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ANVISNINGAR TILL FÖRFATTARE I
EKBLADET
Artiklar eller notiser
bör vara skrivna på svenska. De godtages för publicering efter granskning av redak¬
tionen eller av redaktören utsedd fackgranskare.

Manuskript
bör vara inlämnade som textfiler på diskett. Bifoga alltid utskrift. Skriv all text (även
rubriker) som brödtext med samma normala storlek och stil löpande utan radbrytning
med enkelt radavstånd. Bryt endast rad vid nytt stycke och efter rubrik. Markera eller
skriv ord som skall införas med avvikande stil (t.ex. kursiv eller fet).
Artnamn
Förf. får själv välja om svenska eller vetenskapliga (latinska) namn skall användas.
Tag dock med både svenskt och vetenskapligt namn, i görligaste mån även auktor,
första gången en art nämns. Ange vilken flora eller verk som följs vid namngivningen.

Referenser
Hänvisningar till artiklar i tidskrifter och böcker anges med författare och årtal:
'...(Almgren m.fl. 1984)'. Ibland kan det vara lämpligt att ange sidor.

Litteratur
I slutet av artikeln anges referenserna i alfabetisk ordning enligt följande exempel
(Boktitlar och tidskrifters namn kursiveras):
Almgren, G. m.fl. 1984: Ädellövskog, Ekologi och skötsel. - Skogsstyrelsen, Jönköping.
Sandhall, A. 1992: Ekens insekter 7. - Ekbladet 7:24.
Original till teckningar bör utföras i tusch i ungefär dubbel skala.

Korrektur
utsänds till författare för noggrann granskning och markering av alla fel.
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EKFRÄMJANDETS
JUBILEUMSEXKURSION I
ÖSTERGÖTLAND 1994
Arne Mirton

Ekens betydelse både som landskapstråd
och produktionstråd var genomgående
tema vid Ekfrämjandets jubileumsexkursion, 29-30 september 1994.
Programmet låg onekligen rätt i tiden mot
bakgrund av den nya skogspolitikens ambitioner att jämställa miljömål och
produktionsmål i skogsbruket. Värdlänet,
Östergötland, och dess uppmärksammade

Eklandskap var därför en synnerligen
aktuell och innehållsrik arena. Det pedagogiskt upplagda programmet ägnade
första dagen åt miljö- och landskapsaspekter medan andra dagen var helt
produktionsinriktad.
Utgångspunkt för exkursionen var
Stiftsgården i Vårdnäs, 2 mil söder om
Linköping. Sedan gårdens egen högt be¬
lägna klockstapel kallat till
samling kunde länsjägmästare BÖRJE FALK ta till orda
och som representant för årets
arrangör, Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län,
hälsa ett 100-tal deltagare väl¬
komna. Han betonade att
även om inledningsceremonien utspelades ”i tallars
hägn” befann vi oss i själva
verket mitt i det 600 km2 stora
östgötska Eklandskapet, ett
för landet unikt område och
av riksintresse ur naturvårdssynpunkt.

ra

I
v

i

Figur 1. Kjell Antonsson och Magnus Wadstein framför
en gammelek i Hjorthagen. - Foto: Ulf Olsson.

HJORTHAGEN
För att ge deltagarna det rätta
historiska och biologiska per¬
spektivet på Eklandskapet
ställdes färden till Hjorthagen,
ett 5 hektar stort hägn från
slutet av 1600-talet, med im¬
ponerande hagmarksekar.
Området tillhör egendomen
1
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Bjärka Säby som varit i släkten Ekmans
ägo sedan 1868. Förvaltaren, SVEN
ERIKSSON, presenterade skogsinnehavet
på över 1000 hektar, varav ca 85 hektar
ekskog.
Eklandskapet har sitt ursprung i det
gynnsamma klimatet under ”värmetiden”
för 7000 år sedan. Från medeltiden och
framåt fick det en påtaglig herrgårdsprägel. Senare års inventering av hagmarker och lövskogar i området har visat
att det inte enbart är naturskönt och kul¬
turellt intressant. Här finns också ett artrikt och delvis unikt växt- och djurliv.
Det var först på 1970-talet som Ekland¬
skapets skyddsvärden uppmärksam¬
mades.
Eldsjälarna bakom inventeringen och
dokumenteringen av Eklandskapet,
KJELL ANTONSSON från Länsstyrel¬
sen och MAGNUS WADSTEIN från
Skogsvårdsstyrelsen, mötte upp i Hjort¬
hagen för att presentera sitt omfattande
arbete. De kunde också visa upp några av
de 70-talet hotade arter som ännu lever
kvar i Eklandskapet, t.ex. saffransticka,
som växte på en av de knotiga gammelekama.
Hjorthagen tillhör landets förnämsta
lokaler med lavar knutna till grova ekar.
Som exempel angavs gammelekslav,
parknållav och rödbrun knappnålslav. Av
hotade insekter som är knutna till ek fram¬
hölls bl.a. dårgräsfjäril, läderbagge och
ekoxe, den senare för närvarande upp¬
skattad till ca 80 exemplar enbart i
Hjorthagen. I den ännu ej inventerade
däggdjursfaunan ingår flera fladdermusarter.

BJÄRKA SÄBY
Vandringen i Hjorthagen avrundades med
ett besök i det angränsande Fomhemmet,
Bjärka Säby. 14 olika gamla byggnader
och mer än 2000 föremål flyttades redan
2

på 1920-talet hit på initiativ av godsägare
Oscar Ekman för att dokumentera hur
äldre tiders torpställen och bondgårdar
såg ut och hur de fungerade. Ytterligare
kulturella begivenheter väntade när resan
fortsatte till Bjärka Säby slott, där kaffe
med dopp intogs i de ståndsmässiga sa¬
longerna från slutet av 1700-talet. Det
blev också guidad rundvandring i slottet,
som numera förvaltas av Pingstkyrkan.

JUBILEUMSMIDDAG
Väl preparerade med Eklandskapets kva¬
liteter återvände vi till Stiftsgården för
årsmöte och jubileumsmiddag. Den välregisserade måltiden med utsökt vin
tangerade måhända gränsen för vad en
stiftsgård kan tolerera av utskänkning,
men förhöjde påtagligt jubileumsstämningen. Hedersledamoten SVEN
ERIKSSON citerade med osviklig entu¬
siasm valda delar ur sin krönika över
Ekfrämjandets 50-åriga tillvaro. Hela krö¬
nikan återfinns i jubileumsskriften,
”Ekfrämjandet 50 år”, som pilblicerades
lagom till årsmötet. Några spontant och
humoristiskt framförda minnen från Säll¬
skapets ”barndom” levererades av nestorn,
professor CARL LUDVIG KIELLANDER. 50-åringen fick mottaga frikostiga
penninggåvor av Världsnaturfonden,
WWF, genom vice generalsekreterare
JOHAN LANDBERG samt av Tarkett
AB genom VD GÖRAN ENOCSON, na¬
turligtvis med vissa förbehåll beträffande
dispositionen. AB Gustaf Kähr, represen¬
terad av bl.a. inköpschefen KENNETH
ARVIDSSON, hyllade jubilaren genom
att till samtliga närvarande dela ut hopfällbara kvistsågar med from förhoppning
om ett betryggande utbud av kvistren ek i
framtiden. Rutinerade middagstalaren och
hedersgästen, landshövding ROLF
WIRTÉN, tolkade gästernas tack och
raljerade kring värdlänets traditioner till
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allmän förnöjelse. Kvällens festligheter EKSKADOR
avrundades med att frilansfotografen I en annan del av samma bestånd visades
BENGT SAMUELSSON visade ett pro¬ skador på ek. Kronorna var glesa och såg
fessionellt och finstämt bildspel med inte speciellt vitala ut. För deltagarna från
sydligaste Sverige var bilden tyvärr allt¬
anknytning till dagens tema.
för välbekant.Tillkallade skogspatologen,
PIA BARKLUND, beskrev utförligt ska¬
GALLRINGSFÖRSÖK
Exkursionens andra dag inleddes med debilden, ett långdraget komplex som
några mils resa norrut genom Ekland¬ bottnar i klimatiska orsaker, d.v.s. torka
skapet. BÖRJE FALKoch distriktschefen och frost. I ett senare skede angriper
BO THOR fick då tillfälle att informera sekundära skadegörare, t.ex. honungsom Östergötlands skiftande kvaliteter. skivling. ”Ekdöden” har ökat i landet
Målet var SLU:s ekförsök vid Roxtuna under senare år. Varför klarar träden inte
strax norr om Linköping. Markvärden, klimatpåffestningama? Professor BENGT
Assi Domän AB, represente¬
rad av förvaltaren URBAN
KARLSSON, gav en kort
introduktion. Försöksytan
presenterades av professor
HARRY ERIKSSON.
Sådd med holländsk pro¬
veniens utfördes våren 1931.
•;
Det visade sig vara en betyd¬
ligt svagare ståndort än den E
24 man kalkylerat med. Till¬
växten har därför varit låg och
kvaliteten lämnar en hel del
övrigt att önska. En sent insatt
'
konventionell gallring med in¬
'ir' 2
riktning på huvudstammar och
reservstammar hade nyligen
genomförts. En del välutveck¬
lade stammar kunde urskiljas,
speciellt några rödekar som
visade bättre höjdtillväxt än
den vanliga eken. Under dis¬
kussionen om beståndet och
k
de utförda åtgärderna avkräv¬
des ERIK STÅÅL ett om¬ V'
döme. Han ansåg sig inte vara
£j
direkt ”skräckslagen” utan
hyste förståelse för att den be¬
drövliga proveniensen var or¬
sak till att friställningen förse¬ Figur 2. Åkerplantering med ek, fågelbär och björk på Nybble gård. nats. Detta förblev qpmotsagt. Foto: Bengt Nihlgård.
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NIHLGÅRD ställde frågan och gav själv mer än 50 hektar inägomark planterats
svaret. Försurning av marken, ökat kväve¬ med ädellöv på Nybble gård under de
nedfall och hög ozonhalt kan leda till senaste åren.
obalans som ger ökad känslighet.
SÅDDFÖRSÖK
Man prövar även sådd oeh visade ett för¬
FRÖTÄKTSBESTÅND
Efter kaffepaus och studier av genomså¬ sök från hösten 1992 med ekproveniens
gat virke vid Tvärskogs udde granskades Rössjöholm. Radavståndet var 8 meter
ett frötäktsbestånd av ek vid Rystad. och avståndet mellan såddfläckama i ra¬
GUSTAV HAMILTON, Skogsstyrelsen, den 0,5 meter, d.v.s. 2500 fläckar per
redogjorde för tillgängliga beståndsfakta. hektar. Med högläggning skapas gynn¬
I förhållande till ekamas ålder, 105 år, samma groningsbetingelser och täckplast
var beståndet inte särdeles imponerande. används mot ogräs. Det medför i stället
Volymutvecklingen var måttlig och flera sorkproblem. På grund av frostkänslighet
av stammarna hade frostsprickor. Några rekommenderas eksådd i början av juni.
experter dömde t.o.m. ut det som frö¬ Trädslagsfördelning: En rad ek, en rad
täktsbestånd. Man var däremot överens björk och en rad lind + fågelbär + ek. Två
om att virket var mycket begärligt för ekollon i varje såddfläck. Överlevnaden
industrin. Den framtida försöijningen med efter två vegetationsperioder var endast
inhemskt skogsodlingsmaterial utreds för 29 procent eller 725 plantor per hektar.
Vid avslutningsceremonien överläm¬
närvarande av Skogsstyrelsen och gamla
frötäktsbestånd ses över. Några ekplan- nade ordföranden, GUSTAV FREDRIKS¬
SON, 1994 års ädellövskogspris i Öster¬
tager finns inte i landet.
götland till CHRISTER SEGERSTÉEN,
ÅKERPLANTERING
Hamra gård, Rimforsa. Gustav framförde
Lunch intogs på Klefstad gård, ett f.d. Ekfrämjandets tack till värdparet på
lantbruksföretag som ställt om sin tradi¬ Nybble gård, ANN-CHARLOTTE och
tionella inriktning och satsat på bl.a. PETER JUNHAMMAR, till Skogsvårdsfestarrangemang och utställningar. Fär¬ styrelsen i Östergötland, representerad av
den gick sedan vidare till Nybble för BÖRJE FALK, BO THOR samt, inte
studier av nyanlagd ädellövskog på ned¬ minst, skogs- och naturvårdschefen
lagdjordbruksmark. En imponerande syn KRISTIAN SVEDBERG, som på ett
mötte oss. Stora arealer med ek, fågelbär mycket hedrande sätt planerat och ge¬
och björk i prydliga radförband. Rikligt nomfört arrangemangen, till alla frikos¬
med växtrör och plasttäckning hade verk¬ tiga sponsorer och alla övriga som på
samt bidragit till ett lyckat resultat, men olika sätt bidragit till att göra Ek¬
också till höga kostnader. Anlägg- främjandets jubileumsexkursion 1994 till
ningsstödet räcker inte långt när varje en minnesvärd upplevelse.
planta kostar 20 kronor. Trots detta har

4
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FORSKNING RÖRANDE SKOGSBRUK
MED ÄDLA LÖVTRÄD
Per Magnus Ekö

-

De ädla lövträden ett gäng väl
sammansvetsade skogskumpaner?
De ädla lövträden, d.v.s. inhemska arter
av ek, bok, ask, alm, lind, lönn, avenbok
och fågelbärsträd framstår vid en ytlig
betraktelse som en upphöjd, avgränsad
och enhetlig grupp. Att trädslagen fått
epitetet ädel hänger förmodligen samman
med att deras egenskaper är avvikande
och högt skattade, jämfört med egenskaper hos mer allmänt förekommande arter,
Detta sagt utan någon närmare etymologisk efterforskning, men det finns ju
analoga termer, t.ex. ädla stenar, ädla gaser, ädla metaller och ädla män, där
förklaringen förefaller plausibel. Ädla lövträd återfinns inte bland uppslagsorden i
Nordisk familjebok från 1905. Men, i
Svensk uppslagsbok utgiven 50 år senare
finns följande nästan poetiskt an strukna
definition: ’1 allmänhet beteckning för
sådana arter av lövträd som äga utmärkt,
tekniskt värdefull ved och kännetecknas
genom vacker växt, praktfull gren- och
stamarkitektur och som ingår som karaktärsväxt i lundens och lövängens
växtsamhällen. De viktigaste äro ek, lind,
ask, lönn, alm och hassel. Till ä. räknas
numera ofta även boken och avenboken.”
Den nu gällande artlistan avviker något
från uppslagsbokens och avser de arter
för vilka skogsskötseln regleras av en särskild lagstiftning. Begreppet ädla lövträd
är välkänt i Tyskland och Danmark, men
innefattar där delvis andra arter. I Storbri-

tannien finns emellertid inte någon mot¬
svarande benämning.
I våra äldre läroböcker i skogsskötsel
finns begreppet överhuvudtaget inte
nämnt, vare sig i Ströms ”Handbok för
skogshushållare” från 1822, Björkmans
”Handbok i skogsskötsel” från 1877 eller i Wahlgrens ”Skogsskötsel” från 1922
(där dock beteckningen ädelgran förekommer). Kanske något mer förvånande
är att det inte ens tagits upp av Söderström i ”Ekonomisk skogsproduktion”
som skrevs så pass sent som 1978. Ädel
lövskog är även svår att finna i närstående litteratur och begreppet används t.ex.
inte av Lagerberg 1928, när han beskriver de svenska skogstypema. Detta är
dock inte en underlåtelse av författarna,
utan beror på att det i skogsbrukssammanhang knappast har varit ändamålsenligt att betrakta de nämnda lövträden som en enhetlig grupp. Tvärtom
finns det ju stora skillnader mellan ar¬
tema ifråga om skogskötselprinciper, förekomst, markkrav, utbredning m.m. Ek,
bok och ask är dessutom de enda av trädslagen som i nämnvärd omfattning förekommit i ett planmässigt skogsbruk.
Det finns också faktorer som förenar
de ädla träden, i högre grad i dag än
tidigare:
- det högt skattade rekreationsvärdet
- ekosystemtypen, som ofta innehåller ett
stort antal skyddsvärda och hänsynskrävande arter
5
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- det ”ädla” virket, vars egenskaper starkt
avviker från det massproducerade
barrvirkets
- lagstiftningen och bidragen, som påver¬
kar villkoren för skogsskötseln.
Men, förutom i fallet med lagstift¬
ningen finns det ingen klar avgränsning
mot övrig skog, låt vara lövskog, bland¬
skog eller barrskog.
Det sagda är till större delen välkänt,
men viktigt att begrunda för den som
allmänt propagerar för en ökad satsning
på ädellövskogsforskning, eller för den
som bara vill diskutera historisk eller på¬
gående forskning.
Finns det överhuvudtaget skäl fór att
satsa forskningsresurser på skötsel av
ädel lövskog?
Den samlade arealen av ädel lövskog ut¬
gör en nästan försvinnande liten del av
Sveriges totala skogsmarksareal, en halv
procent. Virkesförrådets andel av det to¬
tala är något större, ca två procent, vilket
dels beror på att denna uppskattning inne¬
fattar ädla lövträd, oavsett skogstyp, dels
på att den ädla lövskogen i genomsnitt är
äldre och virkesrikare än annan skog.
Nationellt måhända värdet av den ädellöv¬
skogen kan betraktas som en spottstyver.
Men allt är ju som bekant relativt och i ett
regionalt perspektiv ställer sig sakerna
annorlunda. Ungefär en tiondel av skogsmarksarealen i Skåne, Halland och

Blekinge är bevuxen med ädellövskog.
Det går inte heller att motstå frestelsen att
påpeka att vi faktiskt har mer ädellövskog
i Sverige än vad som finns i Danmark,
landet som av många företrädare för det
nordsvenska skogsbruket antages vara en
rese i detta sammanhang.
Att sjunga den ädla lövskogens höga
visa och motivera forskningen vore en
enkel sak men skulle här ta ett alldeles
för stort utrymme i anspråk. Emellertid
6

förtjänas två saker att understrykas: för
det första att ekonomin vid skogsskötsel
av ek och bok har förbättrats stadigt se¬
dan mitten på 70-talet, och att kalkylerna
inte längre uppvisar samma hopplösa un¬
derläge vid jämförelse med kalkyler för
granskogsodling, för det andra att det
också finns allmängiltiga skäl för att
forskning vidmakthålls inom ämnet.
Forskning och undervisning är verksam¬
heter som är intimt förknippade, båda är
nödvändiga för varandra och för att skapa
en kompetens inriktad mot och i takt med
den praktiska verksamheten, vilket i sin
tur främjar dialog, kunskapsöverföring
och utveckling.
Något om tidigare forskning och
beprövad erfarenhet.
Man kan knappast påstå att den ädla löv¬
skogen forskningsmässigt har blivit
styvmoderligt behandlad, i vaije fall om
man låter den relativa förekomsten få vara
måttstock. Dessutom är det naturligtvis
så att forskning som avser icke ädla träd¬
slag i många stycken är tillämpbar även
för de ädla.
Forskningen rörande de ädla lövträden
är starkt förknippad med vissa personer.
Bertil Lindquist, professor i skogsskötsel
1946-50, skrev en avhandling med titeln
”Den skandinaviska bokskogens biologi”.
Charles Carbonnier. professor i skogs¬
produktion 1955-75, har gjort omfattade
studier berörande beståndsbehandling av
ädla lövträd: produktionstabeller för bok
och ek, produktionsöversikter för ask,
undersökning avseende underbeståndets
betydelse i ekskog m.m. Erik Holmsgaard, under många år föreståndare för
det danska skogsforskningsinstitutet, var
i början av sin karriär verksam i Skåne
och studerade utveckling av ung bok¬
skog.
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Skogsträdsförädlingen i Sverige star¬
tade också sin verksamhet med inrikt¬
ning mot bok och ek.
Det finns och har funnits ett stort antal
praktiskt verksamma personer med brin¬
nande intresse för skötsel av ädel löv¬
skog. Från äldre tid dyker namn som
Moldenhawer och Sökjer-Petersen upp,
varav den sistnämnde via en stipendie¬
fond fortfarande bidrager till utveckling
av vetandet. Många av tidens framstå¬
ende lövskogsskötare har också dansk”klingande” namn t.ex. Niels Nannestad,
Jens Bjerregaard och Esben Møller-Madsen. Dessa personer har på olika sätt bi¬
dragit till att överföra danskt vetande till
svenskt skogsbruk och också framfört
många egna idéer.
Det finns naturligtvis personer med
svensk utbildning som också förtjänar att
nämnas i detta sammanhang t.ex. Hjal¬
mar Månsson, Erik Tham och Gunnar
Almgren, för att ta några namn. Almgren
är också huvudförfattare till en lärobok
om skötsel av ädel lövskog. Ekfrämjandet
har på olika sätt bidragit till att sprida
och samla kunskap om ekskogsskötsel,
varvid bl.a modeller för blandning av gran
och ek rönt stor uppmärksamhet. Dessa
modeller utarbetades ursprungligen av
Lennart Nordström, professor i skogs¬
skötsel 1955-75, tillsammans med Erik
Ståål, som under många år varit praktiskt
verksam i Blekinge. Erik Ståål har dess¬
utom både praktiserat sina idéer och do¬
kumenterat sina erfarenheter.
Även det direkta inflytandet från ut¬
ländsk forskning, framförallt dansk så¬
dan, har naturligtvis varit stort. För att
bara nämna något så är Carl Mar Møllers
arbeten väl kända, åtminstonde för en
något äldre generation, liksom Helge
Bryndums presentationer av resultat från
det omfattande materialet av danska
gallringsförsök i bok och ek.

Vid detta hastiga besök i ärans och
hjältarnas sal har blott några i galleriet
skymtat förbi, men avsikten är endast att
påvisa att det faktiskt funnits en kontinu¬
erlig, livaktig och engagerad verksamhet
inom området.

Pågående forskning
Forskningsintensiteten har varit starkt
kopplad till den praktiska verksamheten,
där intresset för lövskog och ädel löv¬
skog verkligen varierat i tiden. Granens
decennier kan väl vara en lämplig be¬
teckning för 60-70-talen. Perioden under
vilken särskilt boken betraktades som
olönsam, t.o.m. i så hög grad att det 1974
ansågs nödvändigt att instifta den s.k. bok¬
skogslagen. Detta förhållande avspeglade
sig också i skogshögskolans verksamhet.
Hör och häpna, 1977 inskränkte sig un¬
dervisningen av jägmästarstudenter i
bokskogsskötsel till en tipspromenad, med
frågor om pottaskebränning och liknande.
Nåväl, mot slutet av 70-talet böljade pris¬
relationen mellan bokvirke och granvirke
att ändras till bokens fördel, en trend som
hållit i sig sedan dess. Undervisningen
förstärktes också kraftigt, varvid bl.a. ett
kompendium i bokskogsskötsel förfärdi¬
gades. Utvecklingen stannade inte härvid
utan har snarare accelererat. Under se¬
nare tid har vi fått erfara en allmän
”lövhausse”, som ännu inte helt har av¬
klingat, en tyngdpunktsförskjutning mot
söder i svenskt skogsbruk, omställning
av bördig jordbruksmark till skogsmark,
ett allt starkare inflytande av rena
naturvårdsaspekter i skogsbruket, en ökad
oro inför miljöhot och skogsskador m.m.
Enheten för sydsvensk skogsforskning
avknoppades 1989 från Skogsfakulteten
i Umeå, vilket också visar att de syd¬
svenska skogsbruksfrågoma numera tas
på stort allvar. Till en böijan blåste det
emellertid ganska kraftiga nordliga vin7
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dar när vår verksamhet diskuterades,
forskningen rörande ädla lövträd skulle
bara få förekomma till en klart begränsad
del. Vinden har emellertid mojnat och vi
har en hel del verksamhet i gång, inte
minst i vår försökspark i Skarhult. De
viktigaste projekten presenteras nedan
och beskrivs mer ingående i andra artiklar i detta nummer av Ekbladet.
Plantering, sådd och naturlig föryngring
studeras i två stora fältförsök i Skarhult. En del resultat härifrån har redan
avrapporterats och vidare rapportering
kommer att ske inom en snar framtid,
Det första egentliga gallringsförsöket i ek
i Sverige har anlagts, även det i Skarhults försökspark.
Vi har utvärderat ett röjningsförsök i bok
på Häckeberga gods, som lagts ut av
Sven-Olov Andersson och Jens Bjerregaard. (Den sistnämnde har redovisat
resultat från försöket i ett tidigare nummer av denna tidskrift, Ekbladet nr 7
1992.) Försöket är numera omfört till
ett gallringsförsök där effekten av olika
gallringsstyrkor studeras.
På Ryssberget studeras extensiv föryngring av bok, varvid plantbeståndets
utveckling följs i sju praktiskt skötta

skötsel av ädel lövskog, med tyngdpunkt
på frågor rörande föryngring av ek och
bok. Doktoranden i fråga, Magnus Löf,
kom till oss efter avslutad jägmästarexamen och har nu ett års verksamhet
bakom sig.
Den redovisade projektkatalogen av¬
ser forskningen rörande skogsbruk med
ädla lövträd, men vi har också ett par
”skogshistoriker” vid Enheten, Richard
Bradshaw och hans doktorand Gisela
Björse. Dessa båda försöker via pollenanalyser kartlägga lövskogens utbredning
i Sverige från den senaste istiden och

framåt.
Det finns inom den skogliga fakulte¬
ten också andra institutioner som bedriver forskning kring ädla lövträd. Exempelvis har institutionen för skogsproduktion i Garpenberg tillsammans med Tönnersjöhedens försökspark anlagt försök
med blandning av bok/gran samt försök
med bok där gallringsintervallets effekt
på beståndsutvecklingen studeras. Dess¬
utom pågår den långsiktiga verksamhe¬

ten med att följa s.k. permanenta försöksytor i bl.a ek, bok och ask, alltså de
ytor som legat till grund för Carbonniers
tidigare nämnda produktionsstudier.
Beskrivningen ovan är begränsad till
bestånd.
Ett antal provytor har spritts över södra sådana projekt som i hög grad berör
Sverige där kalkningens långsiktiga in- skogsbruk. När det gäller mer renodlat
verkan på bokens naturliga föryngring ekologisk eller fysiologisk forskning, eller gränserna mot dessa dicipliner, finns
så småningom skall undersökas.
I klimatkammare bedrivs en rad under- det en omfattande verksamhet både vid
sökningar i syfte att kartlägga ekplantors Skogsfakulteten och vid andra universioch bokplantors fysiologiska egenska- tet.
per.
En del av de uppräknade projekten Planer för framtiden
genomförs i samarbete med forskare från Det finns flera företeelser i tiden som
Lunds universitet och med kolleger från kommer att ha stor inverkan på den framdansk skogsforskning. Detta samarbete tida verksamheten. Två sådana är
tror vi kommer att öka kraftigt framöver, internationaliseringen och omsorgen om
Enheten för sydsvensk skogsforskning natur och miljö, vilka påverkar forskhar också tilldelats en doktorandtjänst i ningen i likartad riktning.
8
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Intresset för de ädla lövträden är stort
inom EU. Man blir t.ex. positivt överraskad när man ser hur boken omhuldas i
forskningen. Kanske beror det på att trädslaget har ett stort utbredningsområde och
är genuint europeiskt. Det råder emellertid stora skillnader mellan länderna i fråga
om skogsbrukstradition och i fråga om
skogsbrukets betydelse för den nationella
ekonomin. Skogsbrukets mål varierar
således betydligt i olika delar av gemenskapen. I framtiden kommer sannolikt en
relativt stor del av forskningsmedlen att
tilldelas via gemensamma europeiska fonder, varvid möjligheten att erhålla finan¬
siering ökar om antalet länder som samarbetar om ett projekt är stort, särskilt om
de deltagande länderna har en stor geografisk spridning. Även om skogsbruksfrågoma utan tvekan kommer att vara
viktiga framgent, blir det säkerligen en
viss förskjutning av forskningen mot frå¬
gor rörande mer allmän ekologi, miljö¬
hot och skogens utnyttjande som rekrea¬
tionskälla. Resultatet blir alltså att den
trend förstärks som varit rådande i Sverige
under senare tid.
Hur bör forskningsprogrammet se ut?
Det är svårt att se en självklar utform¬
ning. Inledningsvis hävdades att de ädla
lövträden inte utgör någon homogen
grupp och att detta är ett viktigt faktum
vid funderingar över forskningens inrikt¬
ning, liksom att det inte finns någon självklar gräns mot andra typer av skog. Det
är också viktigt att observera att den ädla
lövskogen uppvisar en stor spridning
också i andra egenskaper än de som är
starkt kopplade till arten, exempel på sådana egenskaper är trädslagsblandning,
markens produktionsförmåga och aktuell skogsskötselhistorik. Vid skisserandet av ett forskningsprogram kan det som
utgångspunkt vara lämpligt att göra en
uppdelning av den ädla lövskogen i så-

dan som är intensivt respektive extensivt
skött.
Den intensivt skötta ädla lövskogen är
en önskad produkt, inte bara av företrä¬
dare för det ekonomiskt inriktade skogsbruket, utan i hög grad även av representanter för andra intressen, kanske särskilt
rekreation och landskapsvård. För att
denna typ av skog skall bestå krävs ett
bärkraftigt skogsbruk. Vi föreslår därför
forskning som fokuserar på besvärliga
skötselmoment och moment som är forknippade med höga kostnader. För följande projekt finns konkreta planer :
Försök med sådd av ek och bok. Sådana
studier pågår redan vid Enheten för syd. svensk skogsforskning, men vi önskar
att denna verksamhet utökas. Praktiska
erfarenheter visar att sådd är en bra
metod för att anlägga ek och bokskog
på tidigare jordbruksmark. Vi tror också
att sådd är en bra metod på flera typer
av skogsmark. Studierna är tänkta att
bedrivas både i fält och i klimatkam-

mare.
Av flera skäl kan det vara både bättre och
billigare att anlägga blandkulturer i stäl¬
let för trädslagsrena bestånd av ädla
lövträd. Vi hoppas därför kunna ge¬
nomföra studier av sådana kulturer både
anlagda i egen regi och i praktisk verk¬
samhet.
Röjning av bok är ofta en arbetskrävande
och kostsam åtgärd. Vi planerar att utveckla den forskning inom ämnet som
tidigare nämnts.
Perioden då moderbeståndet avvecklas vid
naturlig föryngring av bok är ett känsligt skede under vilket det gäller att
. stimulera utvecklingen av den nya generationen och samtidigt förvalta
kapitalet som är bundet i skärmträden.
Vi vill studera olika strategier för hur
överståndare kan avvecklas och följa
9
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hur förekomst av olika defekter, såsom
vattskott, solbrand m.m., påverkas.
Den intensiva skötseln av ädel lövskog skall naturligtvis avpassas så att även
andra mål tillgodoses, än de som i hög
grad är ekonomiskt relaterade. Vi tror
därvid att det är viktigt att förstärka pågående forskning om skogsbryn. Forskning skall avse brynens betydelse för artrikedom och landskapsbild. Men studi-ema bör också innefatta forskning om
hur brynen påverkar beståndsklimatet i
intillliggande bestånd. Denna påverkan
antages ju vara betydelsefull inte minst
med tanke på föryngringsmöjlighetema.
Den extensivt skötta ädellövskogen
återfinns till en stor del på marker med
låg bördighet, men växer ibland också på
bördigare marker, varvid den ofta stammar från igenväxande hagmarker eller
från utmarksskogar som varit relativt hårt
betade. I det moderna skogsbruket har
denna typ av skog ofta betraktats som

10
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hopplöst olönsam. Men det finns också
goda exempel på att potentialen hos sådan skog har kunnat utnyttjats på ett utmärkt sätt genom att man lyckats identifiera och gripa tillfällen när de yppat sig.
Jag tänker i hög grad på Erik Stååls arbete med att ta fram ekstammar av god
kvalitet ur från böljan mycket heterogen
blandskog och därigenom skapa en skog
som bibehåller mycket höga naturvärden
vid sidan av de ekonomiska. Vi hoppas
kunna genomdriva en studie för att klassificera extensivt skött lövskog och undersöka skötselmål i anslutning till denna
klassificering. Vid utforming av skötselmålen skall hänsyn tas både till skogens
ekonomiska och ”ekologiska” potential.
Studien bör lämpligen genomföras som
ett doktorandprojekt.
Vilken forskning som faktiskt kommer att utföras beror som alltid ytterst på
om finansiering är möjlig, vilket framtiden får utvisa.
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SÅDD AV EK
Urban Nilsson, Pelle Gemmel, Magnus Löfoch Torkel Welander
Bakgrund
En billig metod för föryngring av ek är
sådd. Metoden har på de senaste åren
använts i praktisk skala för beskogning
av åkermark. Dock är det sällsynt med
sådd av ek på skogsmark. Det största
hotet mot lyckade eksådder är predation
av fåglar, sork, rådjur m.m. (Shaw 1968).
Även låga temperaturer och svamp kan
minska ollonens grobarhet med minskat
plantuppslag som följd. Genom att pla¬
cera ollonen under markytan kan både
predation och frostskador undvikas.
Ett annat problem vid föryngring av
ek är konkurrens från hyggesvegetation.
Vegetationsbekämpning ger ofta både
ökad överlevnad och tillväxt (Davies
1987). För att minska vegetationskonkurrensen kan markberedning, herbicidbehandling eller skärmar användas. Markberedning medför också höjd mark¬
temperatur och ökad luckerhet i marken
vilket påverkar rottillväxt och vatten¬
upptagning gynnsamt (Örlander och
Gemmel 1989).
Med syftet att studera effekter av
såddjup, markberedning, predation och
skärm på groning och tidig tillväxt anlades hösten 1992 ett såddförsök i ek på
Skarhults försökspark utanför Eslöv.
Material och metoder
Studien utfördes i en ekskärm och på ett
angränsande hygge. Avverkning för skärm
och hygge skedde våren 1990. Eftersom
försöket lades ut hösten 1992, tre
vegetationsperioder efter avverkningen,
var hyggesvegetationen vid försökets start
riklig både i skärmen och ute på hygget.

Ståndorten bedömdes vara gynnsam för
ek (ståndortsindex E26), med finjordsrik
morän. Markfuktighetsklassen är frisk
även om grundvattenytan periodvis är
hög.
Försöket lades ut som ett blockförsök
med sex upprepningar i skärmen och sex
upprepningar på hygget. Följande mark¬
behandlingar testades: herbicidbehand¬
ling, markberedning genom borttagande
av humuslagret, omblandning av humus¬
lager och mineraljord ner till 10 cm djup,
djupbearbetning ner till 40 cm djup med
humuslagret i botten samt obehandlad
kontroll. På varje parcell (markbe¬
handling) placerades en fyra kvadratme¬
ter stor bur som skydd mot predation av
fåglar och däggdjur.
Ekollon som samlats från träd i skär¬
men såddes både inne och utanför bur¬
arna hösten 1992. Ollonen såddes på lyra
olika djup: på markytan, täckta med ett
tunt lager av jord samt 5 och 10 cm under
markytan. Sammantaget såddes 6840 ol¬
lon. Grobarheten hos ollonen testades i
klimatkammare samma höst som försö¬
ket startades. Resultatet från denna ana¬
lys visade på 78.5 procents grobarhet ef¬
ter 28 dagar. En mer noggrann beskriv¬
ning av försöksdesign och försöksresul¬
tat ges i Nilsson et al (1995).
Resultat och diskussion
Efter två vegetationsperioder hade ca 65
procent av ollonen sådda 5 cm under
markytan bildat plantor medan motsva¬
rande siffra för ollon som placerades på
markytan var mindre än 2.5 procent (Fig
1). En jämförelse av groning inne och
11
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Figur 1. Plantbildningsprocenter för ekollon sådda på olika djup med eller utan skydd mot predatorer (överst),
efter olika markberedning ( mitten ) och under skärm eller på hygge (underst).

utanför burarna visade att predation ej

hade avgörande betydelse för plantbildning för ollon som såddes på 5 och 10
cm djup. Av ollon som enbart täcktes
med jord hade 37% bildat plantor inne i
burarna och endast ca 15% utanför bu¬
rarna. Dessa resultat visar att predation
av fåglar och mindre däggdjur kan undvi¬
kas genom att så ollonen djupt. Dock
minskade plantbildningen när ollonen
grävdes ner 10 cm under markytan. Där¬
för torde optimalt såddjup vara någonstans
12

kring 5 cm. Den låga groningen för ytsådda ollonen i burarna visar att inte enbart
predatorer minskade plantbildningen.
Andra orsaker kan vara frostskador,
ojämna vattenförhållanden och svamp¬
angrepp.
Borttagande av humustäcket visade sig
vara negativt för plantbildningen. De två
markbehandlingsmetoder där humusen
antingen grävdes ner eller bortförts hade
genomgående lägre plantbildning än öv¬
riga markbehandlingar (Fig 1 ). De främ-
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sta orsakerna till detta bedömer vi vara
uppfrysning och ogynnsamma vatten¬

160

förhållanden.
■f-5Ingen effekt av skärm på plantbild120
Sr
ningen efter två vegetationsperioder f
kunde registreras.
60
Höjdtillväxten första vegetationsperio¬
den var lägst för plantor i parceller där
humustäcket var borttaget medan höjd¬
tillväxten andra vegetationsperioden var
lägst för plantor i kontrollparcellema. Vi¬
dare var antalet blad per planta efter an¬
*-irÿ
0.75
Sr
dra vegetationsperioden lägst för plantor
Sr
i kontrollparcellema (Fig 2). Detta visar
att konkurrens från hyggesvegetationen .0.50
Sr
böljade påverka plantornas tillväxt under |
andra vegetationsperioden och att vi tro- “ 035
ligen kan förränta oss en fortsatt mins¬
kad tillväxt for plantorna i försöksled med 0.00
riklig vegetation. Till skillnad från de
12
flesta andra svenska trädslag har ek
Sr
Sr
s
mycket energi lagrat i ollonet vilket är en
trolig förklaring till att konkurrens från f 9
hyggesvegetationen inte påverkade för- £
sta årets tillväxt.
I 6
Sammanfattningsvis så har detta för- |
sök visat att predation på ollonen kan
undvikas genom att så ollonen på ca 5
0
cm djup. Vidare visar försöket att obero¬
ende av predation så blir plantbildningen
i
högre om ollonen skyddas med mineral¬
I
jord. Markbehandlingsmetoder som be- Figur 2. Planthöjd (överst), relativ tillväxt, d.v.s. andra
varar humustäcket eller blandar humus- årets tillväxt i förhållande till storlek efter första året
samt antal blad per planta (underst) för
täcket med mineraljorden i ytan gav fler (mitten)
ekplantor sådda efter olika markberedningsmetoder.
grodda ollon än sådd i ren mineraljord.
Nedre skuggade delen av staplarna representerar första

m
!

årets värde och hela stapeln representerar andra årets
värde

.
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PLANTERING AV EK OCH BOK
Pelle Gemmel, Urban Nilsson och Torkel Welander
Bakgrund
I ek- och bokplanteringar är hyggesvegetation ett problem eftersom planteringarna
ofta utförs på bördiga marker (Davies
1987). Vegetationen konkurrerar med de
planterade plantorna om ljus ovan mark¬
ytan och om vatten och näring under
markytan. Dessutom medför kraftig hyggesvegetation ökade skador från gnagare.
Vegetationstrycket kan minskas genom
plantering under skärm eller genom olika
former av markberedning. Vid utnyttjande
av skärm är det viktigt att avväga skärmtätheten så att vegetationen begränsas
samtidigt som plantornas tillväxt ej på¬
verkas menligt av konkurrens från skärm¬
träden.
Olika trädslag har skilda krav på mil¬
jön. Bok anses vara mer skuggtolerant i
ungdomen än ek medan ek anses vara

mer tolerant mot torka än bok (Goldsmith
och Newbold 1990). Dessa skillnader
innebär att olika föryngringsmetoder kan
vara lämpliga för de skilda trädslagen.
Med syftet att undersöka olika markberedningsmetoders och skärmtätheters
inverkan på föryngringsresultatet vid
plantering av ek och bok anlades våren
1990 och 1991 två försök på Skarhults
försökspark.
Material och metoder
Försöken lades ut på två lokaler, ett bok¬
bestånd och ett ekbestånd. I båda
bestånden var jordarten finkoming mo¬
rän och markfuktighetsklassen frisk. I
ekbeståndet var markvegetationen örtrik
medan markvegetationen i bokbeståndet
dominerades av gräs. Båda bestånden
avverkades vintern 1990 till två olika
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Figur 1. Schematisk bild av de olika markberedningsmetodema i försök 1.
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skärmtätheter och till hygge. Grundytan
efter avverkningen var ca 20 m2ha 1 i de
täta skärmarna och ca 14 m2ha_I i de glesa
skärmarna.
I försök 1 planterades våren 1990 ekoch bokplantor efter fyra olika markberedningsmetoder i de två olika skärmtäthetema och på hygget. Markberedningsmetodema var: fläckmarkberedning,
hög på mineraljord (”gångjämsplantering”), hög på omvänd torva samt ingen
markberedning (Fig 1). I försök 2 planterades våren 1991 ek- och bokplantor efter fyra olika markberedningsmetoder:
harv, hög på humus, djupbearbetning till
40 cm djup med humuslagret i botten
samt ingen markberedning (Fig 2). Detta
försök lades endast ut på de två hyggena,
I båda försöken användes treåriga (2/1)
barrotsplantor av svenska provenienser,
Förutom registrering av överlevnad
och tillväxt hös de planterade plantorna
registrerades också olika klimatvariabler
såsom luft- och marktemperatur, nederbörd, instrålning och markfuktighet.

En mer noggrann beskrivning av försöket ges i Gemmel et al (1995).
Resultat och diskussion
Bok- och ekplantoma reagerade olika på
de olika skärmtätheterna. Bokplantor
planterade i den glesa skärmen hade lika
hög tillväxt i den glesa skärmen som på
hygget medan plantorna i den täta skär¬
men hade lägre tillväxt. Ekplantor
planterade på hygget hade avsevärt högre
tillväxt än plantorna i båda skärmtäthetema (Fig 3).
I försök 1, där plantorna planterades
på färska hyggen och i nyavverkade skärmar, hade markberedningen ingen effekt
på planttillväxten (Fig 4). I försök 2 som
lades ut på ettåriga hyggen, gav samtliga
markberedningsmetoder högre tillväxt
jämfört med ingen markberedning och
detta resultat gällde både för ek och bok
(Fig 5). Skillnaden i resultat mellan de
två försöken beror troligen på den ymnigare vegetationen på det ettåriga hygget.
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Figur 2. Schematisk bild av de olika markberedningsmetodema i försök 2.
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Figur 5. Ovanjordsbiomassa tre vegetationsperioder
efter plantering (g planta'1) för ek och bokplantor
planterade efter olika markberedningsmetoder i
försök 2. För beskrivning av markberedningsmetodema
sefig 2.

-Markberedning på äldre hyggen har po¬
sitiv effekt på planttillväxten för båda
trädslagen.
-Skillnaden mellan de olika markbehandlingsmetodema var liten, åtminstone för
de första tre årens tillväxt.
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Figur 4. . Total biomassa tre vegetationsperioder efter
plantering (g planta'1) för ek och bokplantor planterade
efter olika markberedningsmetoder i försök 1. För
beskrivning av markberedningsmetodema se fig 1.

Sammanfattningsvis så visade studien
att:

-Ekplantor är mer känsliga för konkurrens från skärmträden än bokplantor.
-Markberedning på färska hyggen och i
färska skärmar har liten eller ingen ef¬
fekt på plantornas tillväxt.
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INVERKAN AV LJUS PÅ TILLVÄXT HOS
FRÖPLANTOR AV BOK
Torkel Welander och Birgitta Ottosson
Bakgrund

En central del av forskningen inom pro¬
grammet för sydsvensk skogsforskning
är studier av föryngring under skärm. En
skärm påverkar inte bara ljusförhållande
utan också temperatur och vattenför¬
hållande. De föryngringsresultat vi uppnår
är oftast en produkt av samspelet mellan
dessa omgivningsfaktorer. Det kan dock
vara svårt att särskilja de olika faktorer¬
nas betydelse vid föryngringen. En
möjlighet för oss att öka förståelsen är att
utföra liknande studier under kontrolle¬
rade förhållanden där vaqe faktor kan
regleras separat eller i kombinationer. Av
denna anledning utför vi försök i klimat¬
kammare i Alnarp som ett komplement
till fältstudierna.

kammaren simulerade vi höst, vinter och
vår genom gradvis förändring av dag¬
längd och temperatur. Efter vintervilan
placerades plantorna ut vid olika ljusintensiteter och då fick en del plantor
byta ljusnivå i jämförelse med föregå¬
ende år.
För att mäta inverkan av ljuset efter
l:a respektive 2:a tillväxtsäsongen be¬
stämdes torrvikt hos blad, stam och rot,
antal blad, bladyta och planthöjd. Efter¬
som vatten är en viktig faktor för tillväx¬
ten mätte vi även transpirationen vid olika
tillfällen under plantornas utveckling.
Med hjälp av dessa mätningar beräknade
vi sedan sambandet mellan transpirationsmängd och torrvikt över en längre pe¬
riod.

Studier i klimatkammare
I det följande redovisas resultat från en
studie vad gäller ljusets inverkan. Ollonen
som hade böijat gro planterades i krukor i
klimatkammare vid tre olika ljusintensiteter som motsvarade ca 1 - 40 % av
fullt ljus i fält. Dagslängden hölls 16 tim¬
mar och temperaturen var under dagen
18°C och under natten 14°C. Ljus- och
temperatumivåema bestämdes med ut¬
gångspunkt från klimatmätningar i
fältförsök med naturlig föryngring.
Inverkan av de olika ljusnivåerna stu¬
derades både under groningsåret och året
efter groningen. Mellan de två tillväxtsä¬
songerna invintrades de plantor som
skulle följas under det andra året. I klimat-

Resultat och slutsatser
Efter båda tillväxtsäsongema hade alla
plantor överlevt under samtliga ljus¬
förhållanden, även det lägsta som
motsvarar 1-2 % av fullt ljus under fältförhållanden. Enligt litteraturen skulle en
del plantor dö vid den lägsta ljusintensiteten men under en tät skärm i
fältförhållanden är det mera troligt att
orsaken till att plantor vid låg ljusintensitet
dör är låg vatten- och näringstillgång på
grund av konkurrens från skärmträden.
Med stigande ljusintensitet fann vi att
plantornas torrvikt ökade, vilket ses i fi¬
gur 1 A och B. Planthöjden däremot vi¬
sade bara en svag ökning i samband med
stegring i ljusintensitet och endast vid de
17
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lägre ljusnivåerna. Höjden nådde sedan
en konstant nivå. Planthöjden vid andra
årets slut var inte mycket större än efter
första året (Figur 1 C och D). Detta berodde på att plantorna bredde ut sig horisontellt i samtliga ljusnivåer. Härigenom
får plantorna största möjliga ljusuppfångning genom att bladen inte skuggar varandra. Denna typ av tillväxtsätt
kan ses som en anpassning till låga ljusnivåer.
Genom att beräkna t.ex. hur mycket
bladen väger per cm2 yta eller hur stor
del av plantans torrvikt som finns i bladverket kan man få en uppfattning om hur
väl plantorna kan anpassa- sig till speciellt låga ljusnivåer. I våra försök fann vi
att fröplantor av bok har en hög anpassningsförmåga till låga ljusintensiteter, vilket visades genom att bladens vikt per
6

yta blev låg, medan förmågan att absorbera ljus är i det närmaste oförändrad.
Härigenom kan plantorna bygga upp ett
bladverk med relativt liten insats av torrsubstans även när ljuset begränsar fotosyntesen avsevärt. Vid minskande ljus¬
tillgång användes dessutom en ökande
andel av plantans torrmassa till att bilda
blad, vilket gav en relativt stor bladyta
för ljusuppfångning.
I de fall som plantorna utsattes för

förändring i ljusintensitet mellan åren
fann vi att ljusintensiteten under första
året hade stor betydelse för hur plantorna
utnyttjade ljuset under andra året. Detta
kan delvis förklaras med att bladen som
finns i de knoppar som övervintrar påverkas till antal och blivande storlek av
ljuset när bladanlagen i vilknoppen bildas. När sedan bladen utvecklas följande
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Figur 1. Inverkan av ljusmängd på plant-torrvikt och höjd hos 1- och 2-åriga fröplantor av bok.
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år modifieras antal blad och bladstorlek
av det ljusförhållande som råder just då.
Denna kunskap kan vara intressant när
man använder plantskolematerial för
plantering. Forskningsresultaten i klimatkammare visar t.ex. hur plantmaterial
reagerar på olika ljusförhållanden efter
övervintring och utplantering.
Vid mätning av plantors transpiration
under olika ljusförhållanden och en längre
tid fann vi ett mycket starkt samband
mellan plantornas torrvikt och totala transpiration. Dessutom var sambandet mellan plantans bladyta eller torrvikt hos rotsystemet och transpirationen stort.
Det skulle kunna vara möjligt att genom att bestämma transpirationen under
olika ljusförhållanden förutsäga plantans
tillväxtkapacitet. Detta förutsätter emellertid att man även vet hur vattentillgången är under de aktuella förhållandena.
Plantor som utvecklat blad under låg
ljustillgång uppvisade en proportionellt
sett hög transpiration om ljusnivån höjdes, vilket skulle kunna vara negativt för
plantan om tillväxten inte förväntas öka i
samma omfattning. Tillväxten skulle un-

-

der dessa förhållanden bli känsligare för
förändring i vattentillgången. Omvänt
fann vi att plantor som utvecklat blad i
högre ljusintensiteter och utsatts för en
sänkning i ljustillgång uppvisade en låg
transpiration, vilket indikerade att deras
tillväxt skulle kunna bli proportionellt
sett för låga under de nya ljusförhållandena. För att kunna ge en mera allmän
bild av transpirationens betydelse för till¬
växten krävs ytterligare kunskaper under
förhållanden där vattentillgången i marken förändras. Détta studerar vi för närvarande.
Slutligen kan vi generellt säga om
våra resultat från studier i klimatkammare att vid jämförelse med motsvarande
forskning i fält i andra europeiska länder
finns ofta en god överensstämmelse när
det gäller tendenser, medan t.ex. torrvikten vanligtvis var lägre i fält.
Dessutom måste vi tillägga att studier
i klimatkammare inte kan ersätta fältstudier. Endast i fält kan vi konstatera vilka
faktorer som påverkar föryngringen,
medan vi i klimatkammare kan visa om¬
fattningen av de olika faktorernas inver¬
kan.
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KALKNING VID NATURLIG FÖRYNGRING
AV BOK
Pelle Gemmel och Rolf Övergaard
Bokföryngring svårt på sura marker
Bok föryngras i Sverige normalt via na¬
turlig föryngring. På vissa ståndorter är
det dock mycket svårt att med naturlig
föryngring få ny bokskog. Detta gäller
främst gammal bokskog på svaga, podsolerade marker med mårbildning och ofta
med gräsväxt. Dessa faktorer samverkar
med lågt pH och det är allmänt vederta¬
get att sura marker är svårföryngrade.
Lindkvist (1931) och Dimitri & Bressem
(1988) visar samband mellan minskad
surhet och ökad frekvens av bokplantor.
Harley (1949) visar att vid ökande pH får
bokplantor högre tillväxt.
Svaga marker har av skogsbruket ofta
bedömts som mindre lämpliga för eko¬
nomiskt bokskogsbruk. Dock krävs i ädellövskogslagen att bokskog efter avverk¬
ning skall återbeskogas med bokskog
(ädellövskog). Det är därför av stor vikt
att utveckla metoder för bokskogsföryngring även på dessa marker. Area¬
len bokskog med podsolerad jordmån,
besvärande gräsväxt och mårbildning kan
förväntas öka p.g.a. det atmosfariska sura
nedfallet och genom att bokskogen blir
allt äldre.

Ger kalkning bättre föryngringar?
Positiva effekter på bokens groning och
tillväxt av kalkning eller kalkning i kom¬
bination med gödsling på svaga marker
har redovisats i ett antal olika studier i
Mellaneuropa. I det följande redovisas
huvudresultaten från några studier.
20

Haun (1958) redovisar från Tyskland
ett experiment där man kalkat två år före
ollonfall med ca 2,5 ton och 5 ton både
av ”Branntkalk” (70% CaO) och ”Kohlensauer Kalk” (90% CaC03). Fem år ef¬
ter ollonfallet var det 3-4 ggr fler plantor
på de kalkade ytorna än de okalkade.
Plantorna på de kalkade ytorna var också
30-60 % högre. Inga stora skillnader
kunde uppmätas mellan ytorna behand¬
lade med olika kalkgivor och kalkmedel.
Positiva effekter av kalkning på bok¬
föryngring redovisas också av Röhrig et
al (1978) som rekommenderar kalkning
10-30 år före naturlig föryngring av bok.
Burschel (1966) visar i ett gödslings- och
kalkningsförsök effekt på plantantal och
tillväxt vid tillförsel av kalk i samband
med sådd. Bland andra tyska studier där
man redovisar effekter av kalkning vid
bokföryngring kan nämnas Wedel (1969),
Huss & Stephani (1978) och Gehrmann
(1984).
Från Holland redovisar van Tol (1979)
ökad groning och överlevnad vid föryng¬
ring 30 år efter kalkning (4 ton grovt
kalkmärgel/ha). Oosterbaan & van Tol
(1984) visar positiva effekter av kalk¬
ning (2 ton dolomitkalk/ha) i samband
med tidpunkten för bokföryngring. I båda
uppsatserna rekommenderas kalkning ca
30 år innan föryngring.
I ett danskt försök från början av se¬
klet (Weis 1913)myllades 340, 1700 resp.
8500 kg Fakse Korallkalk (”kulsurkalk”
CaC03) ner i marken i samband med
sådd av bokollon. Fem år efter sådden
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var antalet plantor avsevärt större i de
kalkade parcellerna. Både plantantal och
planthöjd ökade med ökad kalkmängd.
De goda resultaten av kalkning för¬
klaras främst av att kalkning påverkar
marktillståndet positivt bl.a. genom ökad
omsättning (nedbrytning) samt ökad
mängd daggmask som ger en luckring av
jorden och bättre groningsmiljö för
bokollonen. Som komplement till kalk¬
ning föreslås t.o.m. att man skall plantera
in daggmask för att öka luckringseffekten
(Huhta 1979, Muys 1989).
I försök i mellersta Skåne redovisar
Ljungström et al. (1990) inga positiva
effekter av kalkning i samband med na¬
turlig föryngring av bok. Samma resultat
har erhållits vid försök i Tönnersjöheden
(Ulf Johansson pers. com). Dock har po¬
sitiva effekter av kalkning iakttagits i
Sverige. På en yta i Frodeparken i Hal¬
land som kalkats 25 år före fröfall kunde
iakttagas en avsevärt större mängd natur¬
ligt föryngrad bok än på okalkade ytor
(Ulf Johansson pers.com.).

Forskning före rekommendationer
Innan man kan gå ut med rekommenda¬
tioner i Sverige om kalkning för att
förbättra föryngringsresultatet vid natur¬
lig föryngring av bok krävs att metoden
testas experimentellt. Inom programmet
för sydsvensk skogsforskning har vi an¬
lagt ett försök vars syfte är att studera
effekten av kalkning på föryngrings-resultat vid naturlig föryngring av bok på
olika ståndorter. Föryngringshuggningen
planeras att utföras vid ett lämpligt fföår
12-20 år efter kalkning.
I försöket studeras bl.a. kalkningens
inverkan på ollonfall, groning och tidig
tillväxt och kalkning i kombination med
markberedning. Vidare görs studier på
olika ståndortsfaktorers inverkan på för¬
yngringsresultatet.

Försökslokalerna
Försöket har lagts ut på 12 olika lokaler.
Till försökslokaler valdes marker med
trädslagsrena, relativt slutna bokbestånd
som planeras att föryngringshuggas mel-
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Figur 1. Försökslokalemas belägenhet.
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lan år 2005-2015. Försökslokalema representerar ett brett ståndortsregister från
mycket bördig bokskogsmark med brunjord och högörter till svag bokskogsmark
med podsol, mårlager och gräs. Lokalerna
är belägna i Skåne och Halland (figur 1).
Ryssberget, skiljer sig beträffande skötseln från de övriga lokalerna. Beståndet
glesas här ut under en 30-årsperiod utan
hänsyn till ollonåren. Någon markberedning görs inte heller. Principen är att
genom beredningshuggning och ljusreglerande röjningar justera ljusmängden
som når marken och på så sätt påverka
marktillstånd och mikroklimat. Föryngringen sker här under en följd av år då
inte bara ollonåren utnyttjas utan även
det mindre antal ollon som faller vaije år.
Man kan alltså inte ange något speciellt
föryngringsår. Metoden har på dessa marker gett ett mycket bra resultat (Turesson,
1991).
Försöket är utlagt som ett blockförsök
med parvis jämförelse mellan kalkad och
okalkad parcell med vanligtvis fyra block
per lokal. Parcellstorleken är 25 x 25
meter. Försöket kalkades vintern 19911992 utom lokalen på Ryssberget som
kalkades i februari 1994. Fem ton kalkmedel/ha har lagts ut på de parceller som

Kalkning gav sämre
föryngringsresultat
Trots att föryngringshuggning inte skall
ske förrän om tidigast 10 år registrerar vi
årligen ollonfall och antal groddplantor i
försöket. Inventeringar utförda i maj 1993
och 1994 (efter ollonfallen hösten 1992
resp 1993) visar ingen skillnad i ollonfall
men ett signifikant lägre antal groddplantor i de kalkade parcellerna jämfört
med kontrollparcellema både 1993 och
1994 (fig 2). Groningsanalys i laboratorium visar inga skillnader mellan ollon
som kommer från träd på kalkade parceller jämfört med ollon från okalkade
parceller.
Det sämre resultatet på kalkade ytor
är svårförklarat. Kalkning i samband med
sådd eller naturlig föryngring har i andra
studier antingen gett ökat antal groddplantor (eg. Burschel 1966; Oosterbaan
& van Tol 1984) eller inte påverkat resultatet (Ljungström et al 1990). En förklaring till det sämre resultatet på de kalkade parcellerna kan vara att kalken har
ökat förutsättningarna för svampangrepp
på ollonen. Perrin (1979) visar i Frankrike ökade svampangrepp ( Rhizoctonia
solani Kuhn) vid ökande pH. En annan
förklaring kan vara att de kalkade par-
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Figur 2. Antal groddplantor per ha efter ollonåren 1992 och 1993.
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cellerna har producerat for predatorer Lindqvist, L. 1931. Den skandinaviska
smakligare ollon och/eller groddplantor.
bokskogens biologi. Svenska SkogsSammanfattningsvis kan sägas att
vårdsföreningens Tidskrift 13:179-532.
många studier visar att kalkning är gynn¬ Ljungström, M., Gyllin, M. & Nihlgård,
B. 1990. Effects of of liming on soli
samt vid naturlig föryngring och sådd av
acidity and beech regeneration on acid
bok. Dock skall kalkningen utföras så
pass långt innan föryngringsåtgärden
soils in south Swedish beech forests.
(minst 10-15 år) att kalken gett effekt
Scand.j. For. Res. 5:243-254.
genom en förändring av marktillståndet. Muys, B. 1989. Evaluation of conversion
Vid kalkning i samband med föryngringsof tree species and liming as measures
to decrease soil compaction in a beach
åtgärden kan resultatet försämras.
forest on loamy soil. Silva Gandavensis
54:13-28.
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MARKFÖRSURNINGENS INVERKAN PÅ
TILLVÄXT HOS FRÖPLANTOR AV BOK
Ingrid Stjemquist och Torkel Welander
Bakgrund
Redan på 30-talet visade Lindquist att
överlevnad och tillväxt hos fröplantor av
bok påverkades negativt av sura jordar.
Sedan dess har en ökad markförsurning
kunnat iakttagas p.g.a. utsläpp av försur¬
ande kväve- och svavelföreningar i luften.
Den ökande kväve- och svaveldeposi¬
tionen i marken har dessutom medfört en
ökad utlakning av baskatjoner vilket kan
leda till brist på viktiga näringsämnen.
En annan effekt är att koncentrationen av
bl.a. aluminium och mangan stiger vilket
anses medföra en hämning i plantornas
tillväxt samt en försämrad möjlighet till
överlevnad. Att hög försumingsgrad, d.v.s.
lågt pH i sig, skulle ha någon betydelse
för försämrad tillväxt har män inte ansett
vara särskilt troligt. Det finns en del indi¬
kationer, men ytterligare bevisföring
krävs. Vidare är det inte säkert att det är
den direkta effekten av lågt pH som orsa¬
kar en försämrad överlevnad. Det är i
stället troligt att plantor som vuxit i
försurad mark blir känsligare för annan
stress som t.ex. torka eller låg tillgång på
näringsämnen. I det följande beskrivs ett
försök i vilket påverkan på bokens till¬
växt studeras.
Eftersom det är svårt att manipulera
och mäta pH i mark och samtidigt hålla
övriga egenskaper hos marken opåver¬
kade har vi valt att utföra våra studier i
klimatkammare och att odla bokplantor i
ett s.k. aeropondsystem. I detta system
duschas rötterna med en näringslösning
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vars pH vi kan reglera och samtidigt ge
plantorna kontrollerad näringstillgång.
För att få en bättre koppling till förhål¬
landena i mark har vi dessutom odlat en
del plantor i sand vars vattenhalt, näring¬
sinnehåll och pH vi har bättre möjlighet
att kontrollera än humusrik jord eller
mineraljord.
Resultat och kommentarer
Vi fann att rotsystemet påverkades av ökad
mängd vätejoner d.v.s. huvudroten var
kortare och vägde mindre vid pH 3,5 och
4,5 jämfört med 5,5 och 7,0 (Figur 1 A
och B). Dessutom hämmades sidorötter¬
nas tillväxt . Härigenom får rotsystemet
en mindre utbredning. Trots att rot¬
tillväxten hämmades påverkades inte
skottillväxten. Detta är en ovanlig situa¬
tion eftersom skottet i regel minskar i
tillväxt om rotsystemet minskar. Förkla¬
ringen är att vatten och näring hela tiden
tillförs rötterna. Under naturliga beting¬
elser är vatten- och näringsupptagning
beroende av att rötterna hela tiden växer
in i nya jordpartier. Om rottillväxten häm¬
mas försvåras följaktligen upptagning av
vatten och näring. Plantorna får då svå¬
rare att överleva under perioder med t.ex.
torka eller begränsad näringstillgång. Det
är således inte lågt pH i sig som orsakar
att plantor får svårt att överleva, utan kom¬
binationer med andra stressfaktorer kan
bli den avgörande faktorn.
Näringsanalyser av plantornas olika
delar visar att upptagning av t.ex. kväve,

Ekbladet 10

fosfor, svavel och järn inte påverkades terna vet vi ej och därför fordras upp¬
av försumingsgraden, medan kalcium och följande studier. Vi har planerat försök
och magnesium minskade med ökad för¬ där vi i första hand ska se i vilken omfatt¬
surning. Det mest anmärkningvärda är ning bokplantor kan överleva torkstress i
att upptagningen av koppar ökade mar¬ kombination med höga vätejonkoncentra¬
kant med försurningen. Vilken betydelse tioner.
detta har för tillväxthämningen av röt¬
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BOKSKOGSFÖRYNGRING MODELL
TROLLE LJUNGBY
Ulf Johansson, Per Magnus Ekö och EricAgestam
Naturlig föryngring av bokskog har under senare decennier dominerats av
metoder där markberedning och starka ljushuggningar utförts i samband med
rikliga bokollonår (Bjerregaard och Carbonnier 1979, Almgren m.fl. 1984).
Dessa metoder har på många marker givit upphov till lyckade föryngringar.
Dock förekommer fall där föryngring inte infunnit sig eller blivit undermålig,
trots att rekommenderade åtgärder utförts. Dessutom finns vissa nackdelar
med de förhärskande metoderna, såsom att virkesutbudet blir ojämnt över
tiden och att känslig vegetation kan skadas vid markberedning. Det finns
därför anledning att granska alternativa metoder för naturlig föryngring av
bokskog. Sedan 1992 bedriver vi studier av en sådan metod.

Trolle Ljungby-modellen
Vid Trolle Ljungby godsförvaltning i
Skåne har en metod för naturlig föryngring i bokskog praktiserats av Nils Åke

Gabrielsson och även av andra, tidigare
där verksamma skogsmän. Denna metod
tar ingen speciell hänsyn till ståndortsförhållanden eller när bokollonår inträffar.

m
■

Figur 1. Bokskog på Ryssberget. Här är beredttingshuggning utförd. - Foto: Ulf Johansson.
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Markberedning utförs inte. Istället öppsivt justeras så att etablerade plantor
nas krontaket i ett moget bokbestånd upp
ges gynnsamma förutsättningar for till¬
genom försiktiga och återkommande
växt (figur 2).
genomhuggningar. Härigenom släpps så - Efter ca 20 år avvecklas de sista träden i
mycket ljus ner till marken att nya planmoderbeståndet. Målet är att det då skall
finnas en ca två m hög och välsluten
tor kan etableras. Samtidigt hålls krontaket
så tätt att konkurrerande markvegetation
bokplantskog.
hämmas i sin utveckling. I korthet kan
metoden sammanfattas i följande punkter Studier på Ryssberget
(Turesson 1991):
Inom Trolle Ljungby godsförvaltning har
- Bokbestånden gallras aktivt med 4-6 års vi på Ryssbergets sluttningar valt ut sju
mellanrum till den ålder där föryng- bestånd i olika bonitétsklasser och stadier
av pågående föryngring. I de utvalda be¬
ringsfasen inleds.
- Föryngringsfasen inleds med en bered- stånden har vi etablerat fasta provytor. På
ningshuggning som syftar till att dessa följer vi skärmträdens tillväxt och
utveckla trädkronorna, förbättra mark- avveckling, bokollonfallets omfattning
tillståndet och skapa ett gynnsamt och kvalitet, bokplantomas etablering och
beståndsklimat (figur 1). För att för- tillväxt samt den konkurrerande markvehindra uttorkning av marken bibehålls getationens utveckling. I sammandrag
visar hittills erhållna resultat (Ekö & Jotäta bryn.
-Därefter utförs tre ljusreglerande gall- hansson 1994) att skärmbeståndens täthet
ringar med ca fem års mellanrum, vid som väntat sjunker under föryngringstiden
vilka ljusinsläppet i bestånden succes- från en grundyta på ca 20 m2/ha under

ii

Figur 2. Bokskog på Ryssberget. Senare delen avföryhgringsperioden. - Foto: Ulf Johansson.
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Figur 4. Bokplantor etablerade före och under 1993 i sju bestånd på Ryssberget. För beskrivning av bestånden,
se figur 3.

föryngringsfasens inledning till ca 10-12
m2/ha mot slutet. Mätningar 1992 visar
att bokollonfallet detta år överlag var
ymnigt (figur 3) och att det var störst på
bördigare marker. Fortsatta mätningar
1993 visar att ollonfallet även detta år var
rikligt (figur 3), den höga ollonproduk¬
tionen 1992 till trots. Däremot var
bokollonfallet under 1994 i stort sett obe¬
fintligt. Planträkningar under 1993 visar
att antalet etablerade plantor ökar under
föryngringsperioden (figur 4) samtidigt
som deras medelhöjd ökar. Planttillgången
visar inget tydligt samband med markens
bördighet. Nyetableringen av plantor är
lägre under senare faser av föryngringsprogrammet vilket sannolikt beror på
konkurrens från äldre plantor och skärmträd. Tätheten hos den konkurrerande
markvegetationen är högre under senare
delar av föryngringsperioden.

28

Fortsatta undersökningar
Intresset för bokföryngring enligt den här
beskriva modellen är idag stort såväl i
Sverige som utomlands. På flera andra
håll i Europa brukas likartade varianter
av modellen samtidigt som forskning på¬
går. Vi planerar nu att driva de inledda
studierna på Ryssberget vidare för att ef¬
terhand skaffa en allt bättre bild av
dynamiken i bokföryngringens etablering.
Parallellt med detta har vi inlett samar¬
bete med kollegor i Danmark för att där i

samverkan lägga upp likartade försök.

Nöjaktig återväxt
Resultat från såväl bestånd i aktivt skogs¬
bruk som här redovisade studier, visar att
bokskogsföryngring enligt modell Trolle
Ljungby ger upphov till nöjaktig åter¬
växt. Modellen har i jämförelse med den
konventionella metoden för bokskogs¬
föryngring vissa fördelar, såsom lägre
köstnader och ett jämnare virkesflöde. Vår
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bedömning är att föryngringsresultat från Referenser
Ryssberget inte omedelbart kan generali¬ Almgren, G., Ingelög, T., Ehnström, B.
seras till att gälla i andra delar av södra
och Mörtnäs, A. 1984. Ädellövskog ekologi och skötsel. Skogsstyrelsen,
Sverige, men att modellen bör prövas på
Jönköping.
andra lokaler. För att vinna mer erfaren¬
heter är det då speciellt angeläget med Bjerregaard, J. och Carbonnier, Ch. 1979.
Att sköta bok. Sveriges Skogsvårdsförförsök i andra klimatlägen och på andra
bunds Tidskrift 77:3.
ståndortstyper.
Ekö, P.M. and Johansson, U. 1994. A
method for extensive regeneration of
Erkännande
European beech (Fagus sylvatica) in
Undersökningarna på Ryssberget genom¬
southern Sweden. Paper for IUFRO 5th
förs med ekonomiskt stöd från Kungliga
Beech symposium in Denmark 940919Skogs- och Lantbruksakademien. Nils
24. In press.
Åke Gabrielsson har medverkat i plane¬
Turesson, M. 1991. Skötselprogram för
ringen av undersökningarna.
bokskogsföryngring - modell Trolle
Ljungby. Examensarbete 1991:26 vid
Skogsmästarskolan.
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FÖRSÖK MED NATURLIG FÖRYNGRING
AV BOK OCH EK
Eric Agestam, Per Magnus Ekö och Urban Nilsson

Det finns lång erfarenhet av naturlig för¬
yngring av bok i Sverige. Men det finns
brister i kunskapen om effekten av olika
åtgärder, t.ex. om hur skärmen påverkar
miljön för plantorna. Naturlig föryngring
av ek omtalas ofta i läroböcker som en
användbar metod, men de praktiska erfa¬
renheterna är begränsade. Vi är övertygade
om att det går att förbättra och effektivise¬
ra metoderna. Forskning kring föryngring
av bok och ek är en viktig del av verk¬
samheten vid sydsvensk skogsforskning.
Vi har anlagt försök med naturlig för¬
yngring av ek och bok på Skarhults
försökspark. Med våra försök vill vi:
- studera hur de traditionella åtgärderna
för att naturligt föryngra bok och ek
(skärm, markberedning, myllning) på¬
verkar antalet plantor, höjdtillväxt,
skador, avgång m.m.
- studera hur skärmar och markberedning
påverkar klimatet (ljus, temperatur mm)
- skapa en klimatdatabank för vidare för¬
sök i klimatkammare

- göra ett stort ”utomhuslaboratorium”
för fortsatta studier av föiyngringsfrågor
- skapa studieobjekt, lämpliga att använda

i undervisning och vid exkursioner
Försöken anlades i ett ekbestånd och
ett bokbestånd. Båda var avvecklingsmogna. I bokbeståndet har tidigare gjorts
flera misslyckade försök att få en föryng¬
ring. Båda experimenten har ungefär
samma uppläggning. De innefattar tre
skärmtätheter, tät, gles, ingen skärm (hyg¬
ge), och olika markbehandlingar.
30

Skärmarna och hyggena gjordes så
stora som möjligt, vardera 75 x 60 meter
i ekförsöket och 150 x 50 meter i bok¬
försöket. Marken behandlades i 10-15
meter breda remsor tvärs igenom skärmarna.
Försöken stakades ut under sensom¬
maren 1989. De första dagarna i oktober
samma år utfördes markberedningen. På
de markberedda parcellerna var ca en
tredjedel av ytan orörd, en tredjedel blot¬
tad mineraljord och en tredjedel en bland¬
ning av mineraljord och humus.
Under sommaren hade vi observerat
en stor mängd ollon både i ek och bok¬
beståndet, vilket naturligtvis var en för¬
utsättning för att vi skulle påbörja stu¬
dien. Under hösten föll 410 bokollon per
m2 i bokskärmen. I bokbeståndet myllades ollonen ner i december med hjälp av
krattor. I ekbeståndet föll färre än ett ekol¬
lon per m2, varav många var skadade av
insekter. Därför samlade vi in ekollon i
några vackra ekbestånd i Blekinge.
Ollonen såddes sedan i ekskärmen. I de
markberedda ytoma såddes 0,5 ollon/m2
i fårorna, vilka direkt myllades ner. På de
orörda parcellerna bredsåddes ollon mot¬
svarande en mängd av 1 ollon/m2.
Avverkningen gjordes sent under vin¬
tem 1990. 1 tabell 1 visas några uppgifter
om bestånden före och efter avverkning.
Sommaren 1990 restes ett stängsel runt
båda försöken, som sommaren 1991 kom¬
pletterades med ett finmaskigt nät som
också stängde ut kaniner.

-
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avverkning avverkning

Grundyta m2/ha
efter
före
avverkning

Ekskärmen
Hygge
Gles skärm
Tät skärm

150
147
135

54
130

21
21
20

13
20

Bokskärmen
Hygge
Gles skärm
Tät skärm

84
94
106

54
106

21
23
23

15
23

Antal träd/ha

före

efter

Tabell 1. Ek- och bokbestånden före och efter avverkning.

Resultat - ek

vindhastighet och markfuktighet. Under
de första åren mättes och lagrades automatiskt timmedelvärden för dessa variabler i
en ”fältdator”.
Skärmtätheten påverkade naturligtvis
klimatet. Främst är det mängden ljus som
varierar. Under vegetationsperioden är
ljuset några decimeter över marken i den
täta skärmen ca 12% av ljuset på hygget.
Motsvarande siffra i den glesa skärmen
är ca 40%.
Medeltemperaturen skilde sig inte
inom försöket. Däremot var naturligtvis
dygnsamplituden mycket större på hygget. En klar och stilla natt var temperaturen 2 dm över mark 2-4 grader högre i
skärmarna än på hygget.
Under de första åren var det 2 grader
varmare i marken under vegetationsperioderna på hygget jämfört med skärmama. När markvegetationen ökade på
hygget försvann skillnaderna. Vegetationen påverkade också vattenpotentialen.
Under den första sommaren var det tor¬
rare i marken i den täta skärmen än i den
glesa och på hygget. Två år senare, under
Resultat - bok
den torra försommaren 1992, uppmättes
inte några skillnader i vattenpotential,
Klimat
I försöket placerades en mängd instru- varken mellan de olika skärmarna eller
ment för mätning av marktemperatur, mellan skärmarna och hygget.
lufttemperatur, infallande fotosyntesaktiv
strålning på olika nivåer över marken,

Mot slutet av den första vegetationsperioden fanns i genomsnitt 3000 ekplantor
per hektar. Det största antalet fanns i den
glesa skärmen (4000/ha) och det lägsta
på hygget (1800/ha). Efter senare ollonfall, främst hösten 1992 har nya plantor
tillkommit, särskilt i skärmarna. Vid inventeringen hösten 1993 hade antalet
ekplantor stigit till 26 000/ha i den täta
skärmen, 15 000/ha i den glesa skärmen
och 4000/ha på hygget. Flera faktorer bi¬
drog till det dåliga resultatet 1990. Många
ollon angreps av insekter redan i träden,
De ollon som föll och de vi sådde kan ha
skadats eller blivit uppätna av däggdjur
och fåglar under vintern, stängslet restes
först försommaren 1990. P.g.a. det dåliga
föryngringsresultatet 1990 har inga intensivare studier av ekföryngringen gjorts,
En del av området används för andra försök, t.ex. ett såddförsök med ek som
redovisas i en annan artikel i detta nummer av Ekbladet.
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Figur 1. Antal plantor 1990 - 1994 på områden med blottad mineraljord och utan markberedning. Hokforsöket i
Skarhult.

Plantantal
Variationen i plantantal var stor mellan
de olika skärmarna och mellan de olika
markbehandlingama. Redan från den första inventeringen tidigt på våren 1990 har
plantantalet varit avsevärt lägre på hygget
än i skärmarna (se figur 1). Avgången
därefter har också varit störst på hygget. I
oktober 1994 fanns i genomsnitt, oavsett
markbehandlingar, 10 000 bokplantor/ha
på hygget och 50 000 till 65 000/ha i
skärmarna. Det största antalet plantor har
erhållits där mineraljorden blottlagts. I
mineraljord på hygget fanns hösten 1994
32

40 000 plantor per ha och i skärmarna
140 000/ha. I utländska studier har myllning visat sig ha en positiv effekt på
plantbildningen. I vårt försök erhölls dock
ungefär lika många plantor vare sig
ollonen myllats eller ej.

Tillväxt
Efter fem år var de högsta bokplantoma
kring en meter men den genomsnittliga
höjden var betydligt lägre, knappt 30 cm.
De högsta plantorna och den högsta
medelhöjden finns i den glesa skärmen
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Figur 2. Plantor fördelade efter höjd efter fem vegetationsperioder. Bokförsöket i Skarhult, oktober 1994.

medan medelhöjden är lägst i den täta
skärmen (se figur 2).

Skador
För att studera vad som skadar och dödar
bokplantor märkte vi plantor som vi sedan observerade upp till 10 gånger per
sommar. På hygget förekom de första åren
-fler frostskador än i skärmarna. Senare

har mycket få frostskador registrerats. De
vanligaste skadorna de första åren var
förorsakade av insekter eller svampar
(figur 3). I ytterst få fall kan vi dock vara
säkra på att insekts- eller svampangrepp
verkligen har dödat plantor. Snarare är
det kombinationer av sådana skador, dålig kondition och uttorkning som fått
plantorna att tyna bort och dö. När plan¬
33
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Figur 3. Skador och avgång på hygget och i skärmarna ( gles + tät) vid några av inventeringarna 1990 1994.
Bokförsöket i Skarhult.

toma blev större hade sådana skador
mycket liten betydelse. De allra flesta
insekts- och svampskador verkar inte påverka plantornas höjdtillväxt nämnvärt,
Under senare år ökade skador orsakade
av smågnagare, särskilt på hygget där
också vegetationen är rikligare. Betning
har svarat för en allt större del av avgången. Vidare har många plantor som
etablerat sig i djupa fåror dött efter att ha
blivit dränkta.

att antalet bokplantor skulle ha varit betydligt lägre utan hägn. Innanför hägnet
kommer vi att få en ny bokskog t. o. m.
på hygget, även om stamantalet kommer
att bli lågt och den framtida virkeskvaliteten starkt kan ifrågasättas.

Försökets framtid
De intensiva mätningarna i försöket är nu
avslutade. Vi avser att även i fortsätt¬
ningen följa hur t ex antalet plantor och
plantornas höjd förändras. Nästa skogs¬
Betning av hjortdjur
skötselåtgärd blir att röja, främst bland
Hägnet har haft en stor påverkan på förväxande björkar. Skärmen kommer att
föryngringen. Innanför hägnet är uppslå- glesas ut i etapper.
get av björk större än utanför. Särskilt
påfallande är det på hygget där Vi nu har
rikligt med mer än manshög björk. Utan¬
för hägnet är björken helt nedbetad. Vi
har tyvärr inte någon jämförelse med bok¬
plantor utanför hägnet, men det är troligt
34
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GALLRING AV EK- OCH BOKBESTÅND TVÅ NYA GALLRINGSFÖRSÖK
Eric Agestam, Per Magnus Ekö och Ulf Johansson
Tidigare svenska studier av
gallringsprogram fór ek och bok
Charles Carbonnier (Carbonnier 1971
ochl975) har utformat gallringsprogram
för ek och bok. Studierna bygger på en¬
hetligt skötta provytor, men produktionen
har beräknats för två olika program. För
bok avser ett av programmen (A) gallring
vart femte år i böljan av omloppstiden
och ca vart tionde år i slutet. Vid låg
bonitet är intervallerna något längre. För
ek innebär program A gallring var femte
år utan åtskillnad. Det andra programmet
(B) är både för ek och bok extrapolerat
från materialet och avser i jämförelse med
det första programmet ett fördubblat
gallringsintervall och en ökad gallringsstyrka, så avpassad att den genomsnittliga
grundytan över tiden är lika i de båda
programmen. Några resultat av produktionsstudiema redovisas i Tabell 1.
Vid jämförelse av programmen framgår

Program
A

B

dg

m3sk/ha cm
3,6
3,6

Program
A
B

Bok28
dg

m3sk/ha cm

IV

5,1

31

5,1

32

6,3
6,5

dg

IV

dg

IV

m3sk/ha cm
4,6
4,6

IV

dg

m3sk/ha cm

36

7,8

42

37

7,9

43

Ek28

Ek24

34
35

Bok 32
dg

m3sk/ha cm

24

m3sk/ha cm
3,3
3,3

IV

23

Ek20
IV

Danska gallringsförsök i ek och bok
Det kan vara svårt att direkt importera
skogsskötselkunskap från utlandet. Detta
gäller särskilt föryngringsfasen, eftersom
naturgivna förutsättningar, skogsbrukstraditioner, möjligheter att använda
kemikalier för bekämpning av ogräs etc.,
ofta skiljer mellan länder. Erfarenheter
och forskning som gäller behandling av
den etablerade skogen är dock lättare att
generalisera och de gallringsförsök i ek
och bok som finns i andra nordeurope-

Bok24

Bok20
IV

att skillnader i fråga om produktion och
diameterutveckling är försumbara.
De provytor i ek och bok som ligger
till grund för produktionsstudiema följs
alltjämt. Fem försök har också anlagts i
bok där de båda gallringsprogrammen
studeras sida vid sida. I dessa försök finns
alltså möjlighet att studera kvalitets¬
skillnader, bl.a. förekomst av vattskott.

43
44

dg

m3sk/ha cm
5,9
6,0

53
53

Tabell 1. Största årliga medeltilllväxt (iv) och grundytemedelstammens diameter (dg ) vid 100 års totalålder i ekoch bokbestånd Gallringsprogrammen, A och B, är förklarade i texten. (Efter Carbonnier 1971 och 1975)
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iska länder är därför mycket värdefulla
även för vår del.
I Danmark finns gallringsförsök med
olika huggningsstyrkor både i ek och i
bok. Resultat från dessa har redovisats
av Bryndum(1985) och visar bl.a. att bok¬
bestånd kan gallras mycket hårt utan att
man tappar nämnvärd produktion.
Produktionsförlust inträffar först om gallringsprogrammet innebär så hård gall¬
ring att den relativa grundytan är lägre än
50%. Med den relativa grundytan avses
den över tiden genomsnittliga grundytan
i förhållande till den grundyta som skulle
erhållits vid fri utveckling. Redan en mo¬
derat gallringsstyrka påverkar dock flera
egenskaper hos beståndet, t.ex. stamform,
krongränshöjd och diameterutveckling.
Även ek kan gallras hårt utan nämn¬
värd förlust i volymproduktion. Bryndum
har funnit att volymtillväxtförlust först
uppträder vid en relativ grundyta av 55%
i yngre bestånd och 60% i äldre bestånd.
Liksom för bok påverkas t.ex avsmalning och diameterutveckling i hög grad
av gallring. Beträffande vattskottsbildning är bilden mer oklar, men den ”nor¬
mala” danska gallringsstyrkan, vilken
bedöms vara något starkare än den
svenska, verkar ha orsakat mindre pro¬
blem med vattskott än både svagare och
starkare gallringsstyrkor.

försök i ek på Skaihults försökspark. Bok¬
försöket är en omföring av ett tidigare
röjningsförsök (se Ekbladet nr 7 1992),
till ett försök med tre gallringsprogram,
ingen gallring, gallring enlig Carbonniers
A-program (enligt ovan) samt stark gall¬
ring. Ekförsöket, vilket resten av den här
artikeln handlar om, är inte lika konven¬
tionellt och vi har bl.a. tänkt att resultaten
också skall kunna användas vid utfor¬
mandet av skötselmodeller för blandskog
med ek.

Nya gallringsförsök i ek och bok
Det kan vara motiverat att också anlägga
gallringsförsök i Sverige. Det är viktigt
att det finns objekt för demonstration i
utbildnings- och exkursionssammanhang.
Genom att anlägga egna gallringsförsök
kan man också styra undersökningen mot
vissa aspekter på beståndsutvecklingen
som anses särskilt intressanta i vårt höm
av världen. Enheten för sydsvensk skogsforskning har anlagt ett gallringsförsök i
bok på Häckeberga gods och ett gallrings-

grövre än 15 cm. Kraftigt nerbetade
avenbokar fanns i beståndet. Det går inte
att avgöra om dessa är de ursprungligt
planterade eller om de självföryngrats.
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Ekförsöket
På Skarhults försökspark fanns ett till¬
räckligt stort och jämnt bestånd för att
rymma ett gallringsförsök i ek. Marken
som tidgare var inäga planterades 1952
med en blandning av 1-åriga gråalplantor
och 1- och 2- åriga ekplantor, Quercus
robur, i varierande förband. Säkra upp¬
gifter om proveniens saknas med troligen
är ursprunget holländskt. I medeltal
planterades 3000 gråalplantor och 13 000
ekplantor per ha. Plantorna sattes i plöjda
fåror, dels med borr, dels med planteringsmaskin. Hjälpplantering utfördes 1953
med lärkplantor och 1959 med plantor av
avenbok, som sattes i luckor. Beståndet
röjdes 1980 och gallrades för första
gången 1986. Vid försökets anläggning
återfanns varken gråal eller lärk. Dock
hittades ett fåtal lärkstubbar, samtliga

Något underbestånd i egentlig mening
fanns inte, vilket troligen sammanhänger
med det stora betestrycket.
Vid anläggningen av försöket var
ekarna ca 40 år gamla, övre höjden varie¬
rade mellan 16 och 17 m. Ståndortsindex
skattades till ca Ek25-Ek26, d.v.s. en nå¬
got över medelbördig ståndort för ek.
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Figur 1. En stickväg längs ena kanten på en av de orörda ytoma. Det tredje trädet på den vänstra sidan om
stickvägen, liksom det andra på den högra sidan, har fallit offer för "ekdöden". - Foto: Eric Agestam Skarhult
mars 1995.

Det befanns möjligt att lägga ut sex
parceller om ca 0,4 á 0,5 ha i beståndet,
Därmed kunde tre behandlingar prövas,
eftersom vaije behandling skulle upprepas en gång, för den statistiska bearbetningens skull.

Försöksled
1. Orörd, d.v.s. ingen ytterligare gallring
(figur 1). Med en orörd utveckling är det
möjligt att få en koppling till andra
gallringsförsök eftersom denna behandling ofta förekommer. En orörd utveckling
gör det möjligt att studera gallringens effekter på skogens utveckling. (Dessutom
är det spektakulärt att kunna förevisa en
sådan yta vid exkursioner.) Huvudstammar utsågs och skall följas framgent även
om de naturligtvis inte kommer att gynnas genom gallring.

-

2. Traditionell gallring, (figur 2). Målet
är att producera grovt ekvirke utan att
göra alltför starkt avkall på virkesproduktionen. Åsikterna om vad som är
traditionell ekgallring, torde vara lika
många som antalet skogsmän som någon
gång gallrat ek. Därför valde vi att följa
Carbonniers program A (se ovan). Grundytan kommer att hållas mellan 13 -17 m2
per hektar i böijan och mellan 18 -20 m2
per hektar mot slutet av omloppstiden.
Till skillnad mot Carbonniers program
kommer dock gallringsintervallet successivt att ökas, från 5 år i början av
omloppstiden till 10 år mot slutet. Vid
den första gallringen utsågs ca hundra
huvudstammar per hektar eller snarare
huvudstamskandidater. Antalet kommer
successivt att reduceras så att ca hälften
återstår när det är dags för slutavverk¬
ning.
37
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Figur 2. "Traditionell" ekgallring, enligt Carbonniers program A. - Foto: Eric Agestam - Skarhult mars 1995.

3. Frihuggning (figur 3). Försöksledet
ska belysa möjligheter och problem med
att så snabbt som möjligt driva dimensionsutveckling. Därför utsågs redan vid
anläggningen ca 50 ekar per hektar till
huvudstammar. Detta val är permanent,
Kronomas tillväxthastighet blir avgörande
för avverkningstakten i försöksledet. Vid
utläggningen uppmättes den genomsnittliga kronradien till 2,7 m vilket motsvarar
en genomsnittlig radietillväxt på ca 8 cm
per år. Beroende på kronornas tillväxthastighet kommer huvudstammarnas
kronor att tangera varandra någon gång
mellan 100 och 130 års ålder. Om alla
mellanstammar vars kronor tangerar
varandra avverkas, kommer de sista mellanstammama att försvinna mellan 65 och
70 års ålder. Avståndet mellan huvudstammamas kronor kommer då att vara
drygt 5 meter.
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Vi valde att pröva två grader av fri¬
huggning av huvudstammar. Vid den
svagaste gallringsstyrkan togs alla
mellanstammar bort vars kronor hade kontakt med huvudstammarna. Vid den
starkare huggningsgraden togs mellanstammar bort som hade kronor mindre än
1,5 meter från huvud- stammarna. Fri¬
huggningsgradema kommer att behållas
under hela omloppstiden.

Utförda arbeten
Försöken stakades ut vintern 1990/91.
Gallring gjordes följande sensommar och
höst.
I samtliga försöksled utsågs huvudstammar före gallring. I frihuggningsledet
utsågs först ett stort antal ”huvudstamskandidater”. Därefter valdes den kombination av träd som gav det största antalet
huvudstammar, under villkoret att avstån¬
det dem emellan skulle vara minst 14
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Figur 3. En stamkvistad och framhuggen huvudstam i forsöksledet med
frihuggning. - Foto: Eric Agestam. - Skarhult mars 1995.

meter. Med 14 meters triangelavstånd är
det teoretiskt möjliga antalet huvudstammar 59 st/ha. Det visade sig emeller¬
tid inte möjligt att finna mer än ca 45
stammar/ha med de uppställda kravet,
vilket troligen berodde på att valet gjordes vid en för hög ålder och att beståndet
redan var gallrat en gång.
Hälften av huvudstammarna stamkvistades på de ogallrade och traditionellt gallrade ytorna, medan samtliga
huvudstammar stamkvistades i försöksledet med frihuggning. (Vattskottsrens-

ning kommer att ske årligen på de stamkvistade träden.)
Gallringstyrka
Vid den första gallringen var uttaget större
vid frihuggning än i den traditionella
gallringen. Detta förhållande kommer
emellertid snart att ändras. Mellanstammarna kommer att avvecklas i snabb takt
och beståndet med de frihuggna ekhuvudstammarna kommer att vara glest när de
sista mellanstammarna tas bort. En del
huvudstammar kommer att vara helt
39
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frihuggna tidigare än andra. Sammanta¬
get pekar detta på att volymproduktion i
frihuggningsledet kommer att bli lägre
jämfört med traditionell gallring. I fri¬
huggningsledet kommer det utgallrade
virket i de senare gallringarna också att
vara relativt klent. Däremot förväntas
huvudstammarna betydligt snabbare nå
grova och värdefulla dimensioner än vid
traditionell gallring. Ett av målen med
försöket är just att se om en eventuell
förkortning av omloppstiden kan kom¬
pensera de lägre intäkterna från de sista
gallringarna.

Ekdöd
I beståndet dör en del ekar, ”ekdöden”
har slagit till. Det är naturligtvis förö¬
dande om särskilt de frihuggna träden
drabbas av skador, eftersom det inte finns
några ”ersättningsträd” som kan ta över
produktionen. Vi inventerar årligen ska¬
dornas omfattning och följer med stor
oro skadornas utveckling. De två senaste
åren har avgången bromsats upp. Men vi
vågar inte ”ropa hej” ännu. Tidigare har
ekar dött efter att bara något år tidigare
inte visat några tecken på nedsatt vitali¬
tet. Skadorna verkar drabba alla typer av
träd. Vi har således inte funnit några sam¬
band mellan trädstorlek och ekdöd. Det
är därvid naturligtvis svårt att avgöra om
undertryckta träd dör ”naturligt” p.g.a.
konkurrens eller om orsaken är en annan.
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Mätningar
Förutom de traditionella mätningarna i
fasta försök, av t. ex. diameter och höjd,
räknar vi vattskott och mäter kronradier
hos frihuggna huvudstammar. Efter tre år
hade radien ökat med 10-12 cm per år i
genomsnitt mest för de träd som lämnats
med ett avstånd av minst 1,5 meter till
närmaste mellanstams krona. Variationen
är dock stor. Vi kommer även i fortsätt¬
ningen att mäta kronradie bl.a. för att
bestämma gallringstidpunkter för försöksledet med frihuggning. Dessa resultat kan
också vara intressanta t.ex. vid utform¬
andet av skötselmodeller.för biandbestånd
med ek.

Referenser
Bryndum, H 1985. Danish Thinning Ex¬
periments with Conifer and Hardwood
in Outline. IUFRO International Interdivisional Conference on Thinning.
Moscow Riga.
Carbonnier, Ch 1971. Bokens produktion
i södra Sverige. Studia Forestalia Suecica nr 91.Skogshögskolan. Stockholm.
Carbonnier, Ch 1975. Produktionen av
kulturbestånd av ek i södra Sverige.
Studia Forestalia Suecica nr 125.Skogs¬
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EKEN HAR OCKSÅ EN HISTORIA
Gisela Björse
För femton tusen år sedan fanns inte
Ekbladet. Då fanns det inga ekar i Sverige,
Här fanns bara is. När isen böljade smälta
vandrade skogsträden sakta in. De hade
överlevt istiden i isfria refuger i t.ex. Alpema eller Dolomitema. Först hit var
björk och tall. De första björkskogarna
böljade etableras i Skåne för ca 13 000 år
sedan. Klimatet och vegetationen var på
många sätt lik den som vi möter i gränslandet mot dagens tundra. I samma veva

kom som vi ofta hört de första människoma till vårt land som jägare.

Eken kommer hit
Allt eftersom årtusendena rullade förbi
kom fler och fler trädslag till oss. Klimatet blev mildare och mildare. För ungefär
9000 år sedan dominerades Sydsveriges
skogar av öppna tall-hasselskogar. Föma
från dem och andra växter etablerade ett
humustäcke i skogen och vissa marker
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Figur 2. Ekens utbredning för 1000 år sedan.

blev riktigt bördiga. Detta i samband med
att vi fick ytterligare varmare klimat
gjorde att vi fick en omfattande invandring av ädellövträd. Denna tid har ibland
kallats värmetiden och det var framförallt
somrarna som var varma. Vintrarna tror
man var kallare än vad de är nu. Klimatet
var mer kontinentalt. Det var då, för 89000 år sedan som eken gjorde sin entré,
Invandring av ädellöv
Eken hade troligen haft sin tillflykt i
Svarta havstraktema och de europeiska
delarna av Turkiet under istiden. Al och
alm kom något före eken och strax efter
kom lind och ask. I början var ek och alm
viktigast men för ca 7500 år sedan tog
lind över. Ek växte på de steniga partierna medan lind, ask och alm lade beslag
42

på de bördigaste markerna. De kargaste
markerna var bevuxna av tall. Klimatet
förändrades ständigt och somrarna blev
svalare. För 5000 år sedan upphörde
värmetiden. Fortfarande var landskapet
fritt från dagens så dominerande gran och
bok. Dessa kom som de senaste invand¬
rama till Sverige för ungefär 3000 år
sedan. Boken kom från söder liksom alla
de andra men granen kom från öster och
norr.
Pollenanalys
Den kunskap man har om invandring och
utbredning av växter i svunna tider grundar sig på pollenanalyser. Pollen har ett
motståndskraftigt skal som kan bevaras i
torvmossar eller på sjöbottnar. Om man
hämtar upp ett prov från en mosse eller
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sjö kan man artbestämma pollen och dessutom åldersbestämma tiden då de
bildades. På så sätt kan man ta reda på
vilka växter som fanns på en plats vid en
viss tidpunkt och när de först etablerades,
Ett problem vid pollenanalys är att olika
trädslag producerar olika mycket pollen,
Tall och björk sprider mycket pollen med
vinden, medan lind som pollineras av insekter inte producerar lika mycket. Ek
producerar inga mängder av pollen men
inte heller extremt lite. För att komma
runt detta problem har jag arbetat med att
vikta de olika pollenmängdema mot varandra så att man skall kunna föreställa sig
hur stor del av den skog som fanns som
bestod av det aktuella trädslaget. I figurema visar jag hur stor del av skogen
söder om 60°N som bestod av ek för

2000 respektive 1000 år sedan (fig. 1
resp. 2). Som en jämförelse visar jag med
samma kategorier hur utbredd eken är
idag (figur 3). Det är viktigt att poängtera
att kartorna visar den relativa andelen ek
av den skog som fanns och inte absolut
mängd.

Människan påverkar skogen
Jag har valt att studera en tidshorisont om
två tusen år. Under den tiden har klimatet
sakta förändrats. Den största inverkan på

trädslagsfördelningen har dock människan stått för. För 2000 år sedan fanns det
mycket ek i de sydligaste delarna av landet. 10-20 % av det totala virkesförrådet
bestod av ek. Bok hade böljat invandra
men fanns än så länge i litet antal. I Skåne,
södra Halland och sydvästra Småland
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fanns upp till 5% bok, medan den sakna¬
des i övriga delar av landet. Redan vid
denna tiden böljade människan påverka
skogen genom att göra avverkningar för
att vinna åkermark. Plogen var visserli¬
gen uppfunnen men hade inte nått våra
delar av världen. Det var årdret som var
viktigast för jordbearbetning. Med ett år¬
der var det svårt att odla upp de allra
tyngsta lermarkema i Skåne. Därför hade
ädellövskogen fortfarande gott fotfäste
här. I stora delar av Småland, Östeigötland och Västergötland växte eken och de
andra ädla lövträden gärna blandat med
tall. Det är en skogstyp som minskat kraf¬
tigt fram till idag för att nu vara så gott
som försvunnen. Dock kan man på andra
sidan Östersjön, i Lettland och Litauen,
finna naturskogar med just en blandning
av ek och tall. Kanske har de där lyckats
bevara en ursprunglig naturtyp som här
har gått förlorad.
Om man går tusen år framåt i tiden,
till ca år 1000 (figur 2), ser vi att eken
hade dragit sig tillbaka något. Det var
dels en påverkan av att eken var ett vär¬
defullt trädslag som skattades hårt för
t.ex. skeppsbygge under vikingatiden,
dels av att boken nu snabbt vann terräng.
Boken fanns långt upp i Dalsland, Väs¬
tergötland och Östergötland. I Skåne oeh
Blekinge upptog den på stora områden
mer än 25% av det totala virkesförrådet.
Än mer än eken har de andra ädellöv¬
träden trängts undan av boken.
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Eken idag
Dagens karta (figur 3) är inte baserad på
pollenanalys utan påriksskogstaxeringens
data. Jag har dock använt samma kategori¬
er för att göra dem jämförbara. Nu ser vi
att ekens utbredning bara är en spillra av
vad den en gång var. Framförallt är det
gran som intagit ekens forna besittningar.
I de områden i Skåne, Blekinge och Hal¬
land där eken uppnår sin största
utbredning på 5-15 % av virkesförrådet
måste vi även betänka att en stor del av
landskapet är jordbruksmark varför den
totala mängden skog är mindre än för
1000 och 2000 år sedan.
Vi har alltså sett hur eken minskat
drastiskt under 2000 år. Detta är en kom¬
bination av klimatiska faktorer och di¬
rekta och indirekta mänskliga verksam¬
heter. Eken fortsätter att minska. Natur¬
lig föryngring av ek är dålig på många
håll i Europa. Dagens brist på skogsbete
och även på skogsbränder ger en tätare
skog där eken har svårt att komma upp.
Ett hårt betestryck från vilda djur mins¬
kar lövträdens föryngringsutsikter yt¬
terligare. Även nu påverkas skogen av
klimatet som är i ständig förändring. Ar¬
ter på gränsen av sin utbredning är alltid
känsliga för extrema år vad gäller kli¬
matet.
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SKOGSHISTORIEN PÅ LINNÉS RÅSHULT
Matts A. Lindbladh

Tänk dig en ädellövskog dominerad avek och lind men helt utan barrträd knappast något som man förknippar med Småland, eller? Men just så såg
skogen uti Råshult, södra Småland, för mindre än tusen år sedan. Den var
i stort sett orörd av människan - en riktig urskog. Denna skogstyp är idag
så gott som helt försvunnen från Sverige. Detta är exempel på slutsatser
jag har kunnat dra efter att ha gjort pollenanalys från ängarna i Råshult.
Pollenanalys
Intresset för kulturlandskapet och vegetationshistoria har ökat, mycket p.g.a.
kulturhistoriska skäl, men även till följd
av ett ökat naturvårdsintresse. Föränd¬
ringarna inom jordbruket under detta
århundrade har lett till en kraftig omda¬
ning av landsbygden. Skogen har vandrat
in på ängarna, åkerlyckoma och hagarna,
och detta har medfört en kraftigt minskad
mångfald, främst inom floran. Insatser
för att bevara vårt kulturarv och den bio¬
logisk mångfalden görs nu och på många
igenväxta ängar har hävden återupptagits.
Ängama i Råshult röjdes på femti¬
talet, i huvudsak ej av naturvårdsskäl,
utan här var kopplingarna till Carl von
Linné den största drivkraften. Linné föd¬
des på Råshult Södregård år 1707 och
gården är sedan länge förknippad med
honom, trots att familjen flyttade till det
närbelägna Stenbrohult redan efter två
år. Numera har även områdets odlingshistoriska egenskaper framhållits och
målet är att återskapa ett landskap som
det såg ut vid tiden för Linnés födelse.
När en skötselplan för Råshult skulle an¬
tagas 1993 uppstod en debatt om hur
mycket träd, och vilka arter, som tidigare
funnits i området. Idag är trädskiktet gan¬

ska omfattande och består främst av bok
och ek.
Södra Småland är intressant även ur
ett skogshistoriskt perspektiv. Här går
gränsen mellan de boreala och nemorala
vegetationszonerna. De sentida och kon¬
kurrensstarka invandrarna granen och
boken har sina sydliga respektive nord¬
liga utposter i detta område. Vidare är
skogarna ur vilka de medeltida lövängar¬
na utvecklades av intresse. Det är omde¬
batterat till vilken grad dessa var en pro¬
dukt av människans aktivitet, alternativt
av rådande naturliga (t.ex. klimatolo¬
giska) förhållanden.
De historiska källorna är ofullständiga
och sträcker sig inte så långt tillbaka i
tiden varför det var givande att komplet¬
tera med naturens eget ”arkiv”. Ett min¬
dre kärr strax söder om dagens ängar var
mycket lämpligt för pollenanalys. Till
lycka för pollenanalysen är växterna in¬
effektiva i så motto att de producerar
enorma mängder pollen för att åtmins¬
tone något kom ska nå sitt mål - den
obefruktade pistillen. Delar av detta över¬
flöd har under årtusenden hamnat i kärret
i Råshult och bevarats i dess syrefria
miljö. Från en borrkäma på 90 cm tog jag
ut små jordprov vid ungefär varannan
centimeter. Proven behandlades med
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Figur L Sammanfattning av pollenanalysdiagrammet från ett litet kärr i Linnés Råshult. Analysen avslöjar att
skogarna ur vilka lövängarna bröts dominerades av ek och lind.

starka syror tills endast de ytterst motståndskraftiga pollenkomen återstod. Vid
varje nivå räknades pollenkomen i mikroskop och bestämdes till familj, släkte
eller art. För att erhålla en tidsskala togs
ytterligare fem prov från borrkäman och
skickades till laboratorium för åldersbestämning med kol 14-metoden. Resultaten från pollenanalysen presenteras med
fördel i form av ett diagram och blir en
spännande ”resa i tiden”, där sammansättningen av de olika pollenslagen avslöjar hur vegetationen förändrats från
tid till annan.

Urskogen 2000 f.Kr. - 1100 e.Kr.
Ek, lind, al, björk och hassel bildade en

stabil skogstyp under minst tretusen år.
Ek och lind var de dominerande trädslagen på torrare mark medan al och björk
sannolikt var knutna till våtare områden,
Under det slutna krontaket växte det sparsamt med örter och gräs medan de mer
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skuggtoleranta ormbunkarna var vanliga.
I dessa mörka förhållanden har sannolikt ‘
hassel varit en del av buskskiktet. Den
stora andelen al och björk samt den rik¬
liga förekomsten av ormbunkar tyder på
att våtmarker var vanliga i landskapet.
Mycket få pollen hittades från denna tid
som kan kopplas till jordbruk eller
boskapsskötsel, t.ex. pollen från sädesslag eller från växter som gynnas av bete.
Detta tyder på att omgivningarna var
mycket lite påverkade av människan och
att skogen väl gör skäl för benämningen
”urskog”.
Även om skogen hade en stabil art¬
sammansättning utsattes den regelbundet för störning i form av skogsbränder.
Mycket kol har lagrats i kärret från en
brand för ungefar 2500 år sedan. Branden var inte tillräckligt omfattande för att
utplåna trädskiktet, men en viss utglesning verkar ha skett och de ljusare förhållandena gynnade gräsväxterna. Även
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eken ökar sin andel pollen efter störningen
för att efter ca femhundra år motsvara
mer än 50 % av alla pollenslag. Även om
tidsrymden är avsevärd kan denna höga
andel sannolikt kopplas till branden. Eken
har en dokumenterad svårighet med för¬
yngring under slutet krontak varför ett
tillfälligt öppnare landskap borde ha va¬
rit gynnsamt. Dessutom är arten långli¬
vad varför en topp i pollenproduktionen
en avsevärd tidsrymd efter etablering av
en ny generation inte är osannolik.
Denna skogstyp är idag nästan helt
försvunnen från Sverige, delvis beroende
på klimatförändring och invandringen
av nya arter som bok och gran, men till
största delen genom människans föreha¬
vanden.

Lövängen 1100 - 1700 e.Kr.
För ungefär niohundra år sedan öppnade
människan skogen antingen med yxan el¬
ler med hjälp av elden. Den ökade
aktiviteten av människan satte tydliga spår
i landskapet, örter och gräs blev betyd¬
ligt vanligare och ormbunkarna försvann
nästan helt i det mer öppna landskapet.
Pollenkorn från sädesslagen (t.ex. kom)
och från betes-gynnade växter (ljung,
svartkämpar, skräppor m.m) blev allt van¬
ligare. Mångfalden, d.v.s. antalet olika
arter, ökade också markant. Resultaten
från undersökningen visar att det i Rås¬
hult fram till 1700-talet bedrevs ett
intensivt och mångformigt jordbruk. Ett
system med hagar, lövängar och åker¬
lappar skapat av människan, som för att
klara sin försörjning, utnyttjade marken
på många olika sätt. Dessa bruksformer
skapade många olika sorters livsrum (bio¬
toper) och landskapet härbärgerade därför

på ängarna, vilket Linné själv vittnar om.
I ”Skånska resan” från 1749 skriver han
om sin hembygd: ”De äro övervuxne med
åtskilliga lövträn och mycken lind, men
barrträd, såsom tall,gran och en tålas icke
i dessa täcka ängar”. Trots att lind nästan
helt försvunnit från pollendiagrammet,
fanns den troligen kvar i Råshult. Lind¬
blad är utmärkta till djurfoder och om
linden hamlas (beskärs) regelbundet häm¬
mas blommning och därmed pollen¬
spridning. Förekomsten av gamla exem¬
plar av lind på dagens ängar i Råshult
talar för att arten också funnits där under
historisk tid.
I området har Sven G. Nilsson (Lunds
universitet) m.fl. hittat flera hotade lavar
och vedberoende skalbaggar som är be¬
roende av lång skoglig kontinuitet. Dessa
arter har tydligen kunnat ”övervintra” i
lövängen under århundraden.
Röjning och skogsbete gav möjlighet
för två sentida invandrare att etablera sig:
boken från söder och granen från norr.
Just i södra Småland möts dessa två
konkurrensstarka arter. Etableringen av
bok föregicks av en kortvarig ökning av
avenbok, och detta är ett mönster som
har kunnat ses i pollenanalyser även från
andra lokaler i Sydsverige. Avenbokplantor anses vara ljuskrävande varför
etablering ej kan ske utan någon form av
störning. I det här fallet är det männskans
ökade påverkan av landskapet som san¬
nolikt har varit den nödvändiga stör¬
ningen. Att avenbokperioden blev rela¬
tivt kortvarig beror på att den troligen
blev utkonkurrerad av den mer skuggtåliga boken. Även tallen ökade i antal
under denna period medan ek och al blev
allt ovanligare.

en mängd olika växtarter.
Trädskiktet blev betydligt glesare, men
ett fortsatt stort inflöde av trädpollen i
kärret tyder på att träd hela tiden funnits
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Överbetning 1700 e. Kr - nutid
På 1700-talet blev ljungen allt mer vanlig
och i mitten på 1800-talet hade ängarna i
Råshult förvandlats till ren ljunghed. Be¬
folkningsökningen i Stenbrohult socken
var mycket kraftig under dessa århundra¬
den: från 206 invånare år 1703 till 1913
invånare år 1850. Den växande befolk¬
ningen måste försörjas och eftersom
boskapsskötsel sedan länge var den klart
dominerande försöijningsformen i Små¬
land var förmodligen ljungheden ett
resultat av ett alltför intensivt bete. Även
Sverige som helhet upplevde en ökning
av invånarantalet och i mitten på 1800talet böljade de stora utvandringarna till
Nordamerika. Befolkningsutvecklingen
kan förklaras av en minskad dödlighet
p.g.a. färre krig, bättre hygien och nya
jordbruksgrödor (bl.a. potatisen).
Den stora ljungpopulationen i Råshult
försvann ganska plötsligt för ungefär ett¬
hundra år sedan. Skogen vandrade nu
främst ge¬
åter in på
nom björk och bok men även gran, tall
och ek. Under 1900-talets första årtion¬
den var bruket av konstgödsel spritt över
hela Sydsverige och kreaturens vinterfo¬
der kunde nu odlas på gödslade vallar.
Betestrycket på ängar och hagar mins¬
kade radikalt. Genom industrialiseringen
i Västeuropa fick träprodukter ett reellt
marknadsvärde och odling av barrskog
kom att bli den dominerande brukningsformen.

tivet. Lövblandskogen i Råshult existe¬
rade i minst tretusen år och var till allra
största delen en "naturlig" produkt, for¬
mad av rådande klimat- och stömingsförhållanden. De niohundra åren därefter
med högre mångfald representerar för¬
visso en stor tidsrymd jämfört med en
människas livslängd, men det är en för¬
svinnande kort period jämfört med de
flesta ekologiska skeenden. Naturen var
dessutom i extremt hög grad påverkad av
människan. För att överleva utnyttjades
marken verkligt intensivt och mångformigt. Intresset kring mångfalden har
till allra största delen varit fokuserat kring
denna period. Men det är inte bara miljö¬
gifter eller luftföroreningar som hotar
mångfalden, utan det är förändringar i
markanvändningen. Under det senaste år¬
hundradet har hävdad ängsmark, våt¬
marker och skogsbeten nästan totalt för¬
svunnit, för att bara ta några exempel.
En återgång till ett mer gammaldags,
mångformigt jordbruk är knappast att
vänta och med dagens överproduktion av
livsmedel i Europa hotas ännu fler jord¬
bruk utanför slättbygderna av nedlägg¬
ning. Istället är det skogsbruket som allt¬
mer dominerar i de flesta områden i Syd¬
sverige. Eftersom endast 0.05 % av de
produktiva skogarna i Sydsverige är skyd¬
dade, hotas mångfalden även här. Det
högproduktiva och industrialiserade
skogsbruket med likåldriga bestånd er¬
bjuder få livsrum för djur och växter som
är beroende av orörd skog med gamla
Mångfald och framtiden
och döda träd. Eftersom skogsbruket nu¬
Den största mångfalden inom växtriket mera är det dominerande markanvänd¬
fanns helt klart från medeltiden och fram andet är forskning och insatser för beva¬
till perioden av överbetning på 1800-ta- rad mångfald inom detta område av stor
vikt.
let.
I det här sammanhanget är det intres¬
sant att ytterligare förlänga tidsperspek-

jordbruksmarkerna,
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 3
Stellan Sunhede

I Ekbladet har tidigare åtta vedrötande svampar på ek beskrivits i ord och
bild (Sunhede 1993, 1994). Nedan presenteras några tickorpå ek tillhö¬
rande släktet Inonotus.

Tårticka - Inonotus dryadeus (Pers.:
Fr.) Murr.
Hattbildande ticka (figur 1 A). Fruktkropp
ettårig, konsolformad till ± hovformad,
med brett vidvuxen bas, mestadels 15-35
cm bred, 15-25 cm djup och 8-15 cm
tjock vid basen, ibland bestående av några
sammanvuxna hattar, stundom av ± oregelbunden form (jämför figur 1 B), som
färsk köttig och tung, som torr ± korkartad och relativt lätt. Ovansidan hos unga
och tillväxtzonen hos äldre fruktkroppar
vitgråtill gulockrafärgade, meden mängd,
större eller mindre, rödbruna, genomskinliga vätskedroppar (därav namnet tårticka;
figur 1 A). Ovansida hos fullbildade exemplar ojämn, utan droppar, först filtartad,
senare kal, gulbmn-rostbrun-mörkbrun.
Undersidans poryta först ljusgrå senare
gråbrun, ”speglande” (skiftande till silvergrå ton när man ser den från sidan).
Porlager brunaktigt, upp till 2(-3).cm
tjockt. Hattkött homogent, först gulbrunt,
senare brunt. Gamla fjolårsfruktkroppar
mörkt bruna (jämför figur 1 B).
Tårtickan växer i norra Europa nästan
uteslutande på ek, särskilt Quercus
petraea och Q. robur, som är artens
huvudsubstrat i Europa. Svampen är även
rapporterad från Abies och Pyrus
(Ryvarden och Gilbertson 1993), Castanea sativa (Domanski m.fl. 1973) och
Fagus (Jahn 1979). I Nordamerika är
tårtickan, förutom på Quercus och Abies,

även funnen på bl. a. Acer, Aesculus,
Picea, Pseudotsuga och Tsuga (Gilbertson och Ryvarden 1986).
Svampen förekommer vanligen på
grova ekar med en brösthöjdsdiameter
på 1 m eller mera. Fruktkropparna växer
på basen av levande träd (figur 1 A,B)
där mycelet orsakar vitröta i stammens
basala delar och rötter. Davidson m. fl.
(1942) noterar vitröta i både splint och
kärnved medan Gilbertson och Ryvarden
(1986) anger vitröta i kärnveden. Tårfickan förekommer på ek på bättre jordar, från Skåne till Uppland. Svampen
hör till de sällsynta skyddsvärda artema
(Ingelög m. fl. 1984, 1987). Den är furinen på ek i hagmarks-, park- och i skogsmiljö (ofta igenväxt hagmark).

Kärnticka - Inonotus dryophilus
(Berk.) Murr.
Hattbildande ticka (figur 2 A). Fruktkropp
ettårig, nästan hovformad, ± brett trekantig i tvärsnitt, något insnörd vid basen,
mestadels 15 - 20 cm bred, 10 - 15 cm
djup och 10 - 15 cm tjock vid basen, som
färsk ± köttig och tung, som torr ganska
hård. Hattovansidan, ofta grovt zonerad,
gulbrun rostbrun - mörkbrun, utan
vätskedroppar, hos fullt utvecklade exemplar först borsthårig, senare kal.
Undersidans poryta först ljusgrå senare
gråbrun, speglande (jämför tårtickan).
Porlager brunaktigt, vanligen 1 - 2 cm

-
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tjockt. Hattkött gulbrunt - brunt med en
stor brun mycelialkäma med blekgula

stråk.
Kämtickan växer i norra Europa på
ek, särskilt Quercus petraea och Q. mbur,
som också är artens huvudsubstrat. I öv¬
riga Europa är den även känd från
Fraxinus och Eucalyptus (Ryvarden och
Gilbertson 1993). I Nordamerika är arten
främst funnen på ek men också känd från
bl. a. Acer, Fagus och Prunus (Gilbert¬
son och Ryvarden 1986).
Kämtickan förekommer främst på le¬
vande ekar med en brösthöjdsdiameter
på 0,5 m eller mera. Mycelet orsakar
”hålröta” (en typ av vitröta, jämför
Sunhede 1993) i kärnveden av stam och
grövre grenar. Lignin och cellulosa bryts
ned fläckvis och i en viss nedbrytningsfas ser man vita, avlånga stråk och fläckar
av cellulosarester i den mörkare veden
(figur 2 B). Jahn (1963) rapporterar att
veden blir brun med 1-2 mm breda vita
öar och band medan Ryvarden och
Gilbertson (1993) enbart noterar vitröta i
kärnveden. Fruktkropparna bildas mes¬
tadels 2-10 m över marken. Arten är
främst funnen i landskapen rant Mälaren
och i Östergötland. Svampen tillhör de
sällsynta skyddsvärda artema (Ingelög m.
fl. 1984, 1987). Den är funnen på ek i
hagmarks-, park- och i skogsmiljö.
Andra arter av släktet Inonotus på ek
I Europa finns två andra tickor av släktet
Inonotus som har levande ek som sitt
huvudsakliga substrat. Då de bl.a. är funna
så nära som i Tyskland beskrivs de här i
korthet.
I. nidus-pici Pilåt bildar ettåriga,
skorplika fruktkroppar med en gulgrön
till rostbrun poryta med 5-6 porer/mm.
De är först mjuka senare spröda och del¬
vis lossnande. Fruktkropparna bildas i
smärre håligheter i levande eller döda
52

träd. Svampen kan också bilda s.k.
”imperfekta fruktkroppar” på stammen
(se vidare Ryvarden och Gilbertson 1993).
I Europa är arten funnen främst på
Quercus cerris och Q. pubescens men
även på Q. robur, Q. petraea samt en del
andra lövträd (Kotlaba 1984, Ryvarden
och Gilbertson 1993). Svampen orsakar
vitröta i kärnveden. De nordligaste fyn¬
den är gjorda i Polen och Tyskland. Arten
beskrivs som ”en verklig patogen” av
Ryvarden och Gilbertson (1993).
I. andersonii (Eli. & Everh.) Cemy
bildar ettåriga, skorplika fruktkroppar
med en gulbrun till mörkbrun poryta med
1-5 porer/mm. Fruktkroppen blir 5-25
mm tjock och 30 -50 cm lång eller längre.
Den är först ± köttig, senare hård och
söndersprucken. Den anläggs under de
yttre lagren av splintveden eller under
barken (som brister) samt i håligheter
(Domanskii m. fl. 1972, Ryvarden och
Gilbertson 1993).
I Europa sällsynt, funnen på Quercus
petraea i Tyskland och på Q. cerris i
Tjeckien (Cemy 1963, Dunger 1991,
Kotlaba 1984, Ryvarden och Gilbertson
1993). I U.S.A. växer svampen främst på
ek och förekommer i 19 delstater från
öst- till västkusten (Gilbertson och Ry¬
varden 1986). Svampen orsakar vitröta i
levande träd. Davidsson m.fl. (1942) no¬
terar: ”vit, mjuk, svampig röta i splint
och kärnved”. Ryvarden och Gilbertson
(1993) skriver "vitröta i kärnveden" och
benämner svampen som en verklig
patogen.
Andra Inonotus-aiter har andra träd¬
slag än ek som sitt huvudsubstrat. En del
av dessa finner man ibland på ek. Hit hör
bl. a. altickan - I. radiatus (Sow.: Fr.)
Karst., som man stundom finner på död
ekved.
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TROPISKT LÖWIRKE I EUROPA OCH
SVERIGE
Nils H. H. Svanqvist
Tillbakablick
Sverige konsumerade under de första åren
av 1990-talet omkring 250 000 m3 sågat
lövvirke per år. 200 000 m3 hade växt i
Sverige medan resten importerats, till
största delen från länder i Europa och
Nordamerika (se Källor s. 61).
Omkring 10 000 m3 av importen av
sågat lövvirke hade tropiskt ursprung.
Dessutom använde vi ytterligare kvanti¬
teter tropiskt lövvirke som importerats i
form av plywood/faner (15 000 m3), par¬
kett, profiler, möbler och möbelkom¬
ponenter, osv. Omkring 1000 m3 impor¬
terades årligen som rundvirke.
Värdet av den tropiska lövvirkesimporten kan beräknas till mellan 100 och
150 miljoner kronor per år. De exakta
värdena i kubikmeter och kronor är svåra
att fastställa då en del av importen av
tropiskt virke gått genom andra länder,
och därför inte registreras som tropiskt,
och en del ingår som komponenter i an¬
dra importprodukter och noteras inte alls
som virke.
EU, som Sverige nu tillhör, och som
är vårt lands största marknad för skogs¬
produkter, importerade omkring 4.5 mil¬
joner m3 sågat lövvirke per år 1990
1992. 2.5 miljoner m3 av importen kom
från tropiska producentländer. Dessutom
importerade EU 3 miljoner m3 såg- och
fanerstock och 1.5 miljoner m3 plywood
och faner per år från tropikerna.
Omedelbart efter 1945 bestod de nu¬
varande EU-ländemas import till stor del
av rundvirke och förädlingen tog plats i

-

,
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importländerna. Andelen rundvirke har
minskat successivt och ersatts av sågat
virke, plywood/faner och vidareförädlade
produkter, såsom profiler, parkett och
möbelkomponenter. Tropiskt virke ut¬
gjorde omkring 50 % av lövvirkesimporten 1990-92. Andelen tropiskt virke
av den totala lövvirkesimporten var be¬
tydligt högre tidigare men har minskat
successivt. I absoluta tal ökade den dock
fram till 1975-80 och har sedan stagnerat
eller kanske avtagit. ”Kanske” därför att
nedgången är liten och statistiken ännu
inte hunnit bli fullständig.
Det finns alltså ett behov av lövvirke i
Sverige som för tillfället uppgår till om¬
kring 50 tusen m3 i förädlad form, som
inte täcks av inhemska resurser eller im¬
port från våra grannländer utan måste
importeras från tropiska producentländer.
För EU som helhet uppgår importbehovet
av tropiskt virke till storleksordningen
7 miljoner m3 per år.
Importen till Sverige av tropisk sågoch fanerstock och av sågat tropiskt virke
har fluktuerat från år till år, men tenden¬
sen har varit att nivån hållit sig relativt
oförändrad till för ett par år sedan då en
minskning förefaller att ha startat. Im¬
porten av plywood och faner från tropi¬
kerna har däremot ökat liksom troligen
(det är svårt att klart utläsa från statisti¬
ken) också importen av möbler och
möbelkomponenter av tropiskt virke.
Tendensen för EU som helhet är att
importen av tropisk såg- och fanerstock
successivt avtagit. Den har ungefär halv-
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erats sedan 1970. Importen av sågat virke
ökade fram till i böljan av 1980-talet
men förefaller att sedan ha stagnerat
medan importen av plywood och faner
kraftigt ökat.
Det är nödvändigt i det här samman¬
hanget att påpeka att tropiskt lövvirke,
liksom lövvirke från tempererade områ¬
den, inte är en enhetlig produkt. Den.
största delen av det tropiska virket an¬
vänds på samma sätt som barrvirke i
byggnader och andra konstruktioner, och
intar därför inte någon särställning på
virkesmarknaden i förhållande till barrvirke. En mindre del är eftertraktad för
sina speciella egenskaper, utseende, fi¬
nish, hållbarhet, osv. och används fram¬
för allt för dekoration i byggnader i form
av paneler, parkett, ramar och lister och i
möbler. Detta tropikvirke med attraktiva
specialegenskaper är av speciellt intresse
då det är högt värderat på marknaden och
tillgodoser efterfrågan inom ett klart av¬
gränsat marknadssegment.
Det går inte att från tillgänglig han¬
dels- och industristatistik avgöra hur stor
del av importen som är motiverad av
efterfrågan på virke med de speciella lövvirkesegénskaperna. Då EU har ett
mycket stort nettoimportöverskott för så¬
gade trävaror, kan man anta att den as¬
pekten inte nödvändigtvis är en domine¬
rande motivation för tropikvirkesimporten. Trots detta är det otvivelaktigt en
betydande del av importen som sker för
att det finns ett behov av virke med de
speciella egenskaper som finns hos vissa
lövvirkesarter.
Om man vill få en uppfattning om den
roll tropiskt lövvirke spelar och kommer
att spela på den internationella virkes¬
marknaden, och dess förhållande till virke
från tempererade områden, är det bra att
ha som bakgrund en uppfattning om hur
produktionsutsiktema ser ut i de områ¬

den där tropikvirket produceras och hur
handeln med detta virke har utvecklats
och kan tänkas komma att utvecklas.

Produktion och produktionsutsikter
Det är framför allt tre geografiska regio¬
ner som förser världsmarknaden med
tropiskt lövvirke:
Syd- och Sydostasien: framför allt
Indonesien, Malaysia, (Filippinerna,
Thailand) och Myanmar.
Västafrika: Cameroon, Congo, Cöte
d’Ivoire (Elfenbenskusten), Gabon,
Ghana, Nigeria och Zaire.
Latinamerika: Costa Rica, Bolivia, Bra¬
silien, Colombia, Equador, Paraguay
och Peru.
Av dessa regioner är Syd- och Syd¬
ostasien den största producenten av tro¬
piskt lövvirke och Malaysia har varit och
är den ledande producenten. Produktio¬
nen i Indonesien ökade snabbt under
1970-talet och kom nästan ifatt den i Ma¬
laysia. Dessa båda länder har nu gjort
slut på större delen av sina urskogstill¬
gångar och produktionen förefaller att ha
stagnerat vid omkring 40 miljoner
såg- och fanerstock per år i Malaysia och
något mindre i Indonesien. Båda länderna
kommer snart att producera enbart från
återväxtskogar och produktionsvolymen
kan därför väntas sjunka. I vaije fall kan
man med säkerhet anta att kvalitén på
virkesutfallet blir lägre än tidigare.
Thailand och Filippinerna var tills helt
nyligen storproducenter av lövvirke för
världsmarknaden. De åstadkom detta ge¬
nom allvarliga överavverkningar. Sedan
urskogen tog slut för ett antal år sedan
producerar de knappast tillräckligt för
eget behov. Dessa båda länder har inves¬
terat arbete och kapital i sina skogsresurser för att skydda och rehabilitera
dem och kan kanske om 20-40 år åter
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öka uttagen, men knappast så att de igen
blir exportörer att räkna med.
Myanmar, tidigare Burma, var för
många år sedan en betydande exportör
av tropiskt virke med teak som huvud¬
produkt. Under landets orosår minskade
exporten men har nu åter expanderat. Det
är framfor allt Thailands skogsindustrier,
som, sedan de inhemska virkesuttagen
kraftigt skurits ned, tar virke från Myanmar för att kompensera för den vikande
inhemska råvarutillförseln. De indikationer som kommer ut från Myanmar
pekar mot att uttagen inte kan bibehållas
på nuvarande nivån utan att äventyra uthållig produktion.
Ett land i utkanten av Sydostasien,
Papua New Guinea (PNG), som vanligen
hänförs geografiskt till Oceanien, har under senare år etablerat sig som exportör
av tropiskt lövvirke men i betydligt blygsammare format än de två giganterna,
Malaysia och Indonesien. PNG har bety-

dande resurser, men de är till stor del
svåråtkomliga och har inte på marknaden så väletablerade trädarter som Sydostasien.
Västafrika har som producent och exportör till Europa av tropiskt lövvirke en
lång historia men är, vad gäller produktionskapaciteten, betydligt mindre än Sydostasien. Produktionen domineras av sju
länder: Cameroon, Congo, Cöte d’Ivoire,
Gabon, Ghana, Liberia och Zaire. Dessa
länder har under de senaste 15 åren tillsammans producerat omkring 20 miljoner m3 av såg- och fanerstock per år.
I Cameroon, Congo och Ghana har
produktionen stagnerat sedan 1984/85 och
det förefaller inte finnas skogsresurser
för vidare expansion. I Liberia har produktionen visserligen ökat på sistone men
skogstesursema är uttömda. Det politiska
läget har gjort produktionsprognosema
osäkra.

Produktionen av såg- och fanerstock
i fyra geografiska regioner. 1968-92
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sue- blivit nedhuggna och brända för att ge
cessivt minskats för att bringa den i sam- plats åt boskapsrancher och annan
klang med uthålligt uttag. Tillförlitliga jordbruksverksamhet. För att få bilden
uppgifter om situationen i Nigeria är få fullständig bör tilläggas att Amazon¬
men det förefaller inte troligt att det lan- bäckenet inte är en sammanhängande,
det kan fortsätta produktionen av såg- gigantisk, tät tropisk urskog. Skogstilloch fanerstock på den nivå den antagits ståndet varierar från sluten regnskog till
vara under de senaste tio åren, mycket gles savann. Kanske bara litet över 50
mindre öka.
procent av Brasiliens totalt ungefär 500
Bara Gabon och Zaire i Afrika ser ut miljoner ha skog är vad vi kallar sluten
att ha resurser som tillåter avsevärt ökad skog (siffran på totalarealen är från 1980).
produktion.
Latinamerika förefaller att ha potenDe flesta länderna i tropiska Latin- tial att bli den region som skulle kunna
amerika producerar lövvirke nästan ute- försötja världen med tropiskt lövvirke,
slutande för eget behov, men har utveck- så långt detta är finansiellt lönande,
lat en begränsad export till Nordamerika, tillåtligt från miljösynpunkter och poliDet är egentligen bara Bolivia, Brasilien tiskt acceptabelt.
Trycket från omvärlden, framför allt
och Paraguay som för tillfället produce¬
rar nämnbara kvantiteter utöver vad de på Bolivia och Brasilien, men också på
själva förbrukar. Colombia, Equador, andra länder i tropikerna, att bevara och
Peru, Surinam, Guyana och Franska Guy- hushålla med de tropiska skogarna, har
ana har från tid till annan producerat över- vuxit sig mycket starkt under senare år
skott för export, men med tanke på beho- och kan inte ignoreras av administratiovet av mark för andra ändamål än skogs- nema i tropikländema. Detta tryck korn¬
produktion förefaller de inte att ha poten- mer från inhemska politiska och etniska
tial för högre produktion. De tre stor- grupper och från inhemska och internaproducenterna förefaller att ha förutsätt- tionella miljöorganisationer och kan få
ningar att öka produktionen, framför allt en avgörande betydelse för den framtida
gäller detta Brasilien. Produktionsök- produktionen av tropiskt lövvirke.
ning i dessa tre länder kan dock ta tid och
fordra omfattande infrastrukturinvester- Handel
ingår, åter igen gäller detta framför allt Tendensen i handeln med tropiskt löv¬
virke är att exporten av såg- och fanerstock
Brasilien.
Det har under de senaste tio åren skri- successivt avtagit som följd av att provits mycket om skogsskövlingen i Ama- ducentländema infört restriktioner på
zonområdet, som till största delen ligger export av oförädlade virkesråvaror för att
inom Brasilien. Det har förekommit om- främja uppbyggandet av egen industri och
fattande skogsförstöring där i samband för att värna om sysselsättningen. Expormed den snabba och okontrollerade ten av sågat virke har tredubblats sedan
jordbruksutvecklingen som fortgick un- 1970 och exporten av plywood är nu tre
der ett antal år, men som nu reglerats . gånger så stor som den var för 20 år
genom nya lagar. Amazonas är oerhört sedan. Dessa trender är framför allt klart
stort och stora resurser finns fortfarande uttalade i Sydostasien, som bidrar med
orörda. Det är förmodligen inte mer än huvuddelen av den tropiska virkesexpnågot tiotal procent av skogarna där som orten, men'gäller också för Västafrika,
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fast förändringarna där inte varit så kraftiga. Latinamerika har nästan helt upphört
med rundvirkesexport men bibehåller
blygsamma, i internationella sammanhang, exportutbud av sågat virke och
plywood.
Gemensamt för de tre lövvirkesexporterande tropiska regionerna är tendensen
att handeln blivit mer och mer regional,
Åter igen är tendensen starkast i Sydoch Sydostasien, som med sin stora folkmängd - över hälften av jordens befolkning - och snabbt växande ekonomier,
utgör en marknad med mycket stor och
oerhört snabbt växande efterfrågan på
skogsprodukter. Om trenden i ekonomisk
utveckling inte drastiskt försämras i detta
område kommer virkesproducentema i
och omkring Syd- och Sydostasien att
finna avsättning för allt det virke de kan
producera inom den regionen, och efterfrågan på tropiskt virke i Sydostasien från
andra delar av världen kommer att mötas

med hårdnande konkurrens från marknaderna i Japan, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand, osv. Statistiken från Latinamerika är ofullständig och trenden i
export från den regionen kan därför inte
klart utläsas (jämför figur 2 och 3).
Det är inte möjligt att göra en rättvisande jämförelse av priser för mekaniska
virkesprodukter av olika ursprung. Det
är så många faktorer förutom träslag som
inverkar - tillverkningskvalité, mått, finish, förädlingsgrad, torkning, osv. Man
kan urskilja nivåer där t.ex. europeisk
bok, västafrikansk obeche, keruing och
ljust färgad meranti (luan) från Sydostasien hamnar i ett lågprisskikt och europeisk ek och mörkröd meranti (luan) i ett
litet högre skikt, medan teak från Asien
(och snart också från Västafrika) och
kvalitetsmahogny från Latinamerika hör
hemma i ett övre prisskikt. För träslag
med mycket speciella användningsområden, som t.ex. ebenholts, betalas mycket

Export till länder inom egen region
som procent av total export
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höga priser, betydligt högre än för t.ex.
teak.
Prisutvecklingen sedan omkring 1970
är mycket lika för virke från olika delar
av världen. Möjligen kan priserna för eu¬
ropeiskt virke ha stigit något snabbare än
de för virke från de tropiska regionerna.
Detta kan dock vara en följd av att frakt¬
kostnaderna har eskalerat långsammare i
den interna handeln inom Europa jäm¬
fört med vad de gjort i Asien, Afrika och
Latinamerika där avstånden till markna¬
derna är längre. En annan orsak kan vara
att man i tropikerna mer och mer böljat
ta ut och marknadsföra trädslag som har
mindre karaktär av specialvirke eller som
har lägre kvalité och mindre dimensioner
än det urskogsvirke som utgjorde huvud¬
delen av tidigare marknadsfört virke.
Sverige har importerat relativt små
kvantiteter sågat lövvirke varje år, fram¬
för allt från tempererade områden, främst
grannländerna i Europa, men också från

tropikerna. De genomsnittliga import¬
priser som under perioden 1988 - 1992
betalats för detta virke är mer eller mind¬
re desamma som för virket från tempere¬
rade områden och tropikerna, mellan 550
och 700 USA dollar per m3.
Det faktum att det inte finns några
markerade prisskillnader mellan de två
virkeskategoriema indikerar att båda im¬
porteras för att de har speciella attraktiva
egenskaper och att dessa egenskaper vär¬
deras lika högt oberoende av om virket
kommer från det tempererade området
eller från tropikerna. Det faktum att
Sverige har en inhemsk produktion av
konstruktionsvirke som överstiger det in¬
hemska behovet är naturligtvis ytterli¬
gare ett stöd för antagandet att det är
speciella lövvirkeskvalitéer som impor¬
terats.
När det gäller valet av lövvirke för
användning inom möbelindustrin och för
dekorativa ändamål styrs valet, förutom

i
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- Ekbladet 10 av virkets hårdhet, färg, lätthet att bearbeta, osv., av sådana faktorer som tradition, tillfälligt mode, statusvärde, osv.
Dessa varierar med tiden och påverkas
av reklam, allmänna moderiktningar och
den ekonomiska situation konsumenterna
upplever. Framför allt kan konsekvent
och intensiv marknadsföring bidraga till
att konsumenternas preferenser ändras,
Svårast att ändra är förmodligen tradition och stamstänkande.
Under senare år har en ny faktor kommit in och styr för tillfället mycket starkt
valet mellan tempererade och tropiska
trädslag, och mellan trä och andra mate¬
rial i möbler, golv och paneler. Den nya
faktorn är miljöhänsyn. En mycket intensiv och inte alltid korrekt attityduppbyggnad har pågått med miljöorganisationer som främsta drivfjädrar. Denna
attitydutveckling har gått ut på att förmå
konsumenter att avstå från trä där annat
material kan användas utan att nyttan för-

sämras och att man framför allt skall av¬
stå från att välja tropiskt virke. Motiveringen, som vidsträckt accepterats av konsumenter i Europa, är att man måste bevara den naturliga miljön och att skogsavverkningar är ett allvarligt hot mot mil¬
jön. Starkast anses detta hot vara i tropikerna, där miljön är speciellt sårbar och
där starka ekonomiska intressen utövar
intensiv press på naturresurserna. Den
minskade efterfrågan på tropikvirke, som
antyds i de senaste årens statistik, kan
vara en följd av miljörörelsernas aktioner.
Sammanfattning
Det finns en marknad i Sverige och övriga EU för lövvirke av speciell kvalité
och med speciella egenskaper för tillverkning av möbler och för dekoration i
bostäder och andra lokaler, som för till¬
fallet tillfredsställs dels med hjälp av
import från tropikerna och dels med tem-
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pererade lövträdsarter. Det virke som har
dessa eftertraktade egenskaper betalas
med höga priser på den internationella
marknaden.
Länderna i Asien och Afrika, möjli¬
gen med undantag för Gabon och Zaire,
har nått taket för vad deras skogsresurser
kan producera, och i flera fall överskridit
detta, medan Latinamerika har potential
att avsevärt expandera produktionen, men
resursernas otillgänglighet utgör ett hin¬
der för en snabb expansion och miljö¬
hänsyn och omvårdnaden av etniska mi¬
noriteter kan allvarligt begränsa utvidgat
resursutnyttjande.
Efterfrågan på virke ökar mycket
snabbt i Asien och Latinamerika och väx¬
ande kvantiteter virke kommer att absor¬
beras av marknader i producentländemas
omedelbara omgivning. Kommer utveck¬
lingen i Afrika ur den stagnation, som de
upplevt under senaste tiden, kommer
också där efterfrågan på virke att öka.
Marknaden i EU kommer därför att upp¬
leva stigande konkurrens om tillgången
på tropiskt lövvirke.
'Den höga virkeskvalité som tropikländerna producerat från sina urskogar
kommer att ersättas av lägre kvalitéer
från återväxtskogar, dimensionerna blir
mindre och förädlingsutbytet lägre. Detta
kommer förmodligen att återspeglas i ge¬
nerellt lägre relativa priser. Vissa träd¬
slag, som teak som redan nu i stor ut¬
sträckning kommer från kulturskogar,
kommer säkerligen att bli kvar på en hö¬
gre prisnivå på den internationella mark¬
naden, och det tropiska specialvirke av
hög kvalitet, som kommer att bjudas ut,
kommer förmodligen att stiga i pris rela¬
tivt andra virkessortiment.
Kravet från hela världen att den natur¬
liga miljön i tropikerna måste bevaras,
som skydd mot global miljökatastrof och
klimatförstöring, utövar, och kommer tro¬

ligen att fortsätta att utöva, tryck på län¬
derna i tropikerna att begränsa skogs¬
avverkningarna. Ett krav som de inte kan
ignorera då industriländerna är beredda
att ta till handelspolitiska åtgärder för att
sätta kraft bakom kraven.
Efterfrågan på specialsortiment av löv¬
virke i allmänhet och för bestämda egen¬
skaper hos virket styrs väsentligen av
faktorer som till stor del påverkas av re¬
klam, den ekonomiska utvecklingen och
allmän opinion. Det är därför möjligt att i
viss utsträckning styra efterfrågan i be¬
stämd riktning och öka eller minska den;
en styrning som endast kan göras av eller
i samarbete med förädlingsindustrin och
handeln.
En försiktig slutlig sammanfattning av
utsikterna kan göras på följande sätt:
Man kan vänta sig ett successivt mins¬
kande utbud av tropiskt virke för export
till Europa.
Utbudet av tropikvirke kommer i framti¬
den inte att vara kvalitetsmässigt så
överlägset det virke som produceras i
Europa som det har varit.
Priserna för specialsortiment av hög kva¬
lité av löwirke, från tropikerna och
från tempererade områden, kan väntas
stiga.
Utvecklingen i Latinamerika, framför allt
i Brasilien, kan radikalt ändra dessa
utsikter.
Källor
Los Recursos Forestales de la America
Tropicales, FAO, Roma 1981.
Skogstatistisk årsbok 1990-1994.
Yearbook of Forest Products 1971-1986.
FAO, Roma.
Forest Products 1987-1992. FAO, Roma.
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LÖVTRÄD OCH DERAS ANVÄNDNING
Inger Norell

Så länge vi människor har funnits på
denna jord, har träden varit livsviktiga
för oss. De har skyddat mot klimat och
fiender och givit föda för oss och våra
husdjur. Från dem har vi tagit bränsle till
mat och värme, de har givit oss olika
material för våra byggnader, båtar, vag¬
nar, redskap, prydnader och instrument.
Vi har givit dem gudomliga drag, njutit
av deras skönhet under växlande årstider
och låtit dem inspirera oss i poesi, musik
och konst.
I många fall htu- skördande till husbe¬
hov skett med ingen eller liten skada på
värdträden, eller på trädarter som ger
snabb förnyelse av grenar eller många
fler nya plantor genom stubb- eller rot¬
skott. De viktiga ’bärande’ träden med
frukter, bär och nötter har vårdats väl
genom generationer och skyddats av la¬
gar och sedvanerätt.
Vi har i dag anledning att med respekt
studera hur inte minst biandlövskogen
tidigare användes och utvecklades med
stor artrikedom och hur den gav många
utkomstmöjligheter. Ett mer mångsidigt,
medvetet utnyttjande av våra lövskogar
med öppenhet för lokala variationer och

nya nischprodukter kan ge resultat i både
förbättrad skogsmiljö, ökad total¬
produktion och bättre virkeskvalité.

TRÄDENS PRODUKTER TILL
HUSBEHOV

Mat och dryck, kryddor, svamp och
bär
Växande träd och buskar har givit oss
frukt från vildapel och bär från fågelbär
64

och rönn, hägg och oxel, havtom och en.
I gläntor mellan och under de träd där de
trivs kan vi skörda ätliga bär och växter
och vackra blommor. Svampar har ofta
en eller flera trädarter som just deras my¬
cel lever i symbios med och vägleder
svampplockaren till. Till lövträd hör någ¬
ra av de bästa, som Karljohan, aspsopp,
kantarell. Nötter och ollon till oss själva
eller våra husdjur har vi fått från hassel,
bok och ek och liksom med bär och svamp
kunnat torka dem för vinterns behov, vik¬
tigt innan andra metoder för konservering
fanns. Innerbark från tall eller alm, lik¬
som markens islandslav, maldes efter
omsorgsfull behandling och blandades i
brödet under nödår.
Vår skog och särskilt vår lövskog döl¬
jer många outnyttjade resurser som skulle
kunna komplettera vanlig virkesskörd,
inte minst för det långsiktiga ädellövskogsbruket.

Löv och bark, grenar och rötter
Bark från ek, gran och björk ger och gav
garv- och färgämnen. Löv från björk och
sälg, barr och bär från en och bark och
bär från hägg gav läkemedel och kryddor
liksom många örter. Grenar frän vide och
hassel och rötter från gran och björk var
goda råmaterial till korgar för förvaring,
redskap för fiske och fångst och bindslen
för husdjur. Av bast från linden och den
giftiga idegranen, kallad ’barlind’ i Norge
och ’barrlind’ i Bohuslän, gjordes tåg och
rep. Björknäver kunde flätas eller formas
till både askar, väskor, hattar och skor.
Näver från björk och bark från gran har
använts som underlag vid taktäckning,
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nävern gav även ett gott rötskydd under
bottensyllen vid husbygge.
Löv- och grenskörd, handing, har varit vanlig in i vårt århundrade i stora
delar av vårt land som reservfoder och
var en viktig förutsättning för husdjuren
att överleva vintem och förhindra hunger
och nöd för sin ägare. Björk var vanligt
till får och getter, men även för kor. Alm,
rönn och sälg togs, någon gång även ek.
Allöv kunde möjligen ätas torkade, helst
inte färska, en åsikt som husdjuren delade med viltet. Ask och asp ansågs särskilt bra, även de känsliga hästarna tålde
asplöv som sades ge dem blank och
vacker hårrem.
Lövträden var viktiga ur försöijningssynpunkt, både direkt och indirekt. När
den öppna ängens höskörd fick växa till
vinterfoder, var det i hagen och lövängen hemmavid, där de multnade löven gav
god mylla, som det rikliga och mångsidiga örtbetet likaväl som lövbetet fanns,
Vallpojken i söder och bostintan i norr
visste båda att lövdungen, den ljusa
lövgläntan i skogen, det gamla svedjefallet och lövbrynet gav det finaste betet
och förde djuren dit efter en viss turordning, så snart återväxten tillät. Än i dag,
årtionden och sekel senare, kan vi se spår
av detta brukande i våra marker. Det kan
också vara värt att begrunda att de ur-

sprungliga lövskogarnas mullrika jord i
stor utsträckning blivit vår uppodlade
mark.

Lövträ i redskap och verktyg, till
prydnad och musikinstrument
Lövträ hade och har stor användning i
redskap och verktyg. Räfsskaft skulle vara
smäckra och sega av ask, hassel eller gran,
eller lätta och svala mot blåsor i händerna
och gjordes då av asp eller al. Pinnarna
behövde vara sega och slitstarka som av
rönn, sälg, syren eller en. Björk och ask
är starkt och segt till handtag, ask dessutom kraftupptagande för sportredskap.
Avenbok och masurved är starkt och hårt
till klubbor och bräden. Tråg, skålar och
slevar skall lätt kunna gröpas ur och görs
gärna av al, asp, lind och björk. Listan
kan bli lång.
Till prydnadsföremål har träslagens
färg, ådring, lyster och textur men även
fiberstruktur och hårdhet betydelse. Alla
lövträslag jag hittills nämnt har använts
men jag vill särskilt nämna lind som dil¬
sammans med al är bildhuggarens trä¬
slag. Andra, mindre träds och buskars trä
används till svarvning, snideri och finsnickeri eller för intarsia. Några odlade
eller vilda arter är rönn, sälg, hägg, päron, plommon, vildapel, benved, getapel,
syren, gullregn och buxbom. En och idegran får trots sina barr också höra hit, till
det jag vill kalla ’småträ’. De ger alla
färgstarka bitar av trä eller skuren fanér
som kan bli till vackra och dyrbara ting.
Till stråkinstrument och stränginstrument
används utöver tätvuxen gran även lönn i
resonansbottnar, särskilt sådan med ’vågig’ fiberstruktur. Päron är vackert och
välljudande i träblåsinstrument. Bok och
avenbok är två av flera väl avvägda träslag för detaljer i flygel eller piano.
Exempel finns på asp i orgelpipor.
65

Ekbladet 10

Lövträ till båt, fartyg och vagn
Vilket det viktigaste träslaget varit för
både båt och vagn, visar begreppen ekstock, eka och eker. Stor efterfrågan på
krigsfartyg i ek fick Karl X att förbjuda
vidare användning av ek som byggnads¬
material, den skulle förbehållas kronan.
Restaureringen av Regalskeppet Wasa har
krävt mycket ekarbete och forskning om
materialet. Båtar har även gjorts i asp,
lätta älvbåtar att bäras förbi forsar och
sedan läggas upp på stranden för att torka,
Kölar har gjorts i bok och under vatten
klarar sig förutom ek även alm, al och asp
bra mot röta. Nytillverkning av ekbåtar
sker i dag, liksom repliker av äldre fartyg. Vid mindre varv görs exklusiva
privatbåtar med träskrov eller hel träinredning.
Vagnstillverkning före bilens och tå¬
gets införande hade utvecklats till perfektion för att få lätta, starka och stiliga
vagnar som hästarna orkade dra snabbt,
Träslagens speciella egenskaper utnyttjades och förutom ek användes bland andra lövträslagen ask, alm, bok, poppel
och apel till olika detaljer. En smäcker
travsulky skulle till för några årtionden
sedan göras i stark och seg ask. Även
bilar och tågvagnar kunde till för drygt
ett halvsekel sedan göras av trä, liksom
flygplan.
Kraftöverföring och ingenjörskonst

I väderkvarnar och vattenhjul med därtill
anslutna, arbetsbesparande konstruktioner
krävdes träslag med olika egenskaper. Ek
användes både för sin hårdhet och styrka,
men även ask och alm. Kuggar och detal¬
jer utsatta för nötning och belastning
kunde vara av tätvuxen avenbok, bok,
oxel eller apel och, där sådana träslag
inte fanns, av björk med masurved. Innan
olika metaller blev lättare tillgängliga
gjordes hela maskinkonstruktioner i trä.
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Senare har prototyper gjorts i lätt formbart
trä, fram till dagens fiktiva modellbyggande med datorns hjälp.
HISTORISK ANVÄNDNING AV
TRÄ I BYGGANDE
Behovet av växande lövträd för födans
och försörjningens skull, kan vara en del
av förklaringen till att lövträ i mindre
grad än barrträ har använts för inredning
och byggande. Att barrträden är så mycket
vanligare, lätta att arbeta med och väl
lämpade för byggande är givetvis en annan. Både historiskt och i dag finns många
exempel på lövträ i både byggande och
inredning i vårt land. Det är min fasta
övertygelse att andelen lövträ borde kunna
bli betydligt större av både dagens och
framtidens träanvändning.
Takhus, långhus och flättekniker
Historiskt har hus utan egentliga väggar
men med tak på sparrar direkt från marknivån, så kallade takhus, funnits sedan
stenåldern. Långhus upp till över 40 meter med lerklinade väggar av flätade grenar
mellap stolpar, och lätta stråtak burna av
höga trästolpar, förekom fram till vikingatiden och mindre och enklare byggnader i
liknande teknik även senare. Under perioder med varmare klimat har ädla lövträd
vuxit långt upp i Norrland och torde ha
använts vid det tidiga byggandet. Samernas flyttbara kåtatyper med stomme av
slanka fjällbjörkar, utvecklades under se¬
kel till ändamålsenliga bostäder. Tält av
kåtatyp för friluftsliv både sommar och
vinter är en nygammal tillämpning.
Flättekniker med klining användes till
väggfyllnad i korsvirkeshus in i vårt sekel i de sydligaste landskapen. Murade
väggar försågs med glest flätade stödnät
av vass eller grenar att fasta puts i, revetering. Idag upplever flättekniker en mindre renässans i ekologiska byggnads-
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deras skott är vekare och mindre varak¬
tiga. Ett hasselhägn använt som får¬
stängsel räcker där minst fem år mot upp
till femton för ett välskött trädgårdsstängsel.
Korsvirke och skiftesverk
Korsvirkestekniken har enligt standard¬
verket ’Trä gav form’ (Lundberg 1971)
europeiska anor åtminstone från romarti¬
den. Metoden har utvecklats i områden
med ont om skog och där det mest funnits
lövträd med krokiga stammar och grenar
tillgängliga. Hörnstolpar och några
mellanstolpar behövde vara raka och våningshöga, väggfälten delades in så att
kortare bitar kunde användas mest.
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Figur 1. Lunderhagestugan, Bungemuseeet, Gotland.
Kombinerar skiftesverksteknik, 'bulverk', i bottenvåning
frän 1300-talet och korsvirke i påbyggt gavelröste från

projekt runtom i Europa med exempel
även i vårt land. Det kan vara enkla,
klinade väggar mellan stolpar eller dubbla
flätväggar med lerfyIlning. Lämpligt ma¬

terial till flätverk fås från bland andra
sälg, pil och hassel med snabbvuxna, raka
och sega årsskott. De lämpar sig även för
flätade hägn, en produkt som borde kunna
utvecklas för trädgårdsbruk i vårt land
likaväl som i Danmark och England. Det
kunde vara en kompletterande använd¬
ning även för energiskogarnas långa skott.
I den engelska tidskriften ’Wood¬
worker’ (dec 1992) beskrivs hantverks¬
mässig, effektiv tillverkning av flätade
hasselhägn. Skörden av hasselspön grun¬
dar sig på naturlig återväxt i sjuårscykler
och en optimal indelning av marken som
tillsammans med brukningsmetoderna ger
ett slutet kretslopp. Även pil används,
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Krokiga bitar blev snedsträvor och
konsoler för utkragande bjälklag, bur¬
språk och tak. Som fyllning i mellanfälten användes flätverk med lerklining
samt bränt eller obränt lertegel, med eller
utan puts. Även träklampar förekom i
fyllningar. Korsvirkestekniken blomst¬
rade på 1400- och 1500-talen med hus i
upp till fyra, fem våningar med grafiskt
mycket vackra fasader. Virket förekom¬
mer både obehandlat, tjärat, oljemålat,
slamfärgat och överputsat.
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liga träbyggare. Även i Sverige fanns stav¬
kyrkor men av dem återstår endast en i
Hedared i Västergötland från 1200-talet.
Stavtekniken med väggar av breda, stå¬
ende pannåer förekom även för profana
byggnader och både löv- och barrträ har
använts. Liknande tekniker som i stavkyrkornas höga takbärare användes för
1700-talets pampiga, lökkupolkrönta
klockstaplar i S. Norrland med tydlig på¬
verkan från öster. Här var materialet mest
furu. Våra stora logbyggnader visar på ett
Bulhus- eller skiftesverkstekniken var utbrett kunnande inom träbyggnads¬
väl utvecklad under medeltiden och före¬ tekniken.
kommer in på 1800-talet. Den innebär att
kluvna, tilljämnade plankor läggs i spår i
tÿr
resta höm- och mellanstolpar. Denna tek¬
nik användes i något mindre skogfattiga
områden och krävde längre, rakare
stockar att arbeta med än korsvirket, men
kortare längder och totalt mindre trä än
knuttimringen.
Ek och fura har använts mest och nå¬
gon gång även andra lövträd. Till bottensyll och i nedersta varvet i s.k. ’röthus’,
TfejJ
ladugårdar och andra hus med hög luft¬
OhJ
.£>
fuktighet, användes enligt ’Nordiska
Museets frågelistor’ den mest motstånds¬
Parallellt med stavtekniken i Norden
kraftiga eken, där sådan fanns tillgäng¬ utvecklas i andra delar av Europa speci¬
lig. Liksom vid knuttimring krävdes ella konstruktionstyper, ofta med självsjunkmån. Nya varianter av halländska vuxet böjda delar av ek. En sådan är den
gårdar och gotländska bulhus förekom¬ engelska ’cruck’- eller bågsaxkonstrukmer med skiftesverk i ek.
tionen med självböjda, kluvna stockar,
Vid restaureringen av Eketorps borg parvis inspända eller som treledsbågar i
på Öland har i Riksantikvarieämbetets full hushöjd, förenade i takspetsen och
regi den gamla skiftesverkstekniken stu¬ med tvärbalk. Takets bäming är ibland
derats. Arbetet har sedan genomförts helt skilt från långsidornas väggar. Tekniken
med kopior av gamla yxor och andra har använts för både bostadshus och la¬
verktyg, vilket resulterat i intressanta slut¬ dor och ger med synlig gavelbåge husen
satser om materialval och arbetsteknik.
en gotisk spetsbågekaraktär.
Stavteknik, höga konstruktioner och
’Cruck’-teknik
De norska stavkyrkoma står ännu som
lysande exempel på medeltidens skick68

Knuttimring
Knuttimring förekom i våra regioner re¬
dan under yngre järnåldern och under
vikingatiden och något senare byggdes,
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främst under påverkan från öster, timrade
stads- och borganläggningar. För de
skogbevuxna delarna av vårt land blev
knuttimring den förhärskande bygg¬
tekniken fram till mitten av 1800-talet.
Materialet var vanligen fura, gran i enk¬
lare byggnader, även asp har använts.
Tjocka ekplankor här ibland sammanfo¬
gats med enkel knutning.
Knuttimringstekniker har för restau¬
reringar, tillbyggnader och fritidshus fort¬
levt och utvecklats. Här finns en klar
renässans för metoden med exempel allt¬
ifrån ekologisk, nyskapande arkitektur till
en nostalgisk kopia av en karolinsk mini¬
herrgård.

Takstolar
Takstolar i avancerad höjd och spännvidd
med självvuxna, böjda ekdelar är en
lövträanvändning i vårt byggande som
mest finns i kyrkor, på slott och herrgår¬
dar. Andra stora takkonstruktioner av trä
gjordes i furu eller lätt, segt, rakvuxet
granvirke av stora dimensioner.
Vid restaurering av gamla ekkon¬
struktioner försöker man i dag få fram trä
så likt originalet som möjligt i form, den¬
sitet, årsringstäthet, fukthalt och växtplats.
Allt för att undvika sprickor i trä och
fogar, spänningar och rörelser som kan
föras över till andra delar av en gammal
konstruktion. Allra bäst är återanvänt el-

ler länge lagrat virke. Det har mindre
inre spänningar än nytt.
I nya konstruktioner med limträ borde
lövträ vara intressant, för ökad styrka med
ask och björk, för lätthet med asp, rent
estetiskt med skikt även av flera andra

sorter.
Takbeläggningar

De allra tidigaste takbeläggningama var
strå, vass, halm, gräs eller tång, beroende
på vad som fanns nära och de förekom¬
mer även i dag såväl i ’vanligt’ som i
ekologiskt byggande och för restau¬
reringar. De ger god värmeisolering och
kan räcka från tio till uppåt hundra år,
beroende på material, utförande och un¬
derhåll. Skinn, filtar eller vävar av gam,
blad, bark eller bast var lätta material hos
nomader, vilka måste kunna bygga ofta
och snabbt och lätt transportera sin bo¬
stad. Där det fanns passande sten har tunn
skiffer och kalksten använts, liksom dub¬
bel grästorv. De är tunga material med
hög värmekapacitet som ger svalka om
sommaren, behåller värmen på vintem
samt ger gott brandskydd. De kräver dock
en kraftig bärande takkonstruktion under.
Kyrktak och tak med oregelbunden
form kläddes med dyr, giftig blyplåt eller
kluvna,tjocka ekspån gjorda av varaktigt
kärnvirke. Kluven eller knivskuren, tun¬
nare spån av ek, asp, furu eller gran var
ett enklare alternativ som med spånhyvelns införande fick ett billigare utfö¬
rande i pärten, stickorna. Smala, tunna
spån som krävde mycket småspik. Hyvlad
spån har dock kortare livstid än den
kluvna och fór att förlänga livstiden tjära¬
des spåntaken med trätjära, vilket tyvärr
gjorde dem mer eldfängda. Aspspån höll
bra obehandlade, om man ’gick med filt¬
tofflor’ vid takarbete för att inte skada
det skyddande, naturgrå skiktet.
69
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Vedtak och brädtak var vanliga in på
1800-talet. De gjordes som hela eller
kluvna stammar respektive sågade brädor
och kunde läggas direkt på takåsarna el¬
ler med få läkt. Annars krävde spån och
tegel ett underlag av åtminstone gles pa¬
nel eller tät läkt. Den ännu bekvämare
’nyheten’ korrugerad plåt krävde tätare
panel men lades sedan snabbt och kunde
också läggas utanpå ett gammalt, luftat
spåntak på enklare byggnader. Både trä¬
tak och spåntak kan läggas i dag om
brandkrav och försäkringspremier tillå¬
ter.

Träbyggande och lövträanvändning
från 1500 - 1850
En verklig blomstringstid konstruktivt
hade träbyggandet under senmedeltiden
då virkets möjligheter i höjd och spänn¬
vidd utnyttjades i stora konstruktioner.
Detaljer utsatta för väder, vind och nöt¬
ning utformades med kunskap och finess.
Ekträets styrka och rötbeständighet gjorde
det eftertraktat i lövskogsbygder och för
städernas allt högre och tyngre byggna¬
der, för kyrkor och slott.
Från 1500-talet ökas komforten inom¬
hus genom bättre spisar med skorsten
och från sent 1600-tal med fönster av
glas, förbättringar som blir vanliga under
närmast följande sekler. Slott, herrgårdar
och borgarhus i tegel byggs under stor¬
maktstiden. Korsvirkesväggar med flät¬
verk byts mot obränt lertegel, bränt för
den som har råd. Massiva murverk och
skalmurar ersätter bärande träkonstruk¬
tioner. Bjälkar i mellanbjälklag, takstolar
och sparrar är fortfarande av trä och åter¬
används vid behov, liksom knuttimmer.
Profana trähus byggdes till i längd, på
höjd och i antal allt efter befolkningens
ökning och bättre ekonomi. Förenklad
sågningsteknik innebar i praktiken att allt
mer barrträ kom att användas i byggan70

det. Ökad husbehovs- och salusågning
vid vind- eller vattendrivna sågkvamar
gav ’bakar’ som rest vilka lades in som
golv i bostadshus, logar och förråd eller
spikades som enkel inklädning på utsatta
sydfasader och väderbitna knutar.
Lövträ som konstruktionsmaterial
minskar med ändrad teknik i byggande
och materialframställning. Samtidigt på¬
verkar byggandet indirekt på flera sätt en
ökning av lövskogens användning. Ökad
tillverkning av glas, liksom krut, bidrar
till stor efterfrågan av pottaska som fram¬
ställs av lövträ, bland annat bok och björk.
Ökat behov av näver för underlag till
taktäckning och syllar bidrar till en mins¬
kad björktillgång. Fler spisar kräver mer
ved, även om de görs effektivare.
Krig runt om i Europa, ökat behov av
mer beständiga järnvaror och en begyn¬
nande industrialisering ökade efterfrågan
på bränsle. Fler järnbruk krävde mer trä¬
kol och lades långt från uthuggna kust¬
trakter.
Förbättrad sågteknik genom tunnare
blad samt billigare spik gav från sent
1700-tal möjlighet till beklädnad med
fasadpanel som liksom stockväggarna
med tiden fick en skyddande grå patina
innan den röda slamfärgen bötjade lysa i
landskapet.

Träbyggande efter 1850
Murade hus i en eller flera våningar krävs
i nya brandstadgor för allt fler av de stä¬
der, som i slutet av 1800-talet drabbades

av bränder. Alternativet i mindre städer
var att bygga trähus glest vid raka, breda,
trädplanterade gator. Spontad, råhyvlad
panel i tidens nyklassiska utformning må¬
lades med ljusa linoljefärger.
Ångsågar gav billigare, tunnare plank
och bräder och det raka, långa, lättsågade
och lättorkade barrvirket dominerar helt.
Husen byggs först med plankväggar,
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enkla eller dubbla med sågspån och kut¬
terspån emellan. Därefter blir för låga
byggnader regelhuset det dominerande,
en lätt och snabbrest stomme med inre
och yttre skal och fyllt av ännu lättare
isoleringsmaterial. Regel väggar görs även
som lätta utfackningsväggar mellan
stommar av andra material i högre bygg¬
nader.
I flerfamiljshus fanns de stora virkesdimensionema i takstolar och bjälklag
kvar in på 1940- och 50-talen men ersat¬
tes av armerad betong. Limträ och träbaserade skivmaterial, även med lövträ,
är exempel på träbaserade material, som
kom redan i böljan av seklet och fått
många efterföljare. Materialblandningen
ökar alltmer. Det går inte längre att se
utanpå om huset har en stomme av trä,
tegel, lättbetong, stål eller betong. Fasad¬
beklädnader i anonyma material blir allt
fler, liksom inredningar. Ändå är det just
i inredningar, främst till golv, som trä
och lövträ har använts i byggandet under
hela tiden från medeltid och framåt.

Golv

Trä har lagts i golv genom århundradena,
även lövträ. Ek förekommer från breda,
grova plankor till mer förnäma parkett¬
stavar, lagda i vackra mönster. Många
tidiga exempel kan ses i våra slott och
herrgårdar. Oslipade, möjligen såpskurade, är golven i dag naturligt slitna och
vackra trots breda krympspringor. Sedan
kom hyvlade golv och slipmetoder som
fick trätexturen att framträda. Ytan blev
mer lättskött vilket förbättrades genom
att efter läggning finslipa och sedan bona,
vaxa eller klarlacka. I dag är vi tillbaka
till en mer ’naturlig’ behandling med såpa,
oljor och vaxer.
Bok, ek, ask, lönn, alm och björk är
lämpliga för golv i massivt trä där slit-

VAD HÄNDE MED
LÖVTRÄSLAGEN I BYGGANDET?
Medan lövträteknikema försvann i våra
byggnadskonstruktioner, ökade använd¬
ningen av lövträ för möbler och inredning.
Vid sidan av stora volymer till massa och
fiberprodukter, energiproduktion, embal¬
lage och tändstickor är det där vi främst
finner dem fortfarande. I övriga Europa
inklusive våra grannländer är trä och lövträ synligt i inredningar mer vanligt än
hos oss. Det har olika anledningar, både
historiska, kulturella, psykologiska och
andra och de behöver undersökas, analy¬
seras och värderas med så få förutfattade
meningar som möjligt för att vi skall
kunna skapa förutsättningar for en posi¬
tiv ökad användning av svenskt lövträ.

i.

m
"fit:

W
Figur 2. Kubbgolv i ek i smedjan vid Kristqfferskolans
hantverkshus i Stockholm. Det är skonsamt att gå på,
slitstarkt samt ger varnande rök om smeden tappar ett
hett ämne. Foto: Inger Norell.

-
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styrka och hårdhet behövs. Avenbok och
körsbär bör vara lämpliga om de finns att
tillgå. Asp har en mjuk, varm känsla,
håller sig ljust och ger jämfört med gran
inga vassa stickor vilket kan vara skönt i
sovrum och barnrum om inte hårdheten
är viktigast. I bastun är asp och al mindre
heta än gran. Massiva brädgolv upplever
en renässans i dag, utbudet av träslag
ökar men är mindre jämfört med våra
grannländers och hög träkvalité gör dem
dyra. Här finns utrymme för fler pro¬
dukter och olika kvalitéer.
Parkettgolv i många lövträslag har fun¬
nits i massiva stavar eller något tunnare,
limmade på lamellbrädor. De kan vara
svåra att få tag på i dag; danska, tyska
och några svenska tillverkare finns dock.
Kubbgolv i ek läggs i Tyskland i offent¬
liga lokaler, skolor och verkstäder för att
få ett ljud- och stötdämpande, tåligt alter¬
nativ.
Golv i trämosaik blev under 1700talet närmast en konstart i dåtidens palats
med många träslag i intrikata mönster
och färger, slipade och polerade. Nya for¬
mer har kommit de senaste åren.Vänligast
i dag är tunna flerskiktslameller med ett
tunt, synligt träskikt limmat på en kärna
av trä, tunn lamell eller fiberskiva och
ytterst en täckande behandling, ofta ett
plastskikt som klarar hård nötning och är
lättskött. Hit går den stora delen av vårt
eget sågade ädellövträ i dag, tillverk¬
ningen tillåter användning av olika trä¬
slag i flera kvalitéer. Det tunna träskiktet
visar trämaterialets variationer och finns
i en mängd sorteringar, även med synlig
kvist och rödkäma i bok. Denna golvtyp
kan ändå inte jämställas med ett golv i
massivt lövträ för den som önskar ett
sådant.
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Väggar, innertak, skåp och
inredningar
Ekpaneler har varit vanliga under flera
stilhistoriska perioder, först i massivt trä i
burgna hemmiljöer såväl som i offentlig
miljö. Massivt lövträ i kvistrena kvalitéer
är i dag en exklusiv vara och därför görs
paneler i dag med ekfanér. Även körsbär,
alm, björk, ask och lönn används för pa¬
nel i samklang med möbler och inredning
i sober design, där även massivt trä före¬
kommer, för kontor, hotell, restauranger,
fartygs-salonger, teatrar och liknande lo¬
kaler. Ett område där ett antal svenska
företag hållit sig väl framme, inte minst
på den internationella marknaden. De är
välkända i fackkretsar men tyvärr inte
hos flertalet svenskar.
Köksbranschen har riktat sig även till
den vanlige konsumenten, främst med
köksluckor i fanér, men mer och mer
även i massivträ. Här, liksom i möbler
och vissa golv, är valfriheten stor mellan
ek, bok, ask, lönn, björk, körsbär och al,
med prisskillnader mellan träslag och trä¬
skiktens tjocklek. Skulle man vilja ha
miljövänligt, massivt lövträ även i stom¬
men blir det svårare, de flesta har spånskiva eller träfiberskiva. Ett fåtal mindre
företag gör kök i massiv furu men jag har
ännu inte träffat på något helt i massivt
löv utom hos snickare som gör på be¬
ställning. Täckmålade luckor i massivt
löv borde vara en produkt för använd¬
ning av fler kvalitéer.
Med tanke på hur köksbranschen lyck¬
ats, kan man vänta sig en motsvarande
satsning även på paneler för hemmabruk.
Rustik och målad, massiv barrträpanel
finns, men sällan av löv och då vanligen
legosågad hos ett mindre sågverk. I Norge
såg jag paneler på väggar och i tak av ek,
ask, asp, björk och al med olika kvalité
och kvistighet. Skogsägarna var själva
goda kunder hos lövsågverket för produk-

Ekbladet 10

ter från egen och annan lokal skog. Detta
gav underlag för vidgad marknad och
fler arbetstillfällen.
Tänk om varje lövsågverksägare, mö¬
belfabrikant och lövskogsägare skulle ta
sitt eget lokala trä och såga och hyvla det
till golv och paneler i väggar och tak och
låta bygdens snickare göra köksinredning
och en del möbler! Vilket bra sätt att lära
känna sin produkt!
Dörrar, fönster och listverk
Ek var även här ett tidigt material för
ytterdörrar, fönster, innerdörraroch trösk¬
lar. Under jugendperioden användes både
flammig och slät björk, mest inomhus.
Brandkrav minskade användandet i ytter¬
dörrar för större byggnader, liksom i
entréhallar och trappor. En omprövning
vore intressant.
Ekfönster finns i Tyskland och andra
länder och borde kunna vara ett alter¬
nativ även här, för smäckrare bågar eller
transparent ytbehandling. Innerdörrar
finns med lagda mönster i fanér av olika
lövträslag. Även massiva lövträdörrar
borde kunna ha en marknad, liksom golv
och paneler.
Lister av lövträ finns och skulle kunna
säljas av fler, både för obehandlad, trans¬
parent och täckmålad behandling. De är
lätta att måla då ingen kåda vid kvistar
riskerar att slå igenom som på barrträ.
Lister i ädla lövträslag kan förgylla
mången inredning.

lätt urholkad asp med plats under för hun¬
den, gåsen eller hönan. I kyrkor och
kloster, på slott och herrgårdar syns mer .
kontinentala vanor. Där finns rikt utsirade
stolar för abbot, biskop, konung eller läns¬
herre och stora, tunga matsalsmöblemang
i ek. Senare kom ädelträfanerade skåp
och utsirade lindfiguriner på förgyllda
himmelssängar för slottsherrskap och gäs¬
ter.
Så småningom blev även böndernas
möbler smäckrare, fick vackra målningar
och flyttade med tiden efter influens från
de högre stånden ut på golvet. Fast de
efter väggen uppradade stolarna tog tid
på sig fram till 1800-talets slut innan de
helt vågade ställa sig vid bordet mitt på
golvet under fotogenlampan. Innan dess
hade många möbelstilar, var och en med
sina favoritträslag av ädel börd, vandrat
via prästgårdssnickarens smäckra kopia
till bondens egen, förenklade.
Av svenska träslag användes under
barocken ek och mahognybetsad björk.
Rokokon kom med smäckrare, bukiga
former i stolar av oljemålad björk sam¬
tidigt med vackra fällbord från Köping i
svensk alrotsfanér. Almrotsfanér var
mycket eftertraktat för kabinettsskåp och
annat som ersättning för valnöt. Under
förra seklet avlöste stilarna varandra, var
och en med sina favoritträslag.
Offentlig miljö har varit en stor an¬
vändare av lövträmöbler sedan slutet av
förra seklet och böljan av detta. Från
stadshusarkitekten Östberg och inredare
Bergsten via Malmsten och Matsson till
dagens duktiga inredare har svensk
möbeldesign i löv och ädellöv ett välförkänt gott rykte.

Möbler
Redan de gamla egyptierna hade vackra,
smäckra, fristående trämöbler som inte
står deras övriga konstföremål efter i skön¬
het och skickligt utförande. Här i Norden
HUR TAR VI HAND OM VÅRT
hade hemmen under senmedeltiden vägg¬
LÖVTRÄ I DAG ?
fasta bänkar att sitta eller sova på, stora
och tunga bord av ek eller furu, ekkistor Den gustavianska epoken med stolar i
att förvara i och kanske en kubbstol av björk men framför allt i lättarbetad och
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lättare al, målade i ljusa färger, och Karl
Johan-stilen, vår svenska empire med star¬
kare färger, har båda under de senaste tre
åren fått en internationell renässans som
förstärkts genom Nationalmuseums ut¬
ställning i Frankrike och museikopior av
IKEA. Oljad, lätt basad eller ljust betsad
al liknar det eftersökta körsbärsträet som
i sin tur ersatt mahognyn. Al har fått er¬
sätta körsbär i produkter som tillåter lägre
hårdhet och hållfasthet och i dag värderas
alträ som vackert i sig. Tillsammans med
en allmänt ökad användning av ’svenska’
träslag har härigenom efterfrågan på virke
från klibbal de tre senaste åren ökat så
starkt att det numera importeras. Ett ex¬
empel på omvärdering av ett träslag på
kort tid.

Många har exempelvis inte ens sett svensk
lönn, den är svår att få tag på.
En anledning till importen av flera
träslag uppges vara att mest kvistfritt virke
med raka fibrer och utan färgvariationer
efterfrågas. Våra träd sägs inte hålla rätta
dimensioner, rätt kvalité eller finnas i
tillräcklig mängd. Den sågade varan an¬
ses inte ha rätt kvalité eller rätt fuktkvot
vid rätt tillfälle. Mindre snickerier menar
att den tar för lång tid att sortera, för
mycket plats att lagra och kostar för
mycket att torka. Större fabriker kräver
mer virke av jämn kvalité. Ändå finns
fungerande nischföretag som använder
sinsemellan olika kvalitéer med gott re¬
sultat. Det borde kunna finnas fler sam¬
ordningsmöjligheter och andra sätt att se,
både lokalt och regionalt.
Mängder av ’blandat löv’ går i dag till
massa, fiber och för att eldas upp. Där
finns många bitar som kapats utan att ens
diskuteras som stock, som varit av ett
mindre känt träslag eller inte räckt till för
att fylla en bil. De kan ha fått ligga kvar i
skogen eller bredvid övrig leverans tills
de fått skador, något som sker ganska
snabbt. Lövvirke är färskvara och skall
köras med första leverans till såg, inte
med den sista.
• Vi skulle kunna öka lövvirkets föräd¬
lingsvärde mångfaldigt, få fler arbets¬
tillfällen, fler produkter att välja mellan

Vet vi vad vi har i skogen?
Ett träslag som under Antikmässan 1994
förekom i högt värderade möbler är flammig björk, med eller utan masurteckning.
Här finns kanske en outnyttjad resurs,
som få känner till och kan handskas med.
Hur många krokiga vårtbjörkar med flammig ved går i dag till massa och hur
många vackert flammiga bräder sorteras
ut av sågverk som bara har kunder med
rak, ljus glasbjörk som önskemål? Vart
tar all dyrbar rotmasur från alm, björk, al
och sälg vägen? Hittar den till någon slöjdare eller intarsiasnickare med kunskaper
som kan ta rätt hand om den, trolla fram och möjlighet till ökad export. Vi bör
dess skönhet och ta betalt för vad den är lära oss mer om vårt lövträ. Många, små
värd? Eller blir den kvar i skogen, därför lokala företag och hantverkare kan bilda
en bas för ökad vidareförädling av vårt
att den som avverkar inte vet?
I dag används alm, ask, lönn, körsbär, mångfasetterade lövvirke. I Norge försö¬
basad bok och ljus ek liksom ljus björk, ker man få fram mer löv genom att ac¬
masurbjörk och al av både mindre fin¬ ceptera ner till tre kubikmeter per leve¬
snickerier och större möbelfabriker. Ofta rans, som sedan samlas upp genom
importeras trämaterialet, både massivträ skogsägareförening eller enskilt sågverk.
och fanér. Detta trots att samma träd står, Vem vinner och vem förlorar på våra
eller borde kunna stå, i våra skogar. system för lövvirke? Förlorar i längden
alla?
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Utseende och kvalité
Som arkitekt undrar jag hur alla dessa
ratade stockar egenligen ser ut inuti. Hur
många skogsägare har sett sitt virke itusågat? En utifrån perfekt stock kan ha
dold inre svartkvist eller andra fel medan
en ’ful’ stock rätt sågad kan ge ganska
stora, perfekta bitar. Tillräckligt stora för
att räcka till felfria ämnen, vilket en till¬
verkare skulle kunna se och lära ut, om
han eller hon finge och ville ta chansen.
Tillräckligt många mindre bitar att kunna
bli en lamellskiva, som de flesta möbel¬
snickare använder till bord, skåp och
hyllor och ofta limmar själva. Till detta
kan de i dag såga sönder perfekta, dyra
importerade plankor.
Direktkontakt mellan tillverkare och
såg eller skogsägare är ett bra lokalt al¬
ternativ som kan visa sig ekonomiskt och
praktiskt för båda parter. Rera mindre

Figur 3. Bordsskiva i ek. - Foto: Inger Norell.

lövsågverk arbetar i nära kontakt med
både kunder och leverantörer. God kva¬
lité är lika med den kvalité som kunden
efterfrågar, till rätt pris och vid rätt tid¬
punkt. Varken mer eller mindre.
Jag är husarkitekt, inte inredningsar¬
kitekt och ännu mindre finsnickare. Mitt
för etablerade, ’goda’ kvalitéer mindre
tillvanda öga ser en annan 'kvalité': en
unik skönhet i oregelbundna kvistar och
spännande vindlingar i fibrerna, en skön¬
het som ofta framträder först när virket
blir hyvlat eller ytbehandlat. En begyn¬
nande färgförändring är inte bara en
lagringsskada utan ett intressant möns¬
ter. En bit med både ljus splint och mörk
kärna liknar oregelbundna, tropiska trä¬
slag. Rödkäma i bok, björk och al är
vacker och jag undrar hur ’missfargad’
svärta i ek egentligen ser ut. Rätt använd
i god design kan felet bli en fördel.
Vid Möbelmässan 1994 visades pro¬
dukter av kvistigt, ’missfärgat’ lövvirke i
ett samarbetsprojekt mellan Möbel¬
branschrådet, Konstindustriskolan i Gö¬
teborg och några företag. Förslagen visa¬
des stort intresse av besökarna. Vid
Möbelmässan 1995 visade elever från
Malmstens Verkstadsskola hur de använt
virket från fjolårets itusågade visningsstockar i olika möbler med goda resultat.
Flera skolor med design och träbe¬
arbetning på schemat har de senaste åren
visat bra projekt med svenskt lövträ. En
gradvis ’tillvänjning’ till fler träslag och
trä med mer varierat utseende är nu defi¬
nitivt på gång. Vårt svenska lövträ borde
få stöd till forskning, produktutveckling
och marknadsföring.

Framtidsutsikter för ordinärt löv och
ädellöv
Jag tror på en god framtid för ädellöv och
löv, både i ökande omfattning i våra sko¬
gar for vår miljös skull och som material
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inte minst för nya produkter. För byg¬
gande och inredning frågar allt fler efter
mer svenskt trä, mer massivt trä, fler produktaltemativ samt ökad kunskap om
materialen, deras egenskaper och skötsel.
Vår ökade miljömedvetenhet ger flera vik¬
tiga anledningar till detta.
1. Kretsloppstänkandet ger stöd för
ökad användning av trä totalt, under
förutsättning att hela skogsbruks- och
produktionskedjan sker med riktiga
metoder. Stora förändringar är på
gång, fler behövs. Lokal framtagning
och förädling av lövträ kan ge ett
bättre utnyttjande av lövvirket.
2. Tropiska träslag undviks i dag,
vilket ökat användningen av svenskt
lövträ, men även av importerat. Fler
bra, mer förädlade och lätt tillgäng¬
liga produkter av svenska träslag samt
mer kunskap och produktinformation
efterfrågas av arkitekter och andra
kunder.
3. Sunda och vackra material ef¬
terfrågas, här kommer våra lövträslag
in. Mer forskning och information
behövs, både om olika träslags
egenskaper, olika tekniker och ytbe¬

handlingar.
4. Ekologiskt byggande. Hittills
många små experiment, men även de
stora byggföretagen skriver nu sina
miljöplaner. Trä är ett av de vikti¬
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Fler goda exempel, ökad forskning Ponnert H. & Sjömar P. 1994: Bilat eller
sågat restaureringsvirke. Kulturmiljö¬
och produktutveckling behövs och
kommer.
vård 1/94, Stockholm.
Walters T. 1992: The ultimate hurdle.
Woodworker, (dec 1992).
Låt oss använda mångfalden i våra
vackra, svenska lövträslag!
Nordiska Museets frågelistor m.fl. källor,
samt intervjuer.
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SVENSKA EKAR
Hans Hästbacka

När midvintem är över och dagarna blir
allt ljusare och längre, går mina tankar
ibland till sydsvenska fågelmarker, till
ekarnas och bokskogarnas lockande land.
På 1980-talet gjorde jag tillsammans med
en god vän några vårvinterturer till södra
Sverige i månadsskiftet februari-mars för
att möta den tidiga våren och samtidigt
njuta av de övervintrande sjöfågelflockama längs Blekinges och Skånes kuster,

De allt ljusare dagarna och den långa
väntan på vårfåglarna fick oss att lämna
våra granskogsraggiga marker i Österbotten för en vecka i södra Sverige. Vi
tog färjan över till Stockholm och bilade
ner längs svenska ostkusten. Vi kunde
aldrig se oss mätta på ekarna längs vägen: landskapsekama som stod ute på
åkrar och backar, ekalléema som stod
vakt vid uppfartsvägar till välmående går-
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Figur 1. Vämanäs natursköna stränder där ekarna står vakt på stranden och sträcker ut sina grenar över
strandvattnet. - Foto: Hans Hästbacka.
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Figur 2. Ekarna i Halltorps hage på Öland. Döende och värdiga representanter för fristående och vildvuxna ekar. Foto: Hans Hästbacka.
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Figur 3. Ekoxarnas och ekbockarnas fingertjocka gångar i den gamla eken. Vilken styrka i käkarna och vilken
envishet i skalbaggslarvema gömmer sig inte bakom dessa framtuggade gångar! Foto: Hans Hästbacka.
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dar och ekbackarna som höjde sig åld¬
riga och vildvuxna i kulturlandskapet,
Medelålders, välmående ekar med flera
hundra år av liv framför sig, gamla
murkna och ihåliga ekar som hade sett
sina bästa dagar men som fortfarande var
fyllda av liv skalbaggar, svampar, mossor och fåglar.
För oss kom Öland att bli ett måste,
En vårvinterfard till södra Sverige utan
att besöka Öland var en halvdan resa.
Trots att fåglarna är våra favoriter, missade vi aldrig en chans att ströva omkring i Ottenby lund för att skärskåda
ekar av alla åldrar och utseenden eller för
att ta del av stämningen en dimhöljd dag
på Ölands sydspets bland de nakna träden och till ljudet av enstaka mesar och
nötväckor på matbesök i lunden.
Halltorps hage med sina döende och
sönderätna ekar har vi besökt ett par
gånger. Fotograferat ekarna i strålande
vårsol och vintrigt gråväder, skärskådat
ekoxarnas och ekbockarnas fingertjocka
gångar i det hårda virket, lyssnat till
nötväckans vårliga visslingar och trumvirvlar från lockande och revirhävdande
hackspettar.

-

Med de öländska markerna och ekarna
i gott minnesförvar har vi exkurerat i det
småländska strandparadiset Vämanäs, där
ekarna står vakt längs med stränderna.
Ekar som vakar över knubbsälama i södra
Kalmar sund, som utnyttjas av vilande
och spejande havsörnar som sitträd,
välväxta ekar med luft och ljus omkring
sig, med rymd i kronan och med grenar
som sträcker sig ut över strandvattnet.
Lovsången över de svenska ekarna och
ekskogarna kunde bli hur lång som helst.
De är en rikedom för det sydsvenska landskapet, livets och tidens symboler i en
gammal kulturbygd, levande minnesmärken i ädellövskogama och ekbackarna
över en svunnen storhetstid, då eken och
de andra ädla lövträden härskade över
södra och mellersta Sverige.
Ett av de vackraste minnena från våra
vårvinterfärder i södra Sverige härstam¬
mar från vår första resa år 1982. Vi hade
Öland bakom oss, medan Blekinge ännu
var helt okänt för oss första resans gossar. I Gö, en liten strandby mitt i Blekinge, möttes vi av en paradisisk syn.
Den öppna havsviken var fylld av hund¬

ratals sångsvanar och knölsvanar. Några
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salskrakar låg och fiskade i den lilla ån
som rann ut i viken, sothönsen kivades,
gräsänder och storskrakar stod uppradade
på iskanten längre bort, medan en flock
viggar låg som ett gy tter vid den motsatta
stranden.
Luften formligen vibrerade av sång¬
svanarnas stämningsladdade lurtoner.
Från skogen en bit upp på landbacken
hördes ormvråkarnas jamande läten.
Vråkama skruvade sig på stela vingar
uppåt mot den vårblå himlen. En häger
kom flygande över havsviken och spred
oro bland viggar och andra änder med sin
rovfågelliknande siluett.

80

Vi satt på den snöfria stranden och
njöt av de oskygga fåglarna, av våren
och vårstämningen, av de församlade sjö¬
fåglarna som hade gripits av vårens oro
och begynnande brunst. Plötsligt kom en
stare flygande utifrån havet och slog till i
en av de bastanta ekarna vid stranden.
Med darrande vingar och solstrålarna
gnistrande i flädrarna sjöng den länge
och hängivet våren till ära. Eken och sta¬
ren satte tillsammans pricken över iet på
den fulländade stunden i Gö. Paradisiskt!
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall
10. Stora kardinalbaggen
Den stora kardinalbaggen (Pyrochroa
coccinea) är en av våra vackraste skalbaggar. Det svenska namnet har den fått
därför att den röda färgen på täckvingama
påminnner om färgen hos mantlarna på
katolska kyrkans kardinaler. Skalbaggen
förekommer i södra Sverige upp till Dalama och Hälsingland. Man ser den i juni
månad, i sydligaste Sverige redan i slutet
av maj, sittande på blommor och blad
eller krypande på stubbar och trädstammar. I varm väderlek händer det att den
flyger. Skalbaggen är ca 15 mm lång.
Den platta larven lever i mellanrummet
mellan bark och ved i torra och murknande lövträdstammar, ibland flera till-

sammans. Där äter den andra träinsekters
larver, men i brist på föda kan den övergå
till att bli kannibal. Enligt min erfarenhet
föredrar den liggande ekstockar för sin
utveckling, som troligen tar två år. Det är
därför tacknämligt att man glömmer en
och annan ekstock i naturen vid avverkning av ek. Då får kardinalbaggen till¬
fälle att föröka sig.
När larven är färdigbildad förpuppar
den sig i sin tunna kammare under barken. Puppan är en s.k. fri puppa, dvs. alla
bihang som ben och antenner står ut från
kroppen och är beklädda med tunn hud. I
slutet av maj kläcks skalbaggen ur puppan
och tränger sig ut i det fria.
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Figur L Larv

Figur 2. Puppa
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Figur 3. Imago
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Figur 4. Flygande imago
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EKFRÄMJANDET I POLEN
Roland Permén
Ekfrämjandet ordnade den 10-11 maj
1994 en resa till Polen för att låta sina
medlemmar ta del av polskt skogsbruk i
allmänhet och ädellövskogsskötsel i syn¬
nerhet. Jag var med.
Efter en rask flygresa från Ronneby
landade vi i Gdansk och togs hjärtligt
emot av en manstark skara skogstjänstemän i prydliga uniformer. Gustav
Fredriksson som fungerade som välin¬
formerad reseledare berättade i efterhand
att skogstjänstemannatätheten räknat per
arealenhet i öststater är 20-30 gånger
större än i Sverige. Efter frikostig frukost
vid en öppen eld i skogen - tredje frukos¬
ten den dagen, det skulle bli fyra - gick vi
ut i frötäktsbestånd först av douglasgran,
sedan av bok. Majestätiska träd i 40metersklassen. Boken enligt uppgift utan

Skogstjänstemännen uttryckte bekym¬

är ganska typiskt för länder där det är
eller har varit känsligt att uttrycka en
åsikt. Siffrorna är då okontroversiella att
stödja sig emot.
Pågående självföryngring i ett 200årigt ekbestånd demonstrerades. Föryngringstiden är ca 10 år. I ett annat be¬
stånd med vacker, tät, ekungskog hade
man röjt fem gånger under 20 år. Vad
kostar röjning? frågade vi. Två miljoner
zloty per hektar blev svaret. Det blir
knappt 800 kr/ha.

yngringsfasen skulle böija med succes¬
siv utglesning och självföryngring under
en 20-årsperiod. Sedan fick vi se dessa
stadier med efterhand allt mindre grov
skog och ett allt tätare och högre ung¬
skogsbestånd. Erik Ståål uttryckte en still¬
sam undran över att föryngringen star¬
tade vid förhållandevis klena dimensio¬
ner på det gamla beståndet. Bedömningsvis 35-40 cm diameter i brösthöjd. Syn¬
punkten gav möjligen de polska skogs¬
mannen och -kvinnorna en allvarlig fun-

mer över att det kommer så mycket män¬
niskor ut i skogen. Vi gissade att uppfatt¬
ningen att detta var ett problem var en
kvarlevande fördom som knappast kunde
ha något fog för sig.
I en lövskog i “naturtillstånd” med ek,
bok, lind, ask och avenbok m.m. försökte
man finna svar på olika frågor, bl.a. hur
man skulle få tillbaka mer ek. Man anser
att eken har huggits undan för mycket
genom århundradena vilket har gynnat
boken.
Vid besök i frötäktsbestånd av 165årig ek med 35 m medelhöjd noterade vi
att riklig underväxt med sykomorlönn inte
betraktades som problem.
Det skogliga avslutades den dagen vid
halv tiotiden i ett ståtligt frötäktsbestånd
av ask, om man nu inte som skogligt vill
rödkäma.
Vid var eller varannan punkt mötte betrakta middag med åtföljande samling
nya skogstjänstemän och -kvinnor. Alla kring ett vildsvin helstekt över öppen eld
hälsade välkomna och presenterade under stjärnorna.
Andra dagen handlade om bok. Syn¬
sifferuppgifterna för sitt distrikt. Ibland
blev det så mycket siffror så att tiden för nerligen pedagogiskt fick vi följa återatt titta på skogen blev för kort. Gustav F. växtprogrammet i en serie bokbestånd.
förklararade att detta med alla siffrorna Det första visade ett bestånd där för-
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derare. De interna diskussionerna mellan
dem blev stundom ovanligt intensiva.
Denna synpunkt balanserades dock av
uttryckliga gratulationer till de utomor¬
dentligt täta, jämna och stora ungskogar
av bok vi kunde njuta av som slutpunkt.
Några små observationer:
- Rikligt med förberedda brandgator
i skogarna. Speciellt intressant var
förekomsten av plöjda stråk med na¬
ken jord utmed huvudvägarna.

- Stängsel kring myrstackar.
- Plöjning och vägtransporter

efter
häst.
Under hemresan, föregången av en
snabbvisit inne i de äldre delarna av
Gdansk, kunde Arne Mirton, som före
och under resan skött administration och
ekonomi, konstatera att reskassan på 40
miljoner räckt precis. På Ronneby flyg¬
plats dryftades vad nästa resmål skulle
bli.

*

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH

EXKURSION 28-29 SEPTEMBER 1995
SkogsvårdsstyreJsen i Skaraborgs län är värd för årsmöte och exkursion
1995. Programmet innehåller bl.a. gallring i ek och andra ädellöv och för¬
yngring av ek, ask cch fågelbär. Deltagarna kommer också att besöka TräTina snickeri samt studera biotopskydd i ädellöv under den andra dagen.
Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i början av juni.
Styrelsen

Sä
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EKSKRINET 1994 TILL ERIK STÅÅL
Ame Mirton
Erik Ståål har under hela sin långa och
aktiva skogsmannagäming varit ekens
oförtröttlige ambassadör. Med entusiasm,
vördnad och ömhet har han format och
följt ekbeståndens utveckling och därige¬
nom förvärvat en kunskap och erfarenhet
som saknar motstycke. Redan 1964 till¬
sr." v*!
t
delades Erik Ekffämjandets l:a pris för
,
framstående ekskötselinsatser på sin fas¬
tighet Flakulla i östra Blekinge.
Tack vare Eriks pedagogiska talanger har
hans erfarenhet och kunnande blivit till¬
gängliga för en vidare krets. Han har också
haft modet att energiskt försvara ek¬
skötselns berättigande i tider då kortsiktiga
ekonomiska kalkyler riktat dråpslag mot
denna verksamhet. Med stor tillfredsstäl¬
lelse kan man idag konstatera att Erik fått
välförtjänt upprättelse.
Under de senaste 40 åren har samtliga
jägmästarkurser blivit introducerade i
ekskogsskötsel genom Eriks försorg. Figur 2. Skpgsinspektor Erik Ståål erhöll Ekfrämjandets
Oräkneliga är alla övriga studiegrupper rikspris, ekskrinet (1994). Foto: Bengt Nihlgård.
och exkursioner som under årens lopp
vallfärdat till de östblekingska ekbe¬ förmånen att under trivsamma former ta
stånden under hans sakkunniga ledning. del av hans inspirerande och rika kun¬
En sammanställning av Eriks gedigna skapskälla.
erfarenhetsmaterial utgavs i bokform
1986 med titeln ”Eken i skogen och land¬
skapet”.
Eriks stora erfarenhet och lysande ver¬
bala förmåga har inte minst varit beri¬
kande för Ekffämjandets verksamhet.
Hans orubbliga pondus och träffsäkra
humor har i hög grad präglat exursioner
och övningar. När sällskapet 1989 in¬
ledde kursverksamhet i ekskogsskötsel
var Erik den självskrivne läromästaren.
Sedan dess har inemot 150 deltagare haft

m
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-

-
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EKFRÄMJANDETS LÄNSPRISTAGARE
1994
Harry Juhl (Malmöhus län)
Harry Juhl är skogvaktare vid Boserups
gods i västligaste Skåne. Han har under
mer än 20 år haft ansvaret för godsets
skogar. På Boserups gods finns betydande
arealer ekskog, som till stora delar an¬
lagts för 60 till 70 år sedan. Harry Juhl
har under sin tid som skogvaktare på
Boserup skött dessa ekskogar med kon¬
sekvent inriktning på kvalitetsproduktion.
Huvustammar har valts ut, kvistats och
bestånden har gallrats föredömligt och
har därigenom kunnat utveckla kvalitetsdanande underväxt.
I nu unga ekbestånd har beståndsvården inletts med samma långsiktiga in¬
riktning på kvalitetsproduktion. Under de
senaste fem åren har nya ekbestånd an¬
lagts. Harry Juhls skötsel av ekskogarna
präglas av stort biologiskt kunnande och
en långsiktig planläggning av skogsskötseln. Harrys intresse för ek gör ho¬
nom till en viktig och god förebild för
skogsbruket i västra Skåne, där eken san¬
nolikt kommer att få en ännu mera fram¬
trädande plats i framtiden.
Gustav Fredriksson

Charles Carbonnier (Kristianstads
län)
Charles Carbonnier äger och bor på fas¬
tigheten Almö i Kviinge vid Hanaskog.
Skogsmarken omfattar 16 ha varav 8 ha
är ädellövskog av i huvudsak ek.
Charles Carbonnier är välkänd som
professor i skogsproduktion vid Statens
skogsforskningsinstitut och Skogshögskolan åren 1955-1975. Redan 1947 då
Charles tillträdde en tjänst som försöksledare böljade han arbeta med lövskog-

ens produktion. Charles har bl.a. publi¬
cerat skrifterna ”Bokens produktion i
södra Sverige” (1971) och ”Produktion i
kulturbestånd av ek” (1975). Den senare
undersökningen omfattar 29 ekprovytor i
bestånd anlagda från 1831 till 1940. Char¬
les har under sin yrkesverksamma tid skri¬
vit ett flertal artiklar och medverkat ge¬
nom föredrag och i diskussioner.
Charles Carbonniers kunnande i den
ädla lövskogens skötsel vilar på en stabil
både teoretisk och praktisk grund. Han
var bl.a. under ett tiotal år konsult åt
Skåneskog. Trots att eken under flera år
getts en undanskymd plats i svenskt
skogsbruk har Charles aldrig tvivlat på
dess höga värde. Han har alltid arbetat
för att satsa på ek på rätt mark och med
rätt skötsel. På den egna fastigheten har
Charles fördubblat ekskogsarealen från 4
till 8 ha genom att omföra 4 ha betes¬
mark till ekskog genom plantering av
skånsk ek med am-träd av björk. Det
finns planer på att ytterligare utvidga
ekskogen på samma sätt.
Gustav Fredriksson
Gerth Håkansson (Kronobergs län)
F.d. skogsvårdskonsulenten Gerth Hå¬
kansson har under huvuddelen av sin
verksamma tid arbetat inom TingsrydUrshultsområdet, vilket är ett område med
betydande inslag av ek och andra ädellövträdslag. Han är en skicklig ek- och
bokskogsskötare och har under många år,
genom rådgivning och utsyning, bidragit
till att en lämplig skötsel av ädellövskogama kommit till stånd.
Rune Ahlander
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Lars Erik Wetter (Jönköpings län)
Lars Erik Wetter har sedan 1947 vårdat
och brukat statens ekskogar på Visingsö.
Han har därvid visat sig ha ett utomor¬
dentligt förråd av kunskaper i praktisk
skogsskötsel. Ekskogarna sköts intensivt
som produktionsskog med återkommande
stamkvistningar, gallringar och föryngringsavverkningar. De synnerligen
välskötta Visingsö-ekama är mycket väl¬
kända och lockar många besökande till
Visingsö vaije år.
Roland Permén
Christer Segerstéen (Östergötlands
län)

Christer Segerstéen äger och brukar går¬
den Hamra utanför Rimforsa i
Östergötland. Han hävdar med stort en¬
gagemang ekens värde såväl i skoglig
debatt som i praktisk skogsskötsel på den
egna gården. Ekskogsskötseln röner stort
intresse och har stor betydelse för skogs¬
bruket på Hamra.
Eken brukas både som produktionsträd som väsentligt bidrar till skogsbru¬
kets avkastning och som miljöträd. Chris¬
ter Segerstéen gläds åt den dova duns
som hörs när A-stockseken fälls och det
kassaflöde som följer men också åt
knappnålslarvens utbredning på ”evighetsekama” i den engelska parken på går¬
den.
Ekskogsskötseln på Hamra har mål¬
medvetet bedrivits också av tidigare ge¬
nerationer Segerstéen varför ek finns i
rena lövbestånd och som inblandning i
barrskogar allt i olika utvecklingsstadier.
Karakteristiskt för den ekskogsskötsel
som Christer Segerstéen bedriver är att
ekens möjligheter tas tillvara i olika
beståndstyper och inte minst som solitärträd eller i grupper ute i jordbruksmarken.
Omfattande insatser för kvalitetsdaning
av eken görs i form av stamkvistning. I
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detta arbete deltar för närvarande tre ge¬
nerationer Segerstéen.
J-Å Lundén

Frieder Weitze (Sörmlands län)
Frieder Weitze har under större delen av •
sin verksamma skogsmannabana verkat
som skogvaktare på Vibyholm i Sörm¬
land dit han kom redan 1957. Frieder har,
förutom all övrig skogsskötsel på Viby¬
holm, särskilt verkat för att utveckla och
utnyttja olika ädellövträd på den totalt ca
2000 ha produktiva skogsmarken. Fri¬
eder har även fungerat som rådgivare på
Hömingsholms slott på Mörkö särskilt i
ädellövskogsfrågor. Han har planterat
stora arealer av främst ek på nedlagd
jordbruksmark med mycket lyckat resul¬
tat. Sammanlagt finns nu uppemot 60 ha
välskött ädellövskog på Vibyholm. För¬
utom de kvalitets- och produktionsvärden
ädellövskogen ger skapar dessa skogar
fina miljöer för många växter och djur.
Även här har Frieder en god blick för vad
som är bra naturvård.
Nils Carlborg
Lennart Landin (Örebro län)
Ekfrämjandet har vid två exkursioner,
1976 och 1992, haft tillfälle att besöka
Lennart Landins ekskogar i Viby sn. Han
har föredömligt följt upp de rekommen¬
dationer han fick av bl.a. Erik Ståål och
bidragit till att fastigheterna Wämsta och
Nordankyrka har utvecklingsbara ekbe¬
stånd.
Arne Tapper / Red.
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INTRESSANTA
ÄDELLÖVSKOGAR
FÖRYNGRINGAR
GALLRINGSBESTÅND

BLANDSKOGAR

"PROBLEMSKOGAR" ?

Ekfrämjandet efterlyser lämpliga studieobjekt inför kommande
exkursioner. Skriv ochföreslå lämpliga exkursionsmål på Dina
marker.
‘Ekfrämjandets styrelse
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Sandhall, Åke 1993. Ekens insekter. 8. Ekordensflyet. 8: 20
Sandhall, Åke 1994. Ekens insekter. 9. Ekrullviveln. - 9: 20
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