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Kortfattad redovisning för beviljat forskningsstöd.
Styrelsen beviljade undertecknad 30 288 kr i december 2014 till delstudier inom projektet Bark- och vedbeboende svampar på ek i Nordeuropa. En kortfattad redogörelse (högst en A-4-sida) för vad som hittills
genomförts inom projektet samt när det bedöms vara avslutat har önskats av styrelsen. Den följer nedan.

Genomfört arbete under 2015
1. Uppföljning av eksvampfloran i följande 8 fasta provrutor omfattande > 400 ekar.
• Provrutorna Toftaholm (syd Värnamo), Madesjö (Nybro), Halltorps Hage (Öland samt
några spridda solitära ekar på ön) vid tre tillfällen under året.
• Provrutan Hallands Väderö (Skåne) två resor under hösten.
• Provrutan Hördalen (Kungsbacka) tre resor genomförda.
• Provrutan Mariedal (Lundsbrunn) vid tre tillfällen
• Provrutan Råbäck (Kinnekulle, samt några spridda solitära ekar i omgivningarna)
tre omgångar under vår, sommar och höst.
2. Fältundersökningar av bark- och vedsvampfloran på ek i Blekinge (bas Spjutsbygds gård).
• Under perioden 2015.09.08-2015-09-14 Fältstudier på följande lokaler:
Rödeby, Spjutstorp, Skillinge, Vambåsa, Almö, Sölvesborg (3 lokaler), Valje Fiskartorpet, Norje, Ysane, Mörrums bruk,
Asarum, Karlshamn Vägga-omr., Johannishus (3 lokaler), Bräkne Hoby (2 lokaler), Ronneby Väby-omr, Kallåkra, Järnavik,
Torkö (3 lokaler), Augerum, Karlskrona (2 lokaler), Valje naturreservat.

• Under perioden 2015.10.05-2015-10-11. Fältstudier på följande lokaler:
Kyrkhult, Olofström (2 lokaler), Österfors bruk, Ljunsryda, Valje, Karlskrona V. Vämö parken, Ö. Vämöparken, Västmark,
Skönstadvik, Ekebacken, S. Knösö (3 lokaler), Verkö (Grimskula), Skärva, Nättraby, Ronneby Vambåsa näs, Almö
(Hammarholm, Beteskolmen), N. Tromtö, Karlskrona V. Vämö, Ekebacken.

3. Fältundersökningar av ek vid Ekens nordgräns främst längs Dalälven under perioden 2015-0919---2015-09-28. Fältstudier på bl.a. följande lokaler (baser Älvkarleby och Svärdsjö):
Älvkarleby, Älvkarleö, Untra Kraftverk-omr, Gropholmarna, Karsholms bruk, Söderfors, Marma, Untra gård, Örbyhus, Gysinge
(flera lokaler), Hyttön-Båtfors, Falun (bl.a. Harmsarvet), Borlänge (bl.a. Ornäs)

4. Frekvensstudier av vedsvampar på ek i Brunsbo ängar (Skara).
Under 2015 följdes >1000 numrerade ekar ånyo upp med avseende på vedsvamp i Brunsbo
ängar. Detaljstudier rörande brunskinn Stereum gausapatum (se uppsats i Ekbladet 2015)
genomfördes här.
Projektets fullföljande
Delprojektet för vilket medel ansökts är nu slutfört enligt redovisning ovan. Kvitton för boendekostnader och för båtresor till Hallands Väderö finns bevarade. Om styrelsen så önskar kan jag
inkomma med kompletteringar.
Slutanmärkning
Undertecknad vill tacka för de beviljade forskningsmedlen. Det har varit värdefullt att få hjälp
med att hålla provrutestudiernas långa serie vid liv. Av stort intresse har fältstudierna i
Blekinges och i Dalälvsområdets vitt skiftande miljöer varit.
Hökaskog, Sandbacken 1, den 22 februari 2016
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