Lite bok, blandskog och kultur får förstås
också plats.
Missa inte att boka in 11-12 sept 2014!
Läs mer på hemsidan www.ekframjandet.se
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