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EKFRÄMJANDETS EXKURSION PÅ
ÖSTANÅ OCH VISINGSÖ 1996
Arne Mirton
Årets populära och välbelägna exkursionsmål rönte som väntat mycket stort
intresse. Drygt etthundra medlemmar
hade hörsammat inbjudan. En tidigareläggning av arrangemanget till september
månads början gjorde också att vädrets
makter var betydligt hovsammare än vanligt.

Det väl samlade lövskogsinnehavet
består till stor del av igenväxande hagmark, huvudsakligen ekskog med inblandning av ask, lönn och andra ädla
lövträd. Markvegetationen är riklig trots
att bete förekommer. Röjning och gallring har genomförts i flera omgångar,
senast 1993-94. Då stamkvistades också
huvudstammarna. Under diskussionen om
Östanå
beståndets fortsatta skötsel rekommenEfter samling vid hamnen i Gränna styr- derades en satsning på godtagbara, bedes färden mot anrika Östanå Herrgård fintliga stammar, främst ek, men även
med rötter i Brahetiden. Från corp-de- lönn och ask. Erik Ståål hävdade att
lo giets mäktiga ektrappa häl sade betesdrift inte är förenligt med ekskötsel.
landshövding Gösta Gunnarsson delta- Området borde därför betesfredas för att
garna välkomna till Jönköpings län och släppa fram ett underbestånd av självgav en utförlig presentation av sitt fög- föryngrat löv, gärna ask.
deri. Länsjägmästare Dag Kihlblom
Nästa studieobjekt var ett gammalt
välkomnade på skogsvårdsstyrelsens väg- bokbestånd vid sjön Bunn. Enligt dinar och påminde om att Ekfrämjandet striktschefen Sture Gustavsson, visade
tidigare gästat Jönköpings län inte min- en nyligen utförd inventering inga höga
dre än sex gånger, trots att det inte är naturvärden, trots att beståndet uppkomnågot stort ek-län. Dag förmedlade också mit genom naturlig föryngring, förblivit
en historisk återblick på Östanå genom orört och innehåller träd av ansenliga dimensioner. Eftersom det inte fanns några
tiderna.
Ägaren till skogen på Östanå, Mag- tecken på lång kontinuitet inleddes en
nus Sederholm, medlem i Ekfrämjandet, diskussion om beståndets naturliga uppvar för dagen på resande fot och förhind- komst. I valet mellan virkes- och miljörad att själv presentera sin fastighet. Detta produktion hade markägaren en klar målombesörjdes i stället av SÖDRA- sättning att lämna beståndet orört, eveninspektorn Anders Johansson. Östanås tuellt med naturvårdsavtal. Auditoriet
totala areal är 350 hektar. Skogsmarken nickade instämmande och Erik Ståål
utgör 265 hektar, varav 35-40 hektar är konstaterade lakoniskt att "ingen vill
lövskog. Fastighetens drift bärs upp av krafsa i detta".
fyra "ben": hyresverksamhet, jordbruk,
kräftfiske och skogsbruk.
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Visingsö
Efter avslutande skogskaffe med wienerbröd återvände Sällskapet till Gränna för
seglats till Visingsö och inkvartering på
öns folkhögskola, Braheskolan, vars arkitektoniskt spännande bibliotek med en
fasad i oljad ekpanel väckte berättigad
uppmärksamhet. Aftonen förflöt med traditionsenligt årsmöte och middag.
Ekfrämjandets högsta utmärkelse, ekskrinet, utdelades till de ståndaktiga
jägmästarna Erik Stenström och Erik
Tham, vilka båda under sin tid som revirförvaltare i Domänverket på ett mycket
hedrande sätt och mot givna direktiv värnat om ädellövskogen. Efter middagen
höll professor Lars Kardell ett särdeles
initierat och briljant föredrag om "Jordoch skogsbruk på Visingsö från vikingatid fram till 1800-talets mitt". En tryckt
version av denna historiska kavalkad kommer att till ställas Ekfrämj andets
medlemmar under 1997.

Figur I. Professor Lars Kardel/.
- Foto: Boris Möllerström

Figur 2. Avgående och tillträdande kronoparksförvaltare. Från v. Sölve Johansson och Tommy Knutsson, Assi
Domän, Olof Wengelin och Lennart Jansson, Skogssällskapet, Dag Kihlblom och Gustav Fredriksson.
- Foto: Ulf Olsson
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Ekodlingen
Exkursionens andra dag inleddes med att
Dag Kihlblom redogjorde för hur ekens
historia på Visingsö tog sin början. En
fattig gumma planterade år 1790 tre ekar
utanför sin stuga. Med stöd av historiska
dokument hade Dag med stor precision
lokaliserat den aktuella platsen för stugan
och ekarna och fört oss dit.
För att säkerställa den svenska flottans behov av skeppsbyggnadsvirke beslutade 1829 års riksdag att särskilda
ekplanteringar skulle anläggas. Israel af
Ström, som utsetts att leda detta arbete,
inspirerades vid ett besök på Visingsö av
gummans välvuxna ekar. Det ledde till
att Sveriges genom tiderna största
ekodling lokaliserades till Visingsö. Arbetet påbörjades 1831 och avslutades
omkring 1860. Cirka 400 hektar åkermark togs i anspråk.
Först planterades eken i varierande
förband, men i början av 1840-talet övergick man till sådd i fåror eftersom det
blev betydligt billigare. Lärk och björk
användes som ammeträd. Som underväxt
planterades gran, bok och silvergran. I
dag kan vi konstatera att sådden gav de
finaste ekarna, men det är ändå anmärkningsvärt hur plantering med 10-12 år
gamla plantor i 3x5 meters förband, om
än efter upprepad stamkvistning, kan utvecklas till acceptabla ekbestånd.
Kronoparken
Kronojägare Sölve Johansson från
AssiDomän, sufflerad av Lars-Erik Wetter och Christer Myhrman, gav en
intressant och charmerande presentation
av kronoparken Visingsö. Han uppehöll
sig speciellt vid ekplanteringen, som överlevt inte mindre än 17 kronojägare, var
och en sannolikt med högst varierande
ideer om skötsel av ekskog. På 1970-talet
var tiden mogen att kungöra: "Nu Herr

amiral är ekarna färdiga för leverans".
Flottan var då inte längre intresserad, men
Wasa-museet och andra nutida projekt
för skeppsrekonstruktioner har kunnat
skörda frukterna av den storstilade statliga eksatsningen.
Av kronoparkens 15.000 ekar- 30.000
m3sk - avverkas numera ca 350 ekar per
år. Endast 10 procent av virkesvolymen
uppnår fanerkvalitet. 40-45 procent blir
A-stock. Stamkvistning utförs vart fjärde
år upp till sju meters höjd.
Mullbärsträdgården
I syfte att introducera silkesmaskodling i
Sverige anlades på 1830-talet en mullbärsplantering på Visingsö. Försöket blev
kortlivat, men de gamla knotiga mullbärsträden lever än i dag. I denna exotiska
miljö intogs dagens förrniddagsfika. Här
fick också nytillträdde förvaltaren av
kronoparken Visingsö, Skogssällskapet,
företrätt av regionchefen Olof Wengelin
och distriktschefen Lennart Jansson, tillfälle att deklarera sina avsikter med den
fortsatta skötseln av ekskogen. Staten,
som äger kronoparken, har tidigare haft

'

Figur 3. Ekbladets redaktör, Ulf Olsson, i exotisk
mullbärsmiljö. - Foto: Cecilia Rooth.
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AssiDomän som huvudman, men från och
med 1966 tar Statens Fastighetsverk över
med Skogssällskapet som förvaltare.
Den nye förvaltaren utlovade bästa
tänkbara skötsel genom att ta del av och
utnyttja tidigare erfarenheter. Man underströk också vikten av att värna om
den biologiska mångfalden samt att ta
största möjliga hänsyn till öns kulturhistoria.
Försöksytor
Ett ekbestånd som uppkommit genom
sådd med svenskt material år 1857 presenterades av jägmästare Gustaf Hamilton,
Skogsstyrelsen. I beståndet anlades år
1918 två försöksytor. Underväxten utgjordes till en början av insådd gran och björk
som år 1903 ersattes med 2/0 bokplantor.
Gallring i eken har utförts elva gånger
(vart femte år) sedan 1918. Bokunderväxten har gallrats kontinuerligt. Efter
1972 har emellertid ingen huggning förekommit, vilket medfört att bokarna har
tagit för sig alldeles för stort utrymme.
Skötseln av provytorna fick av den anledningen inte godkänt och Lars Kardell
ifrågasatte om ett upprätthållande av
ytorna var till någon nytta? Bortsett från
de försöksmässiga aspekterna utgjorde de
kvistrena stammarna med en medelhöjd
på över 27 meter och en medeldiameter
på 53 cm i brösthöjd otvivelaktigt en imponerande syn.
Stigbybeståndet
I mitten av 1950-talet planterades ett granbestånd på relativt svag mark på öns
västsida. Det kombinerades med ek i grupper om sju plantor i 10-meters förband.
Sedan dess har beståndet lämnats utan
åtgärd, utom möjligen viss lövröjning.
Det kunde följaktligen med fog befaras
att ekarnas kondition var hårt ansträngd,
vilket också bekräftades efter en kort pro4

Figur 4. "Hjärnan " i Visingsö -skogen beskådas och
beundras. - Foto: Bengt Nihlgå rd.
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menad på nyröjda stigar genom beståndet. Trots den uppenbara försummelsen
uppnåddes ändå viss enighet om att en
akut hjälpinsats för att bereda plats åt de
hårt trängda ek.kronorna kunde rädda ett
framtida ekbestånd.
Diskussionen fokuserades även på ett
angränsande frötäktsbestånd på motsvarande mark som uppkommit genom sådd
år 1857. Kritiken gällde dels den svaga
höjdutvecklingen, dels den omständigheten att klykig, holländsk ekproveniens
för några år sedan planterats i direkt anslutning till frötäktsbeståndet. För att i
någon mån undvika liknande incidenter
väcktes tankar om att bilda en referensgrupp - Visingsögrupp - som stöd åt den
nytillträdde förvaltaren. I gruppen föreslogs ingå representanter för ägaren, Statens Fastighetsverk, nuvarande förvaltaren, Skogssällskapet, tidigare förvaltaren
AssiDomän, Ekfrämjandet samt en
forskarrepresentant.

Abrahamstorp
Vid den avslutande exkursionspunkten,
kronojägarboställetAbrahamstorp, kunde
själva "hjärnan" i Visingsöskogen beskådas och beundras. Denna rakvuxna,
ståtliga ek mäter drygt 28 meter i höjd, 78
cm i brösthöjdsdiameter och har 13 meter
kvistren stam. I förvissning om Visingsöekens förträfflighet anträdde därefter hela
sällskapet en "kulturvandring" runt eken
och vidare på historisk mark ner mot
resterna av det gamla Braheslottet Visingsborg under sakkunnig ledning av
rektor Rune Backlund och lektor Jan
Lövenvald. Väl framme och i välansade
ekars hägn med de restaurerade slottsmurarna, Vättern och Grännatrakten som
effektfull bakgrund avrundades exkursionen med välförtjänt avtackning av
värdar och övriga medverkande.

Figur 5. Kända ekfriimjare koncentrerar sig pdföredragningen. Från v. längst fram i bild Karin Mattsson, Erik
Ståål, Erik Stenström, Cecilia Rooth och Gunnar Almgren. -Foto: Bengt Nihlgård.
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ÄDELLÖVSKOG I LITAUEN
Virgilijus Baliuckas & Darius Danusevicius
30, 1 % av landets yta är täckt av skog.
Skogsmarksarealen är 1975000 hektar.
Skogsmarksarealen per invånare är 0,51
hektar. 82,3 % av skogen tillhör staten
och 17 ,7 % är privatskogar. Privatiseringen av skogarna pågår successivt och
privatskogsandelen kommer att öka de
närmaste åren. Privata skogsägare har bildat en skogsägareförening. Den årliga
slutavverkningsarealen är 7 - 8 tusen hektar av vilka 6,3 tusen hektar planteras
och resterande areal föryngras naturligt.
Gran och tall är dominerande trädslag
och utgör sammanlagt 60,6 %. Ädla lövträd utgör 4,7 % och övriga lövträd utgör
34,7 %.
Följande lövträdsarter (utöver björk,
asp klibbal och gråal) anses vara naturliga i Litauen: Quercus robur L., Fraxinus
excelsior L., Carpinus betulus L., Ulmus
minor L., Ulmus laevis Pall., Ulmus
glabra Huds., Acer platanoG,.n
ides L., Pyrus communis L.,
24.20'!L
Malus sylvestris L. Det viktigaste trädslaget av dessa från
såväl kommersiell som histoBj6rk
risk men även folkloristisk
19,50%
aspekt är eken (Quercus rob ur
Tall
L.). Ända sedan förkristen tid
36.4()'!(,
är eken Litauens nationalträd.
Då litauerna tillbad åskguden
och då skogarna var rika på
björn
och varg var det ekEk
1.7°"
skogar som dominerade hela
Litauen. Efter Litauens frigöFigur 1. Trädsla gsfördelning i Litauens skogar.
relse 1990 har de gamla tradiSkogarna är en av Litauens värdeful- tionerna blivit levande igen och Litauens
laste naturresurser. Nästan alla skogsbe- Eksällskap har återupprättats. Huvudstånd i Litauen är av inhemskt ursprung. inriktningen för Eksällskapet är att beLitauen ligger i västkanten av det östeuropeiska slättområdet och omfattar 65 200
krn2 med totalt 3,8 miljoner invånare.
Landskapet är flackt med mindre höjder.
Huvuddelen av landet ligger mellan 35
och 292 meter över havet och medelnivån är 99 meter över havet. Klimatet i
Litauen varierar från rent maritimt i väster till kontinentalt i öster. Som en följd
av kontinentaliteten delar nordgränsen för
avenbok (Carpinus betulus L.) Litauen i
två delar. Den sydliga delen med mildare
klimat än den norra. Denna klimatskillnad
är också den huvudsakliga bakgrunden
till indelningen i naturliga skogsregioner
(figur 3). Dessa regioner är de samma för
alla trädslag. Den genomsnittliga årliga
nederbörden varierar från 540 till 930
mm. Medeltemperaturen över året är
+6°C. Den lägsta månadstemperaturen är
-4,8 °C Gan.) och den högsta + l 7°C Guli).
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Tabell I. Åldersstrukturen för de viktigaste skogsträdslagen i Litauen(%).
Trädslag
Adla lövträd
Ek
Ask
Övriga
Övriga lövträd
Björk
Klibbal
Asp
Gråal
Övriga
Barrträd
Tall
Gran
Övriga

Ungskog

Medelålders skog

Äldre skog

Avv.mogen skogen

17,3
48,9
22,5

58,0
44,4
57,2

8,7
4,9
11 ,4

16,0
1,8
5,9

7,2
7,0
6,9
6,5
10,1

65,9
56,4
12,7
29,0
51 ,8

I 5,5
15,7
25,0
40,3
17,9

11 ,4
13,4
55,4
24,2
20,2

37,0
39,0
87,6

47,7
26,3
12,4

Il , 7
26,2

3,6
8,5

-

vara ekbestånd, stimulera till ekplan- 660 m 3/ha. Det är ett 110 år gammalt
tering, rådgivning och information samt ekbestånd i Jurava skogsdistrikt, vilket
förklara ekens betydelse för Litauen.
är utvalt som frötäktsbestånd (Figur 2).
Det finns ett fåtal rena ekbestånd kvar En av de möjliga vägarna att öka ekskogi Litauen. De är vanligen blandade med sarealen är att stimulera till naturlig förgran, asp eller björk (Betula pendula el- yngring. Detta kräver en speciell skogsler B. verrucosa). De mest produktiva skötsel; nämligen att gallra underekbestånden är emellertid blandade med beståndet för att ge ekplantorna lämplig
ask, lönn, lind eller gran. Så mycket som ljustillgång. Likaså är viss markberedning
49 % av bestånd med inslag av ek har att föredra. Litauens skogsbestånd hänmindre än 5 % ek och 5 % av bestånden förs generellt till en av tre s.k. genetiska
har mer än 50 % ek. Man bör också kategorier med hänsyn till fenotyp och
notera att Litauen närmar sig en period produktivitet. Kategori I är den bästa och
med rik tillgång på mogen ekskog, då III den sämsta. 22 % av medelålders och
inte mindre än 58 % av ekskogarna är mogna ekbestånd faller i grupp I, 63 % i
medelålders. Slutavverkningsåldem för II och 15 % i grupp III. Som en del av
ek i skogar för kommersiell skogspro- ekförädlingsprogrammet har, på grundduktion är enligt anvisningar till skogsvårdslagen 121 till
141 år. Ekskogarna
är i huvudsak koncentrerade till låglandet längs kusten och
de centrala delarna
av landet. Medelvolymen av ekbeEkb...~tånd i Jurava,
Ek~tånd i
Ekbestånd i
Jubarkas distrikt,
Dusnionys, AJytus
Kalupenai, Kretinga
stånden är 244 m3/ha.
Alder 110 år
distrikt, ålder 80 år
distrik~ ålder 120 år
Det virkesrikaste beFigur 2. De bästa ekbestånden i Litauen.
s tån det innehåller
7
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(ekticka, Phellinus robustus, och svavelticka, Laetiporus sulphureus). För att bevara den nuvarande genetiska variationen i ekskogarna startade ett genbevarandeprogram på initiativ av avdelningen för skogsgenetik och återväxt vid
Litauens skogsforskningsinstitut. De mest
representativa ekbestånden för bestämda
regioner och med värdefulla genetiska
egenskaper bevaras i s.k. genetiska reservat. Forskare vid avdelningen har gjort
omfattande insatser för
att utveckla programmet och välja ut de genetiska reservaten (Baliuckas et al.). Totalt
har valts ut 563 hektar
ekskogar som genetiska reservat. De är i
huvudsak koncentrerade till de västra och
centrala delarna av
Litauen. Ekens medelålder i de genetiska reservaten är 125 år,
medelhöjden 26,4 m,
medel diameter 45, 1 cm
Figur 3. Förekomst av plusträd av ask • och bokO samt ekfrötäkter D i Litauen.
och
virkesförrådet 268
Naturliga skogsregioner är avgränsade - - - .
m 3/ha.
Ask (Fraxinus excelsior L.) är det andessa typer är elva dagar för blomning
och sju dagar för lövsprickning. Det hän- dra ädla lövträdslaget av kommersiellt
der att de två skilda fenologiska formerna värde i Litauen. Liksom för eken är medväxer i samma bestånd även om en av elålders askbestånd förhärskande. Asken
dem är dominerande. Detta resulterar kan föryngras naturligt som fröplantor
ibland i hybrider med en intermediär eller skott från huvudrötterna. Utveckfenologisk form . Den fenologiska for- lingen av rotskottsplantor är snabbare än
men är en viktig faktor vid plantering av för fröplantor. Ask förekommer sällan i
ek i kärva klimatlägen, då den tidiga for- rena bestånd utan föredrar blandning med
men kan drabbas av sena vårfroster. Eken björk, gran eller asp. Asken växer i regel
i Litauen visar också skilda barkmönster på rika jordar och är koncentrerad till
och kronformer. Några data om Litauens norra och centrala delarna av Litauen.
Askens slutålder är enligt anvisningar till
ekbestånd presenteras i tabell 2.
Trots att jakt är populärt i Litauen gör skogsvårdslagen 101 till 121 år. Virkeskronhjort stor skada på ekplanteringar. förrådet i mogna askbestånd är i genom
Ett annat hot är angrepp av rötsvampar snitt 244 m3/ha. 32 % av askbestånden
val av fenotyp, valts ut 63 plusträd och
170,5 hektar frötäktsbestånd för fröproduktion. Som framgår av figur 3 finns
dessa plusträd och frötäktsbestånd i huvudsak i centrala Litauen, som har de
bästa ekskogarna.
På basis av lövsprickning och blomning klassificeras eken i tidig (Quercus
robur L. praecox Czern.) resp. sen
(Quercus robur L. tardiflora Czern.)
fenologisk typ. Skillnaden i medeltal för

8
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Tabell 2. Egenskaper hos några ekbestånd i Litauen. - Fenologiskform: 1 -sen, 2 - intermediär, 3 - tidig.

Bestånd

Åld.

Art. träd

Diani

Htjd,m

Vol.:,rn Höjd till torr gren resp.

an
oer ha

medel

max

Fenologisk.

· grön gren, m

medel

max

3

m /ha

-.,,,,

torr P.CCn

form

Jurava

105

238

34.J 38.0

47

68

685

13 .8

194

Bukta

110

106

25.9 34.0

48

72

241

10.6

14.5

1.60

90

236

29.J 36.5

37

63

379

11.l

14.7

1.51

120

188

25.3 35.5

43

71

323

9.0

11.9

1.89

Berzoras

130

83

26.5 32.0

53

90

245

5.3

8.6

2.00

Kaltinenai

140

78

27.0 36.5

58 103

270

64

10.4

2.57

Anciskis

155

74

28.9 35 .5

57

110

273

8.3

11.8

18

Seta

100

128

26.9 33 .0

46

69

282

4.9

11.5

1.91

N. Uta

135

138

27.3

n .o

49

75

343

9.5

13.9

2.05

Pagegiai
Kulupenai

2.25

Dubrava

80

304

23.3 32.5

29

59

230

8.1

12.1

1.60

Dusnionys

80

328

25.3 37.0

28

49

281

8.8

11.9

1.68
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7.3

9.0
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hänförs till genetisk grupp I och 57 % till
grupp Il. För askförädling har utvalts ett
antal plusträd. Läget för de bästa askbestånden framgår av figur 3. Ask liksom ek
åtskiljer sig vad gäller fonologi med ungefär tre veckors skillnad mellan den tidiga och den sena formen. För att bevara
den genetiska variationen av ask har valts
ut 313 hektar som genetiska reservat,
vilka i huvudsak är koncentrerade till
norra delen av Litauen. Medelåldern för
askträden i genetiska reservat är 98 år,
medelhöjden 27,2 m, medeldiametern
33,2 cm och virkesförrådet 286 m 3/ha.
Ädla lövträd i Litauen utöver ek och
ask saknar kommersiellt intresse. Lönn
(Acer platanoides) är vanligen blandad
med andra lövträd. Totalt finns 1324 hektar med 162 600 m 3 där lönn är huvudträdslaget. Lönn är känt för sin höga
timmerkvalitet och motståndskraft mot
luftföroreningar av kväve. Av denna an-

ledning används lönn ganska ofta i
"gröna" skyddsbälten runt industriområden. Lönn planteras också i dekorativt
syfte.
Som tidigare nämnts delar avenbokens ( Carpinus betulus) nordgräns Litauen
i två delar. Avenbok finns endast i de
södra delarna av landet. Litauens
avenboksbestånd är intressanta eftersom
de representerar artens nordliga population. Avenbok växer vanligen som underbestånd i lönn, ask och ekbestånd. Det
finns ungefär 1300 hektar av bestånd med
inslag av avenbok. En 80-årig avenbok
kan nå 15 meters höjd.
Ulmus minor (lundalm), Ulmus laevis
(vresalm) och Ulmus glabra (skogsalm)
växer vanligen i sluttningar. De utvecklar ett relativt djupt rotsystem. Denna
egenskap kan utnyttjas för att förhindra
stormfällning i granbestånd. De mest representativa skogsalmbestånden är skyd9
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dade i genetiska reservat. Spridda Pyrus
communis (päron) och Malus sylvestris
(vildapel) växer i huvudsak i lövskogar.
Liksom lönn är de resistenta mot luftens
kväveföreningar.
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VITALISERINGSGÖDSLING I
SYDSVENSKA EKBESTÅND
Kerstin Sonesson
Varför skogsvitalisering?
Skogsmarken påverkas av luftföroreningar och en storskalig markförsurning
har skett under den senare delen av 1900talet. I den sydsvenska skogsmarken har
surhetsgraden sjunkit i genomsnitt med
0,5 -1,0 enheter, men det finns lokaler där
minskningen i mark-pH uppmäts till 1,52,0 pH-enheter. Markförsurningen har
medfört att markens lättillgängliga förråd
av baskatjoner minskat med 30-70% i
sydligaste Sverige sedan 1950-talet.
Kvävedepositionen i kombination med
markför- surningen har orsakat betydande
vegetationsförändringar i sydligaste
Sverige. I lövskogarna har såväl markvegetationen som moss- och lavfloran
förändrats . Kvävegynnade arter ökar
medan surhetskänsliga arter minskar.
Samtidigt har vi observerat skador och
nedsatt vitalitet hos skogsträden. Kronutglesning är ett av de mått som används
vid skogsskadeinventeringar över hela
Europa. Hos eken bedöms kronutgles-

FAKTA
De oorganiska ämnena i marken förekomm er
huvudsakligen som katjoner (positiva joner) och
anjoner (negativa joner), som kan vara mer eller
mindre hårt bundna till varandra. En mindre del av
jonerna i marken är lösta i markvätskan eller
adso rb erade vid markpartiklarnas yta, men
huvuddelen är bundna i svårlösliga före ningar. En
baskatjon är en positivt laddad metalljon vars oxid
i vattenlösning ger basisk reaktion. De vanligaste
baskatjonerna i marken är kalcium, magnesium,
kalium och natrium.

ningen i kronans övre 2/3 delar och anges
i procent av normalt fylld krona (= 0%
utglesning). Utglesningen betecknas ofta
fel visande som "bladförlust", men innefattar även utglesning av bladverket till
följd av grenförlust, avdöende grenar,
minskad skottskjutning och förgrening. I
Sydsverige uppvisade 21 % av ekarna mer
än 25-procentig kronutglesning vid
Skogsstyrelsens senaste inventering 1993.
I Centraleuropa rapporterades vid samma
tillfälle 27% av ekarna har utglesade kronor.
Skogsmarkens tillgängliga förråd av
baskatjoner fortsätter att minska, vilket
innebär en fortgående markförsurning.
Kombinerat med en hög kvävedeposition
är detta ett hot mot skogens framtida hälsa
och produktionsförmåga. Nedfallet av försurande substanser överstiger de nivåer
som skogsmarken långsiktigt tål. Under
den rådande situationen måste vi söka
motverka de markförändringar som hotar att ge framtida skador och produktionsbortfall i skogarna. Enligt Naturvårdsverket (1991) behöver vi utveckla
och sätta in praktiska åtgärder för att långsiktigt säkra skogens vitalitet. En sådan
åtgärd kan vara att vitaliseringsgödsla
skogsmarken. En vitaliseringsgödsling är
ett kvävefritt näringstillskott som tillförs
skogen för att motverka näringsobalans i
mark och träd.

11
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Klimat •
Luftföroreningar•

•

Skogsskötsel •

Predatorer

•

Konkurrens •

•

•

Patogener

Markförhållanden

VATTEN

Figur 1. Viktiga stressfaktorer som påverkar skogsträdens vitalitet.

Vad är en vital skog?
Alla organismer i en skog befinner sig
under någon form av stress som tenderar
att begränsa deras tillväxt och utbredning. För växter är ljus, vatten och näring
de faktorer som primärt begränsar fotosyntesen och därmed tillväxten. Andra
företeelser som klimat, markförhållanden,
konkurrens, predatorer, patogener, luftföroreningar och dålig skogsskötsel kan
beskrivas som sekundära stressfaktorer
(Figur 1).
Dessa har betydelse för styrkan av de
primära faktorerna och begränsar växternas tillväxt, reproduktion och överlevnad.
Stress är en naturlig företeelse i alla ekosystem och alla växt- och djurarter har
anpassningar för att motstå effekterna av
de olika stressfaktorerna. Denna förmåga
kan kallas vitalitet eller livskraft. Långvarig kraftig stress sätter ned skogs trädens
vitalitet och predisponerar för framtida
skador.
12

En vital skog är en skog där träden har
en hög tolerans mot yttre stress som t.ex.
luftföroreningar. Angrepp av patogener
och andra skadegörare har en begränsad
omfattning i en vital skog och marken
har en långsiktig produktionsförmåga.
Trädens vitalitet kan beskrivas med hjälp
av t.ex. kronutglesning, tillväxt eller
näringstillstånd. Vitalitet är dock inte
samma sak som produktion, men en hög
vitalitet hos träden ger goda förutsättningar för en uthållig produktion.

Försök i sydsvenska ekbestånd
För snart tre år sedan startade jag ett
vitaliseringsgödslingsprojekt i tre sydsvenska ekskogar. Syftet med projektet
är att studera effekterna av vitaliseringsgödsling på ekens utveckling, förekomst
av skogsskador och bladnäringsinnehåll.
Naturvårdsverket har bidragit med
projektmedel under två och ett halvt år
och Stiftelsen Svensk Växtnäringsforsk-
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Figur 2. Markägare Leif Sunnegård skjllter ned ekblad för
näringsanalyser. - Foto Kerstin Sonesson. - Trälshult augusti 1994.

30

2,5

ning bidrog med medel vid etableringen av försöksytorna.
Undersökningarna kommer att
fortsätta inom ramen för forskningsprogrammet "Sustainable
forestry in southem Sweden".
Tre försöks ytor har lagts ut i
sydsvenska ekskogsbestånd,
Trälshult i Halland samt Älmta
och Hjälmseryd i Blekinge.
Varje försöksyta består av sex
provytor varav hälften har behandlats med ett vitaliseringsmedel, 1 ton Skogvital PK 4-7
Micro per hektar. Totalt har 279
ekar inom provytoma numrerats och träden har skadeinventerats årligen sedan projektet startade. Inventeringen
inkluderar bland annat trädkronornas utglesning, bladfördelningsmönster och eventuella stamskador. Samtidigt
nedskjutes blad från ett antal
ekar och insamlas för mineralnäringsanalyser (Figur 2).

-························· ··· ················· ···························1
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Figur 3. Bladinnehåll av kväve, Jorfor, kalium och magnesium två år efter vitaliseringsgödslingen. T, H och Ä
representerar de tre Jörsökslokalerna, första stapeln=kontrollyta samt andra stapeln=behandlad yta. "Normal "
representerar lägsta och högsta normalvärde enligt Van den Burg ( 1985, 1990).
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Två år efter vitaliseringsgödslingen uppvisade träden inga signifikanta effekter
med avseende på trädvitalitet eller skadesymptom. Responsen på den ökade
näringsämnestillgången varierade mellan
olika näringsämnen och försöks ytor. Bladinnehållet av bor, kalium, mangan och
fosfor ökade signifikant i flera fall redan
ett år efter behandlingen.
Vid jämförelse av de erhållna värdena
på bladnäringsinnehåll med normalvärden
för Quercus robur (framtagna av Van den
Burg, 1985 och 1990) ärde svenska bladnäringsnivåerna låga (Figur 3). Ofta uttrycks bristen av ett näringsämne som
kvoten mellan ämnet och kväve. Förhållandet mellan magnesium och kväve ligger lågt på alla tre lokalerna. Kvoten mellan fosfor och kväve ligger lägst på lokalen med den högsta boniteten. Förhållandet mellan kalium och kväve ligger för
alla försökslokalerna i den lägre delen av
normal värdesintervallet (Figur 4). Vilken
betydelse de låga näringshalterna i de
undersökta träden har för trädens vitalitet är det ännu för tidigt att sia om. Vi har
fortfarande liten kunskap om hur trädens
interna näringstillstånd påverkar deras
14

Figur 4. Förhållandet mellan tre näringsämnen,
fosfor, kalium samt magnesium, och kväve i ekblad
tvd å r efter vitaliseringsgödslingen. Se figur 3 för
förklaringar.

vitalitet och tålighet mot övriga stressfaktorer. Dessa försök i kombination med
andra kommer att bidra till ökad förståelse för sambanden mellan markens och
trädens näringskerni .
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NATURLIG FÖRYNGRING AV EK
Kim Hansen
Bakgrund
I skoglig facklitteratur nämns ofta naturlig föryngring av ek som en fullt
användbar metod för att föryngra ekskogar, men de praktiska erfarenheterna
är ofta bristfälliga i Sverige. En av anledningarna till detta kan vara att man satsat
mycket lite på forskning inom detta område. Kanske beror det på brist på lämpliga
ekbestånd för åtgärden.

Figur 1. Föryngring av ek på fastigheten Skörje 1:1 .
Foto K. Han sen.

Man har kunnat se att ekens utbredning drastiskt har minskat de senaste 2000
åren och än idag minskar dess utbredning. Detta är en kombination av klimatiska faktorer och direkt och indirekt av
mänsklig påverkan. Det råder en brist på
naturlig föryngring av ek på många håll i
Europa. BL a. har engelska forskningsresultat visat att andelen ekplantor i sluten
skog är ytterst få. Denna brist kan kopplas till att andelen skogsbete och skogs.
bränder som håller landskapet
öppet har minskat. Betestrycket
från de vilda djuren minskar ytterligare lövets föryngringsmöjligheter. Detta talar för att
man måste satsa extra på skötsel
som gynnar den naturligt föryngrade eken för att nå ett lyckat
resultat.
Naturlig föryngring har en rad
fördelar. För det första har man
stora möjligheter att få ett rikt
plantuppslag och därigenom erhålla god kvalitet på det framtida
beståndet. För det andra är metoden relativt billig jämfört med
andra metoder att erhålla ekskog.
För det tredje är naturlig föryngring, där det är lämpligt, en väg
att uppfylla miljömålet i skogsvårdslagen. Detta genom att marken kontinuerligt täcks av trädvegetation och att störningen av
skogsmarken blir mindre. Känslig flora och fauna får bättre möjligheter. I samband med att man
mer och mer diskuterar certi15
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fiering av skogsbruket har man påtalat
kravet på en högre andel bestånd som
bildats genom naturlig föryngring . Dessutom bör man eftersträva att behålla lokala provenienser särskilt inom reservat.
Allt detta talar för naturlig föryngring av
ek. Det finns givetvis också en del nackdelar med naturlig föryngring av ek. Metoden är långt ifrån lämplig på alla ståndorter. Vidare har man ingen möjlighet att
byta till en bättre proveniens. Risken för
viltskador på ollon och plantor är också
överhängande ifall åtgärder för att förhindra detta inte vidtas.
Idag är de flesta av ekskogarna medelålders och äldre. Detta gör att vi får en
hel del ekbestånd som skall föryngras de
kommande 50 åren, vilket gör det än mer
aktuellt att undersöka föryngringsalternativen. Redan nu finns det bestånd
sorh bör föryngras då man annars riskerar "förgubbning" av bestånden vilket inte
höjer värdet på virket. Den stabila marknaden på ektimmer som rått under lång
tid talar också för att bevara andelen ek i
landskapet, förutom att eken har stor betydelse för landskapsbilden.
Skogsvårdstyrelserna lämnar årligen
via ädellövskogsbidraget stöd till naturlig föryngring av ek, samtidigt som de
också ger tillstånd till föryngringshuggning. Bidraget täcker 80 % av godkänd
kostnad för eventuella åtgärder såsom
markberedning, hägn och ogräsbekämpning. Skogstyrelsen ville nu gärna veta
hur föryngringarna har utvecklats och
vilka erfarenheter man kan dra från dessa.
Totalt valdes 13 objekt ut som fick
ingå i studien. Dessa bestånd är belägna i
Kristianstads- och Blekinge län.
Areal
Storleken på de bestånd man valt att tillämpa naturlig föryngring av ek på är i
medeltal på ca 3,7 ha. De varierar mellan
16

1,0 ha och 14,6 ha. Föryngringarna som
studerats är anlagda mellan 1988 och
1994.
Fröträd
Av de fröträd man valt att ställa består
ekarna uteslutande av ekarten (skogs)ek
(Q. rob ur) i Skåne, medan två av de tre
bestånden i Blekinge är bergek (Q. petraea) enligt iakttagelser. Man har valt att
ställa i medeltal 49 fröträd per hektar.
Detta antal varierar lite från bestånd till
bestånd. Fröträdens medelålder är 102 år.
Kvaliteten på fröträden skiftar ganska
mycket, här finns både bestånd av god
och av dålig kvalitet. Fröträden består till
mycket stor del av endast ek men en del
bestånd har ett inslag av bok och ask.
Vattskottförekomsten är måttlig ifall man
tittar på alla bestånd i studien.
Plantor
Det finns i medeltal 4900 ekplantor per
hektar och 4300 övriga plantor per hektar
i de föryngringar som studerats. Plantorna är ingalunda jämnt spridda över
föryngringsytan utan ganska stor variation råder inom bestånden och mellan
olika bestånd. I medeltal har man ett totalt plantantal på ca 9200 plantor per
hektar inom samtliga bestånd. Övriga
plantor utgörs i huvudsak av bok, avenbok, björk och ask. Planthöjden varierar
mellan 1, 1 dm och 4,5 dm vilket styrs av
vilket år föryngringen anlades. Medelhöjden för all föryngring ligger på 2,5
dm.
Viltbetning och markförhållanden
Viltbetningens omfattning noterades
också och då märktes en måttlig betning i
bestånden. Jordmån och markförhållanden noterades också. Här sågs att
brunjordarna klart dominerade och att det
ofta finns lera i marken i större eller min-
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Figur 2. Föryngring av ek på fastigheten Billinge 1:1 . Foto K. Hansen.

dre omfattning. Vidare noterades även
förekomsten av sten där de fanns i större
omfattning. En del övriga iakttagelser och
noteringar gjordes under fältarbetet, dessa
återkommer i diskussionsdelen.
Utifrån alla ovan nämnda iakttagelser
får naturlig föryngring av ek ses som en
fullt acceptabel metod att erhålla föryngring. En rad förutsättningar måste dock
vara uppfyllda och skötselmässiga åtgärder vidtagna för att man ska kunna erhålla ett godtagbart resultat.
Utifrån ovan nämnda studie har en
kravlista på det aktuella beståndet sammanställts.

nya beståndet ska producera ek de kommande 120-130 åren. Ifall beståndets
kvalitet inte är tillfredsställande kan man
tänka sig att använda den naturliga föryngring som kommer för att skapa
trängsel-effekt och samtidigt planterar
grupper av ek av god proveniens som
bildar de framtida huvudstammarna.

Lämplig mark
För det andra måste marken vara lämplig
för eken som trädslag. Detta innebär att
det är de bättre boniteterna, ofta med inslag av lera i marken, och med en tämligen
fuktig jordmån som är mest attraktiva.
Ett mäktigt jorddjup är också av betyFröträdens kvalitet
delse för att tillväxten ska fortsätta även
För det första ska moderbeståndet vara när träden kommer upp i ålder.
av tillräckligt god kvalitet för att det ska
Eken klarar markvegetation ganska
vara värt att använda som fröträd. Studier bra varför detta ej bör hindra från att
har visat .att föräldraträdens egenskaper anlägga naturlig föryngring . Ekplantoma
är starkt ärftliga, detta gäller speciellt för skyddas av vegetationen mot rådjurseken. Fröträden måste vara rakstammiga, betning och får på så sätt en bättre start.
ha rak grenvinkel och rejäl krona för att Kraftig vegetation med hallonris och
vara värda att satsa på som fröträd. Det ormbunkar har dock en tillväxthämmande
17
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effekt på plantorna. Detta har noterats i
åtskilliga föryngringar.
Ålder
För det tredje skall tidpunkten vara inne
för att avveckla det gamla beståndet och
anlägga ett nytt. Det vill säga att beståndet har nått en sådan dimension och ålder
att optimalt virkesvärde kan erhållas. Optimal dimension enligt de senas te
prislistorna är 60 cm i diameter toppmätt
för goda kvaliteter. För träd av sämre
kvalitet ligger optimal dimension lägre.
Det kan också vara så att man bör avveckla beståndet på grund av att grenar
börjar dö och trädtoppama glesnar. Det är
direkt felaktigt att låta föryngringsavverkning och anläggning av nytt bestånd
styras av en för tidigt spirande föryngring. Flera exempel på detta har iakttagits.
Medelåldern på fröträden i de objekt som
studerats är 102 år. Detta är lågt och ekarna
borde fått växa några år till. En ålder på
fröträden på 120-150 år vore mer realistisk.

Fordrar skötsel
För det fjärde måste man satsa systematiskt och grundligt från början. Med detta
menas att man måste vidta de åtgärder
som krävs. Man måste vara medveten om
att det medför en del kostnader även att
anlägga ny skog genom naturlig föryngring. Det finns en del exempel på att det
satsats mest på att avverka det gamla beståndet.
I inget av de bestånd som studerats
har man satt upp hägn eller markberett
vilket får ses som en brist. Trots detta har
ett högt plantantal noterats på flera av
studieplatserna, men höjden på plantorna
är låg och frågan är om den kommer att
öka, detta med anledning av det höga
betestrycket som kan förväntas även i
framtiden. Ett bestånd med en till två
meter hög naturligt föryngrad ek hade
varit mycket intressant att få se, men finns
det något sådant?

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION DEN 2-3 SEPTEMBER 1997
Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen är värd för årsmöte och exkursion 1997.
Exkursionen genomförs i Sörmland. Programmet behandlar eken i godslandskapet samt ädellövets roll i omställningsprogrammet.
Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i början av juni.
Styrelsen
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 5
Saff ransticka
Stellan Sunhede
I denna uppsats presenteras saffranstickan,
Hapalopilus croceus, som är en vitrötande
svamp, som i Nordeuropa bara växer på
ek. Då svampen är mycket sällsynt och
bunden till gamla, grova ekar utgör den
inget problem inom ekskogsbruket. Den
som har ek med saffrans ticka på sina marker har en verklig raritet (helt i klass med
våra sällsyntaste orkideer) att vårda sig
om och vara stolt över. I Ekbladet har
tidigare 13 arter vedsvampar på ek beskrivits i ord och bild (Sunhede 1993,
1994, 1995, 1996).

sidans poryta, vars färg varierar med åldern, kan vara gul, orangegul, gulorange,
rödorange och brunorange (jämför fig . 1
A, B; 2 B). Porerna är små, 2-3 per mm
och något kantiga. Rörlagret blir upp till
3 cm tjockt och har samma färg som
porytan. Hattköttet är ± gulorange, med
koncentriska, något mörkare stråk.
Hela fruktkroppen är saftig och köttig
som färsk. När den torkar krymper den
och blir hård, och rörlagret, som krymper
starkast, klibbar ihop och blir mörkt vinrött.

Saffransticka - Hapalopilus croceus
(Pers.:Fr.) Bond. & Sing. Synonym:
Aurantioporus croceus (Pers. :Fr.)
Murrill

Ekologi
Saffranstickan växer på gamla, grova, levande ekar, främst i hagmarksmiljö.
Fruktkropparna förekommer från 0,2 till
10 m över marken på stammen eller mera
sällan på grova grenar. Ibland bildas de
inuti det ihåliga trädet (jämför fig. 2 B).
Svampen kan fortsätta att röta veden och
årligen bilda fruktkroppar under lång tid
efter det att trädet dött och fallit (jämför
fig . 2 A) . Färska fruktkroppar kan man
finna från juli till mitten av oktober.
I Sverige och Nordeuropa är saffranstickan bunden till ek. I södra Europa
förekommer den också sällsynt på äkta
kastanj, Castanea sativa (Kotlaba 1984,
Ryvarden & Gilbertson 1993). Ryvarden
(1976) anger att arten även är funnen på
Robinia i Europa. I Nordamerika växer
arten på Quercus och Castanea (Gilbertsson & Ryvarden 1986).

Fruktkropp
Hattbildande ticka med ettårig, gulaktig,
köttig fruktkropp. Den färdigbildade
fruktkroppen är ofta brett vidvuxen med
halvcirkelformad hatt och nedlöpande
porlager (fig. 1 B) eller ibland konsolformad. Den blir upp till 25 cm bred, 10
-20 cm tjock vid basen och 10-15 cm
djup. Ibland består fruktkroppen av några
få hattar som utgår från en gemensam
bas (fig. 1 A). Mera sällan är den
kuddformad (fig. 2 B) eller resupinat
(skorplikt vidväxt utan hatt).
Hattovansidan är först nästan sammetsartad till fint luden, gulaktig till orangegul, senare kal,± skrovlig och blekt ockrafärgad till blekt brunorange. Hattunder-
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Figur i . Fruktkroppar av saffransticka (Hapalopilus croceus) på gamla, grova, leva11de men försvagade ekar
(Quercus robur). -A: Färskfruktkropp med tre hattar, ca 2,2 m upp på stammen av ett 1,6 m grovt träd. l 11edre,
högra delen av bilde11 syns en ung fruktkropp av oxtu11gsvamp (Fistulina hepatica). - B: Fruktkropp med rvå svagt
utbildade hallar och nedlöpande porlager, på en barklös yta på basen av trädet. -A: Öland, Högs rum sn,
Hal/torps hage, 19.9.1994. - B: Västergötland, Vänersnäs sn, Hallesnipen, 8.8.1976. - Foto: Stellan Sunhede.
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Figur 2. Röta ochfruktkropp av sajfransticka (Hapalopilus croceus) på ek. - A: Del av gammal,fallen, grov,
urgröpt stam. I mitten av urgröpningen ses den gulaktiga, vitrötade veden (med lossade stränglika vedfragment) av
sajfransticka, omgiven av en kubiskt söndersprucken brunröta av svavelticka (Laetiporus sulphureus). - B: Äldre,
färsk, kuddformadfruktkropp som suttit i "taket " av en stamhålighet i ett halvlevande, 1,3 m grovt träd. -A:
Västergötland, Medelplana sn, Råbäck, 1984. -B: Småland, Hal/torp sn, Värnanäs, 17.10.1975.
- Foto: Stellan Sunhede.
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Röta
Svampen orsakar vitröta i kärnveden,
främst i trädets stam men ibland också i
grova grenar. Den rötade veden spricker
först längs årsringarna och bryts senare
ned i strängar (Domanski m.fl. 1973). Ur
den väl rötade veden kan rnan ganska lätt
bryta loss de tämligen löst hopfogade
"vedsträngarna" (jämför fig. 2 A). Veden
är i detta stadium brunorange som fuktig
och ± blekt gulorange till gulaktig som
torr (fig. 2 A).
Utbredning och status
Saffranstickan förekommer sällsynt inom
ekens naturliga utbredningsornråde i
Sverige. Den är mycket sällsynt funnen i
Danmark, Norge och de baltiska staterna
men ej känd från Finland. Arten är spridd
i övriga Europa men betraktas överallt
som sällsynt. Arten är även känd från
Nordamerika där den förekommer i
sydöstra Kanada och östra U.S.A. (Gilbertsson & Ryvarden 1986).
En skyddsvärd svamp
Saffranstickan är en av Europas mest
skyddsvärda svamparter. I Sverige klassas arten i hotkategorin "sårbar" (Ingelög
m.fl. 1984, 1987, Larsson 1997). Arten är
upptagen i en hel rad länders rödlistor
över hotade arter. Den är ej funnen i Danmark sedan 1937 (Vesterholt & Knudsen
1990) och anses vara försvunnen från
Polen (Wojewoda & Lawrynowicz 1986).
Svampen är funnen på tre lokaler i Norge
där den liksom i Tyskland betraktas som
akut hotad (Bendiksen 1997, Winterhoff
1984). I Estland, Lettland och Litauen
(Balevicius I 992) är arten sällsynt och
rödlistad.
Hot
Avverkning av värdträd och passande
värdträd på svampens växtplatser utgör
22

ett hot. Vid skötsel av parker, hagmark
och naturreservat avlägsnas ofta skadade
och döda träd eller delar av träd, något
som missgynnar arten. På sikt hotas arten
av att olikåldriga bestånd med gammal
grov ek främst i hagmarksrniljö blir alltmer sällsynta.

Åtgärder
För att bevara saffranstickan måste gamla
värdträd (även döda stående eller fallna
träd) och potentiella värdträd på svampens växtplatser få stå kvar. Ett exempel
på värdet av att lämna grova fallna värdträd utgör "Smålandseken" i Toftaholm
(Dörarp sn, Ljungby kn). Denna fridlysta,
ihåliga ek som föll 1959 är fortfarande
värd för saffransticka. Trädet var med
största sannolikhet redan som levande
under lång tid angripet av svampen och
själv har jag följt arten på detta träd under
de senaste 20 åren.
För artens bevarande på sikt måste
olikåldriga bestånd med gammal grov ek
främst i hagmarksrniljö bevaras. Det är
viktigt att hagmarkerna hindras från att
växa igen och att de, med tiden försvinnande, gamla värdträden kontinuerligt
ersätts med nya generationer av grova
träd där svampen på nytt kan etablera
sig.
Ingen skadegörare i ekskogsbruket
Då svampen är mycket sällsynt och bunden till gamla, grova ekar utgör den inget
problem i ekskogsbruket, där träden avverkas långt innan de kornmer upp i den
ålder och de grova dimensioner som
svampen föredrar. Däremot har den
markägare som har en ek med saffransticka på sina ägor en verklig raritet, helt
i klass med våra sällsyntaste orkideer, att
vårda sig om och vara stolt över.
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VEDRÖTA
Ulf Olsson
I artikeln behandlas översiktligt vedsvamparnas biologi och ekologi med
företrädesvis exempel från svampar som angriper ädellövträd. Som huvudkälla har använts Rayner & Boddy (1988): Fungal decomposition of wood.
Inte mindre än en tredjedel av jordens landLiksom all annan biologisk vävnad är
yta är täckt av skog. Denna skog producerar veden uppbyggd av celler. Det som utmärårligen enorma mängder ved som innehål- ker ved är att det i trädets gren- och stamler en energirik biomassa. Den utnyttjas vävnader skett en cellväggsförtjockning
och omsätts successivt av en mängd olika och i vissa fall inlagring av hartsämnen.
organismer. Först under senare delen av Kåda hos barrträden är exempel på detta.
1800-talet började man förstå svamparnas Förvedning (lignifiering) ger veden större
roll som vednedbrytare. Vedsvampar kan hållfasthet och kan också utgöra ett
vara saprofytiska, d.v.s. leva av död ved, skydd mot angrepp av svampar och
eller parasitiska och hämta näring från le- insektslarver.
vande vävnad. Det innebär att de har stor
Barrträdens ved är uppbyggd av trakeekologisk betydelse som nedbrytare. De ider till ca 90 % av volymen. Dessa celler
utgör viktiga led i grundämnenas krets- bildar fiberliknande element som är högst
lopp i naturen. Vedsvamparna har som 5 mm långa. De övriga celltyper man finsjukdomsalstrande parasiter också en stor ner i denna ved är parenkymceller och
ekonomisk betydelse för människan. De epitelceller. Parenkymet är en från början
skador som svampar orsakar på levande näringsfylld "utfyllnadsvävnad" mellan
skog och förädlat virke kan värderas i mil- trakeiderna som har lednings- och stödjejarder kronor per år.
funktion. Epitelcellerna ingår bl.a. i väggarna i barrträdens hartskanaler. Våra inhemska lövträd saknar hartskanaler och
Ved som miljö och näring för har därför en låg andel epitelceller i veden.
Lövträdens ved domineras också av fibrer.
svampar
Lövveden har kärl, en celltyp som saknas
Nedbrytning av ved är resultatet av ett hos barrträden. Det är rörformade, näringssamspel mellan svampar och andra mikro- förande celler som kan bli meterlånga och
organismer särskilt bakterier samt en rad upptill 1 mm breda hos ek och ask. Dessa
olika ryggradslösa djur. Dessa organismer kärl utgör rena motorvägar för invaderande
är i sin tur beroende av näringstillgång och svampars snabbväxande mycel. Trakeider
mikroklimatiska faktorer. Vattenhalt, tem- som också finns hos lövträd utgör betydperatur och gasutbytet med omgivningen ligt mindre effektiva inkörsvägar för svamär särskilt viktigt. En förutsättning för par.
Hos lövträden som tillhör den tvåsvamparnas medverkan som nedbrytare är
naturligtvis att miljön är den lämpliga för hjärtbladiga växtgruppen finns det två tyen effektiv infektion och kolonisering av per av ved karakteriserad av fördelningen
av kärl i tillväxtringarna i veden. Hos de
trädet (veden).
24
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bandporiga är de större kärlen (porerna)
koncentrerade till vårveden. Ask och ek är
exempel på detta. Om man skär ett tvärsnitt av en askgren som bär fruktkroppar
av skiktdyna kan man tydligt se hur svampen primärt har koloniserat och mörkfärgat
vårveden med dess stora kärl som är enkla
att penetrera. De ströporiga lövträden (t.ex.
björk och sälg) har kärlen mer eller mindre strödda i vedens ringzoner.
Sidoporer i kärl och trakeider möjliggör en radiell spridning av svampen. Dessa
porer kan emellertid stängas av med hjälp
av ett membran som vid skada eller gasfyllnad sväller upp. Man har visat att bakterier spelar en viktig roll vid spridning
via dessa hål i kärlväggama. Bakterier har
en benägenhet att först infektera och förtära dessa membraner och detta underlättar därmed svampmycelets spridning.
Vedens fibrer har relativt tjocka väggar
och liten inre volym och utgör en viss
barriär för tvärgående svampspridning i
veden. Vedparenkymet med ganska tunnväggiga men näringsrika celler befrämjar
i viss mån svampkolonisering av veden.

NÄRING&
FYSIKALISK MIUÖ

~
~

I\

MIKRO KLIMAT

V

SVAMPAR&
ANDRA NEDBRYTARE
Figur 1. Nedbryming av ved orsakas av svampar,
bakterier och ryggradslösa djur. Mellan dessa och miljön
och de klimatiska f örhållandena råder ett samspel.

Barken innehåller ett skikt av döda korkceller som effektivt hindrar en infektion
och spridning av svamp utifrån. I gränsen
mellan barken och veden kan det emellertid finnas ett dött tillväxtlager som underlättar tangentiell spridning av svampen till
veden.
Näring för svampar i ved
Svampar och mikroorganismer kan ta upp
och tillgodogöra sig vattenlösliga kolhydrater, proteiner samt fettämnen i levande
eller nyligen död splintved i tillväxtzonerna. Den största energi- och näringskällan
för svampar är dock de ämnen som bygger
upp vedens cellstrukturer, cellulosa, hemicellulosa och lignin.
Cellulosa är den viktigaste cellväggskomponenten i både barrved och lövved.
Detta kolhydrat är uppbyggt av raka kedjor av sammankopplade druvsockerenheter.
Hemicellulosa bildar molekyler sammansatta av enkla sockerarter (hexos och
pentos) samt uronsyra. En vanlig hemicellulosa hos lövträd (särskilt björk) är xylan.
En motsvarande hemicellulosa hos barrträd är glucomannan. Lignin (vedämne) är
en cyklisk kolförening och enheten i den
stora molekylen är en bensenrest kopplad
till en alkoholmolekyl. Barrved innehåller en något högre andel lignin än lövved.
Lövved och barrved innehåller olika typer
av lignin. I barrved ingår coniferylalkohol
medan det i lövvedens lignin ingår en
blandning av coniferyl- och sinapylalkohol.
Dessa kemiska skillnader tillsammans med
kvantitativa och strukturella skillnader har
medfört att olika vedsvampar har anpassat
sig till olika trädslag och utvecklat olika
enzymsystem för nedbrytning. Lignin är
svårast att bryta ner.
Bland basidsvampama och speciellt
bland tickorna hittar man de arter som är
effektivast på att bryta ner vedämne men
också det mesta av kolhydraterna. Åter25
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Figur 2.
Skiss av vedcell med inritade olika röttyper. De angriper företrädesvis olika skikt och olika kemiska ämnen i
cellväggen. De olika cellväggsskikten är utifrtln och intlt: mittlamell gemensam för angränsande celler (svart), primär
vägg (p rickad), sekundär vägg uppdelad i tre skikt: SJ (vit), S2 (vtlgrät streckning), SJ (lodrät streckning). - Tecknat
efter uppgifter i text och bildmaterial i Rayner & Boddy 1988.

stoden består då av små rester av den ljusa, sätta soft rot till mjukröta på svenska efterfibrösa cellulosan och hemicellulosan och som denna term också används för mjuka
kallas därför vitröta.
stadier av andra rötor.)
En speciell form av vitröta kallas hålFibrerna i den murkna veden hos vissa
röta eftersom den ger upphov till något arter spricker upp tvärsöver fibrerna i ett
långsträckta hålrum i veden. Dessa för- regelbundet mönster vid torka. Det kan
djupningar är till en början fyllda av icke man se utan mikroskopets hjälp.
De arter som orsakar mögelröta tillhör
förtärd ren cellulosa.
Andra vedsvampar har specialiserat sig sporsäckssvamparna och formgruppen
på att äta enbart kolhydrater. Kvar blir då Fungi impe,fecti.
Mögelrötesvamparna bryter huvudsakdet bruna ligninet, samtidigt som vedresterna krymper och spricker upp. Den ligen ner cellulosa och hemicellulosa. Anbildade rötan kallas brunröta, krympröta greppen är vanligen svåra att upptäcka eftersom veden ofta angrips samtidigt av
eller kubisk röta.
Det finns en fjärde typ av röta orsakad av vitröte- och brunrötesvampar. I en för
svampar. Det är mögelröta (eng. "soft rot", mögelrötesvampar konkurrensfri miljö
ty. "Moderfäule") som fått sitt engelska t.ex. skyddsimpregnerat eller vattendränkt
namn av att svampen liksom vitrötesvamp- virke har man beskrivit flera arter av dessa
arna bryter ner vedens alla beståndsdelar svampar.
men gör det olika effektivt och lämnar då
Nedanstående artförteckning utgör ett
kvar en 'mjuk' vedrest som är ljusgrå till urval av de rötsvampar som är ekonomiskt
mörkgrå. (Man undviker att direkt över- viktiga och / eller av stor ekologisk bety26
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delse som vednedbrytare och utgör typiska
representanter för olika typer av röta.
Röttypen är konstant för en svampart. I
de flesta fall är sättet att bryta ner veden
konstant och typiskt också för ett helt
släkte. Således är t.ex. alla lädertickor
(Trametes) vitrötesvampar.
Stellan Sunhede har en artikelserie i
Ekbladet (Sunhede 1993-1996) där han
mera utförligt beskriver svampar på ek.
Sidohänvisningar till färgbilder av dessa
svampar finns angivna i nedanstående förteckning av olika rötsvampar.
Brunrötesvampar
Korkmussling (Ekbl. 8 s. 9)
Källarkantarell
Källarsvamp
Oxtungsvamp (Ekbl. 8 s. 9)
Svavelticka (Ekbl. 8 s. 8)
Tungticka (Ekbl. 8 s. 9)
Vitrötesvampar
Almskivling
Ekticka (Ekbl. 11 s.18)
Fnöskticka
Grenticka (Ekbl. 9 s. 17)
Honungsskivling
Klyvblad
Klyvporing
Korallticka (Ekbl. 9 s. 17)
Korkticka
Räfflad nagelskivling (Ekbl. 9 s.1 6)
Rökticka
Tårticka (Ekbl. 10 s. 50)
Hålrötesvampar
(Kan också föras in under vitrötesvampar som en
speciell form av dessa.)

Gräns ticka
Kärnticka (Ekbl. 10 s. 51)
Rostöra
Rotticka
Rutskinn

Mögelröte-svampar
Mögelröte("Soft rot")- svampar finns omnämnda i Rayner och Boddy (1988).
Elektronmikroskopiska bilder visar bl.a.
hur rötan ser ut på cellnivå. I den sekundära vedcellväggens S2-skikt ser man mer
eller mindre spolformiga håligheter förenade i kedjor (se figur 2).

Biologi och
ämnesomsättning hos
vedsvampar
Det är bl.a. två grundläggande fakta som
kännetecknar svampar. 1) De är heterotrofa
organismer, d.v.s. precis som djuren och
människan är de för sin överlevnad helt
beroende av den energirika näring som växterna producerar. 2) Med få undantag bildar
de långsträckta celltyper, hyfer, som är extremt väl anpassade att som ett nätverk
(mycel) växa in i substratet och utnyttja
näringen där.
Parallellt med utvecklingen av olika
växtarter med vedstam har det uppkommit
ett stort antal olika arter av svampar med
förmåga att bryta ner ved.
Spridning
Någon gång under sin livscykel har svampen en fortplantningsfas då sexuellt bildade
sporer produceras i sporsäckar eller basidier som är spridda på mycelet eller oftast
samlade i speciella fruktkroppar. Sporerna
avges sedan aktivt och sprids till träd eller
vedsubstrat med luftströmmar, dimmor
(aerosoler), vatten (regn och vattenströmmar) eller med djur och människor.
När en spor från en rötsvamp anländer
till ett träd har sporen i regel små chanser
27
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att gro och tillväxa i veden. Det är många
villkor som skall uppfyllas för att en etablering skall ske. Det måste finnas en inkörsport till veden för svampsporen. Ett
par naturliga orsaker till blottläggning av
ved är grenbrott genom snötyngd eller häftiga vindstötar. Stamsprickor kan också
uppkomma genom frostsprängning. Veden
skall dessutom innehålla salter och energirik näring av bestämt slag. För att svampen under dessa villkor skall ha en chans
att få fotfäste i sitt nya substrat bör den
dessutom sakna konkurrenter.
En störning av miljön är en orsak till att
konkurrenssvaga miljöer (nischer) uppstår
och som alltså gynnar de först anlända
svampsporerna.
(Exempel från "vanliga" svampar:
många marklevande skivlingar och murklor gror lättare i en forna som mekaniskt
skadats på något sätt. Välkänt är massförekomst av stenmurklor utmed skogsvägar som skadats av tunga timmerfordon.
Man hittar i regel fler svampar utmed stigar som trampats av djur och människor
än på marken ett stycke utanför stigen).
Etablering och tillväxt
När vedsvampen äntligen fått fotfäste i
trädet som parasit eller saprofyt är det viktigt för svampen att så snabbt som möjligt
breda ut sig och ockupera så stor del av
veden som möjligt. Vissa vedsvampar omger sin mycelgenomvävda ved med en
skyddande skinnliknande hinna (pseudosclerotium) mellan den inre kärnveden och
den yttre splinten. Det kan man t.ex. iakttaga i det flikiga brottet i en högstubbe av
en fnösktickangripen bok som storrnfällts
(se bild i Petersen 1995 s. 87). Honungsskivlingen är en annan vedsvamp som likt
fnösktickan kan bilda hinnliknande pseudosclerotier. Dessa bildningar som skyddar
svampens livsmiljö mot konkurrerande
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svampar och andra organismer kan man
hos honungsskivlingen se som brunfärgade
ringar i ett stamtvärsnitt av det angripna
trädet.
Fnösktickan är vitrötare och klibbtickan
brunrötare och båda kan angripa en bok
eller björk. Man skulle kunna tro att dessa
rötsvampar kan samsas om samma trädstam eftersom de delvis har olika näringsbehov. Svamparna har emellertid som
nämnts förmåga att på olika sätt utestänga
konkurrenter i sin livsmiljö eller försvara
sig mot ett angrepp av artfränder. Jämför
förekomsten av olika svampfruktkroppar
på en trädstam vid ett visst tillfälle. Det är
ofta lätt att konstatera att en art dominerar.
Naturlig succession
Det finns också en naturlig succession
bland de vednedbrytande svamparna. Ett
angrepp av parasiterande tickor kan t.ex.
följas av saprofytiska svampar som förtär
rester av den döda veden.
Svampen lämnar sin röta som spor
eller flyende hyf
I konkurrensen mellan olika vedkonsumenter kan näringen snabbt ta slut. Det
gäller då för svampen att lämna slagfältet
med tillräckligt mycket kraft kvar för att
nå fram till ett nytt substrat med den rätta
näringen.
Något som är mycket intressant och
betydelsefullt hos svamparna är just deras
förmåga att efter förändringar i miljön
snabbt ändra sin aktivitet. De kan t.ex.
skifta från vegetativ myceltillväxt till förökning genom könligt bildade sporer i
fruktkroppar eller på annat sätt producerade sporer. Vissa arter t.ex. rottickan kan
omforma hela eller delar av sitt mycel till
könlöst bildade sporer.
Om näring finns inom räckhåll för den
hårt trängda svampen på en annan plats
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kluvna lameller som sluter sig vid torka.
Efter flera års torka kan svampen aktiveras och lämna sporer redan mindre än en
halvtimme efter återskapad fuktig miljö.
De vedsvampar som ej alls tolererar
torka har likt många markboende skivlingar köttiga fruktkroppar. Många tofsskivlingar samt musslingar av släktet
Pleurotus hör till denna grupp. Fruktkroppen dör men mycelet finns kvar i
veden och kan senare under säsongen eller
nästa vegetationsperiod bilda nya fruktkroppar.
Till den tredje gruppen hör torktoleranta
arter såsom fleråriga skimmertickor (t.ex.
pälsticka) på alm eller ask med isolerande
hårig beläggning på fruktkroppen . Lackticka exemplifierar en svamp på bl.a.
stubbar av ek och björk med en fruktkropp
som har en hård lackskorpa, vilken förhindrar en snabb uttorkning.
Anpassningar till långvarig torka och
Några arter med köttiga fruktkroppar
låga vintertemperaturer
Tillgång på vatten i substratet är av stor har löst uttorkningsproblemet genom att
betydelse för svampen i synnerhet i sam- det i fruktkroppen finns gelatinösa skikt
band med fruktkroppsbildning och aktiv som fungerar som vattenförråd. Dessa mer
sporgivning. Den aktiva sporutkastningen eller mindre slemmiga skikt kan också försker genom utlösning av en uppbyggd hindra att svampen får frostskador vid temvävnadsspänning (turgor) som är vatten- peraturer några grader under 0° C. Det
förlänger svampens sporspridningsperiod.
beroende.
En svamps fruktkropp kan vara anpas- Några exempel:
Skiktdyna som man kan hitta på döda
sad till att tåla en låg vattenhalt eller överleva stora svängningar i miljöns vatten- bokstammar har flera vattenhållande skikt.
halt. Andra arter saknar denna anpassningsLimsvampen på ekstockar har en gelaförmåga och torkar ut och dör. En tredje tinös, gummiliknande och vattenrik frukttyp av vedsvampar har förmåga att hålla kropp som också kan motstå torka.
Vinterskivlingen på lövträd har en mer
kvar en mer eller mindre hög fuktighetseller mindre gelatinös torktolerant fruktgrad i sina vävnader under torrperioder.
Till den första gruppen av svampar som kropp som dessutom tål frost.
är anpassade till att klara av torka hör
många skinn t.ex. brunskinn på ek. Denna Passiv och aktiv ämnesupptagning
svamp återfår snabbt sin tillväxt- och re- Liksom alla övriga svampar behöver vedrötesvampama energirika kolföreningar,
produktionsförmåga efter nederbörd.
Klyvblad på bl.a. bok och ek är speci- mineral, vitaminer och vatten. Om subellt intressant genom sin förmåga att stratet innehåller kolföreningar som enkla
skydda sitt sporbildande hymenium inom sockerarter, aminosyror och fettsyror kan
kan svampen ändra tillväxtsätt och bilda
rotliknande mycelsträngar som relativt
snabbt når fram till ny näring. Honungsskivlingen är exempel på en rötsvamp som
på detta sätta kan infektera träd efter träd.
Rötsvampar kan också spridas via trädens
rotsysten och effektivt slå ut en hel skog
om den uppkommit genom rotskottsbildning. Asp och alm är exempel på lövträd som kan bilda kloner på detta sätt.
Även i en planterad skog med genotypiskt
olika träd etableras det rotkontakt mellan
närstående och närbesläktade träd genom
bildning av "root grafts" d.v.s. sammanväxning av rötter. Det resulterar i att vatten och näring kan överföras mellan olika
individ men också att röts vampar kan spridas från träd till träd genom att växa med
sina hyfer utmed trädens ledningsbanor.
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dessa ämnen tas upp direkt. Kolkällor i lulosa (lignincellulosa) och bildar ett skydform av jättemolekyler som cellulosa, he- dande hölje kring cellulosafibrer.
micellulosa, stärkelse och vedämne måste
Vedsvamparna utsöndrar oxalsyra som
först brytas ner av enzymer som svampen diffunderar ut framför det växande mycelet
och förbereder den enzymatiska nedbrytutsöndrar.
Upptagningen av ämnen kan styras på ningen av veden. Det är framförallt väteolika sätt. Plasmamembranen som ingår i peroxid i samverkan med enzymkomplex
cellväggen och omger cellorganen har en (ligninas) som förmår bryta ner lignin. Hos
markant reglerande funktion. Membranen brunrötesvamparna får väteperoxid efter
släpper igenom vatten och mycket små en av enzymer åstadkommen förändring
oladdade molekyler. Det är en passiv pro- av ligninmolekylen fritt tillträde till S2cess. Större laddade molekyler och joner skiktet (se figur 2). Oxidationer där medmåste få hjälp in i hyfen av s.k. tunnel- för att svampens utsöndrade enzymer nu
proteiner som bildar porer i membranen lättare kan angripa cellulosaföreningarna.
och "knuffar" in ämnen under en energiHos vitrötesvamparna produceras också
krävande aktiv process. Näringsämnen kan väteperoxid men här saknas vissa enzyockså nå in i hyfen bundna till vandrande mer, vilket medför att väteperoxid och
proteiner. Väl inne i hyfen kan näringen ligninas i samverkan bryter ner förhållanutan större hinder transporteras inom hela devis mycket lignin men en begränsad del
mycelet. Det finns nämligen en stor por i cellulosa (lignincellulosa).
De frigjorda små molekylerna av enkla
varje mellanvägg i de flercelliga hyferna
sockerarter, alkoholer och organiska syror
som bygger upp mycelet.
tas upp av svampen och förbränns sedan
Oxalsyra reglerar pH
på samma sätt i svampens hyfer som i
Svampen har troligen flera mekanismer växternas och djurens celler.
för reglering av surhetsgraden i sin inre
miljö. Förmågan att bilda oxalsyra är ett Koldioxidtoleranta men syreberoende
sätt. Många vedrötesvampar har kristaller Vedsvamparna är beroende av syre till sina
av kalciumoxalat både i och utanför cel- förbränningsprocesser i cellen. Det har de
lerna. Mycket talar för att närvaron av gemensamt med de flesta organismer. De
oxalsyra reglerar surhetsgraden. Genom att kan dock tillväxa normalt i en koldioxidbinda kalciumjoner kan också andra vik- halt som är något över 70 %. Det är
tiga reaktioner i cellerna påverkas.
anmärkningsvärt. Marklevande svampar tål
maximalt 20 % koldioxid. VitrötesvampNedbrytning av vedens cellväggar
arna bryter ner lignin tio gånger snabbare i
Cellväggarna i såväl barrved som lövved ren (100%) syremiljö. Det ger en antydan
är uppbyggda av cellulosa, hemicellulosa om att syre även under normala atmosfäriska förhållanden är en viktig faktor vid
och lignin.
Lignin är en polymer makromolekyl svamparnas nedbrytning av ved.
med en ovanlig kemisk struktur. Den saknar den kedjeform av upprepade delar som
vi känner från kolhydraterna cellulosa och
stärkelse. Lignin är kemiskt bundet till cel-
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Fungicider
Träden har olika möjligheter att skydda sig
mot svampangrepp. Barken utgör ett mekaniskt skydd mot svampinfektion .
Pinosylvin i barrträdens kåda utgör exempel på ett naturligt förekommande kemiskt
skydd.
Kreosot och kuprinol är exempel på
syntetiska gifter mot svamp (fungicider).
De har använts som impregneringsvätskor
vid skydd av trä. Kreosot framställs genom destillation av stenkolstjära och innehåller ett stort antal organiska föreningar.
Många av dessa är fenolderivat och därför
närbesläktade med pinosylvin. Det förklarar dess användning mot vedröta.

Kuprinol är ett kopparhaltigt impregneringspreparat som har giftverkan genom
att fälla ut eller blockera enzymer. Det har
visat sig att många svampar utvecklar resistens mot koppar. Återigen ett exempel
på att oxalsyra är ett ämne av central betydelse för vedsvampen: utsöndrad oxalsyra
eller lösligt oxalat vandrar framför det växande mycelets hyfspetsar och städar bort
den giftiga kopparn genom att binda det
som svårlösligt kopparoxalat (Jämför
ovan).
Andra motståndskraftiga svampar omger sina hyfer med skyddande slernhöljen
eller kristallskikt som binder eller utestänger kopparföreningarna.

Tabell 1. Översiktligt schema över svamparnas ekologiska roll och sätt att upptaga näring (efter Petersen 1995).

Roll i
ekosystemet

Nedbrytare

Predator

Parasit

Mutualist

Huvudsaklig
förekomst

I döda
växtdelar

"Rundmaskmiljö"

I levande
vävnad

I rötter (mykorrhiza) och blad
samt i en lavbål (lichenisering)

Sätt att
upptaga
näring

Saprotrofi

Nekrotrofi

Biotrofi

Biotrofi

Tabell 2. Typiska aner under olika, successiva nedbrytningssteg (efter Petersen 1995).

Arter på lövträ(d)

Arter på barrträ(d)

Nyligen döda stammar

Bokdyna
Limsvamp
Purpurskinn

Blödskinn
Violtickor

Något nedbrutna
stammar

Klibbticka
Platticka

Klibbticka
Prickmusseron

Gamla stammar

Gyttrad röksvamp
Sköldskivlingar

Rosenticka
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Vedsvamparnas
ekologiska roll
En svamp etablerad som framgångsrik vednedbrytare har tillskansat sig en nisch i en
miljö i samspel med eller i konkurrens
med andra svampar, djur, protozoer
(amöbor, myxomyceter) och bakterier som
alla på något sätt deltager i den komplicerade nedbrytningsprocessen.
Vedsvamparna har anpassat sig till de
flesta successiva nedbrytningsstegen och
finns som heterotrofa organismer representerade som nedbrytare (saprotrofer), parasiter eller mutualister men också som
predatorer ("rovsvampar").
Man bör dock observera att en svampfruktkropp på en trädstam eller vedrest ej
behöver betyda att svampen hämtar sin
näring direkt från veden. Svampen kan
utnyttja stammen etc. enbart som rum för
sina livsfunktioner utan att hämta näring
från trädet. En annan möjlighet är att svampen genom symbios med eller konsumtion
av andra vedkonsumenter indirekt tillgodogör sig trädets näring.
Roll i ekosystemet
När det gäller att klassificera en vedsvamp
och placera den i rätt ekologisk kategori är
det ofta mycket svårt på grund av att man
för närvarande inte vet tillräckligt om
svampens livscykel och dess metod att tillgodogöra sig vedens näringsämnen.
Tabell 1 visar en allmän uppdelning av
svampar efter deras roll i ekosystemet och
deras sätt att ta upp näring.
Många vedsvampar är utpräglade nedbrytare och hämtar sin näring ur död ved.
Det finns också vedsvampar som är typiska parasiter. De får sin näring från levande vävnad.
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Det finns parasitiska vedsvampar som
kan fortsätta att ta näring från det (nyligen) döda trädet. Deras roll i ekosystemet
är då enligt ekologisk terminologi att först
vara biotrofa och sedan saprotrofa parasiter.
Kan en vedsvamp vara predator? Det
finns faktiskt arter i bl.a. släktet gelemusslingar som normalt är saprotrofer men
som dessutom kan utöka näringsintaget
genom att fånga och konsumera rundmaskar.
Mutualister
Svampar kan leva i ett mutualistiskt symbios-förhållande med både växter och djur.
Det utan tvekan viktigaste samarbetet utgör mykorrhiza (svamprot) av olika slag
mellan svampar och växter. Mykorrhiza
innebär att växter och svampar utväxlar
vatten, mineral och energirika näringsämnen.
Ett enda träd kan samtidigt utbyta näring med flera olika svampar. Man har
genom användning av radioaktiva isotoper
kunnat följa sockertransporten från trädet
ut till mykorrhizasvamparna. Mer än 20
procent av sockerproduktionen når ut till
svamparna. Inte nog med detta. Man har
funnit att socker från ett träd via svamparna tas upp av andra träd eller ungplantor
med svag sockerproduktion. Ett skogsekosystem kan således i detta avseende
betraktas som en enda jättestor organism.
Faktorer som styr vedsvamparnas
ekologiska roll
Stressfaktorer i miljön kan reducera biomassaproduktionen. Som en följd av denna
reduktion av tillgänglig näring, minskar
omfattningen av konkurrenter om födan.
En plötslig störning av miljön i positiv
eller negativ riktning kan å andra sidan
frisätta ny näring och nya nischer för vedsvamparna. Detta innebär att nedbrytningen
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av ett träd är - även om vi enbart tittar på
svamparnas roll - en mycket komplicerad
process. Exempel på arter som deltar i nedbrytningen av lövved och barrved i olika
successiva stadier visas i tabell 2.
Ekologiska strategier
Det finns tre olika typer av ekologiska
strategier för vedsvampen: en ruderal, en
stresstolerant och en "kamp-aktiv".
Ruderal strategi
En ruderal strategi för svampen innebär att
den tar upp näring i en stressfri miljö och
saknar konkurrenter om födan.
Det är omöjligt att generellt tillskriva
en svamp en viss strategi vid etableringen
i ett ekosystem. Det är vanligt att en art
använder sig av en , två eller alla tre metoderna under sin livscykel allt eftersom miljön förändras.
De ruderala svamparna anländer till sin
ved i ett tidigt stadium av nedbrytningsprocessen då konkurrenterna är få. De fordrar ett lättillgängligt substrat. Normalt har
de ett snabbväxande mycel och bildar
snabbt sporbildande fruktkroppar. De gynnas emellertid av störningar i miljön och
kan också spridas till ny närliggande ved
som ej koloniserats av andra konkurrerande svampar.
Ett utmärkande drag hos de ruderala
svamparna är att de ofta inte är värdspecifika utan har förmåga att kolonisera
ett stort antal olika trädarter. Ett par exempel: vinterskivling och klyvblad.
Många av de tidigt uppträdande ruderala
svamparna är s.k. "non-decay fungi " d.v.s.
svampar som ej förstör vedens bärande
struktur. De färgar ofta veden karakteristiskt. Blånadssvamparna är exempel på
detta. Flera arter tillhör de "mikrosvampar" inom sporsäckssvamparna och inom
Fungi imperfecti som har förmåga att

sprida sig med hjälp av asexuellt bildade
sporer.
Stresstolerant strategi
Stress kan uppkomma i en mikromiljö vid
ändring av dess villkor på en rad olika sätt:
ogynnsam vatten- och syretillgång, ändrad
temperatur och surhetsgrad (pH), närvaro
av naturliga eller syntetiska miljögifter,
försvårad tillgänglighet av näring m.m.
De stresstoleranta vedsvamparna har
förmåga att kolonisera ett träd som är utsatt för stress. Svampen kan själv åstadkomma ett sjukdomstillstånd hos trädet
efter t.ex. ett barkangrepp. Det uppkomna
stresstillståndet ökar svampens möjlighet
att invadera först kambiet (tillväxtskiktet)
och därefter kärnveden . Denna typ av strategi har honungsskivling samt rotticka som
är granens fiende nummer ett och som
också kan angripa lövträd.
Det finns svampar som framkallar kräftsvulster. Etableringen i dessa utväxter eller gallbildningar utgör en språngbräda till
ett allvarligt angrepp på kärnveden . Angreppet underlättas ibland av svampens
förmåga att torka ut veden.
En annan patogen strategi utvecklas av
Ophiostoma-arter. Välbekant är almsjukan.
Svampen sprids från träd till träd med hjälp
av almsplintborren och i trädets kärlsträngar med mycel och frisläppta könlöst
bildade sporer. Svampen ger upphov till
utfällningar av sekret som täpper igen kärlsträngarna så att grenar och slutligen hela
trädet dör.
Stresstoleranta vedrötesvampar kännetecknas av att de växer långsamt, saknar
förmåga att stå emot konkurrenter, är värdspecifika samt har fleråriga fruktkroppar.
Erövrings- och försvarsstrategi
En miljö som saknar störningar och stress
gynnar de svampar som har förmåga att
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försvara sitt substrat eller "ta över" efter
andra vedsvampar. Dessa "kamp-aktiva"
svampar kännetecknas av att effektivt
kunna utnyttja en primär näringskälla och
försvara den. En annan kategori tillskansar
sig den "sekundära" restveden efter
ruderala och stresstoleranta svampar och
har ofta förmåga att etablera sig i flera
olika vedväxter. Till denna senare grupp
av svampar med offensiv strategi hör
svavelslöjskivlingen, vars fruktkroppar
man ser på lövträdsstubbar. Mycel av denna
svamp har visat sig vara i stånd att växa i
starkt förorenad mark och samtidigt bryta
ner för miljön skadliga organiska substanser. Detta har nyligen visats av en grupp
ekologer vid Lunds universitet (mars 1997)
en!. reportage i ett lokalt TV-program.

Möte mellan svampar
Vad händer vid kontakt mellan två olika
vedsvamparter i ett substrat? Det resulterar teoretiskt sett i tre olika typer av
växelverkan mellan svampar (Figur 3):
1. Ett konkurrensförhållande som antingen leder till skada eller försvagning
av en av eller båda svampindividen.
2. En neutral växelverkan som ej skadar någon av parterna men som endast
är fördelaktig för en av dem.
3. En mutualistisk samverkan som är
positiv för båda arterna.
På hyfnivå innebär svampväxelverkan
fusion mellan hyfer till ett nätverk, kontakt utan fusion (interferens) eller penetration eller ytkontakt i ett (ensidigt) parasitiskt förhållande.

VÄXELVERKAN
Neutral
Kompetetiv

Mutualistisk

_9
+!\:;;}
Figur 3. Växelverkan mellan individ av olika svamparter kan vara av tre olika typer. Kompetetiv eller
konkurrensgrundad som leder till skada av en eller båda, neutral utan negativ eller positiv påverkan samt mutualistisk
d. v.s. en kontakt som leder till positiv samverkan för båda arter (Terminologi efter Rayner & Boddy 1988).
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I ett upplag av lövträdsstockar som fått regel ej katastrofala följder för det drabligga några år får man rika tillfällen att bade trädslaget i ett sådant bestånd.
studera hur mycel från olika vedsvampar
möts och bildar en mosaik av olika färgade fält med mörka avgränsningslinjer Kolonisering av ved
på stockarnas ändträn.
Genom att odla svamparnas mycel på Olika sätt att kolonisera veden
maltagar har man i många fall kunnat be- Det går inte alltid att entydigt placera vedkräfta iakttagelser i naturen hur svampar svamparna i olika kategorier med bestämda
uppträder vid hyf- och mycelkontakt. Ved- koloniseringsstrategier. Rayner & Boddy
svamparter är i de flesta fall antagonis- (1988) har gjort ett försök till grov indeltiska och kan vid kontakt ensidigt eller ning.
1. Vedsvampen är huvudsakligen anömsesidigt orsaka svampvävnadsdöd och/
eller utbilda en pseudosklerotisk barriär
passad till att angripa den döda
av hyfvävnad som de nämnda mörka linkärnveden.
Exempel : honungsskivlingar, rotticka,
jerna.
svavel ticka.
Biologisk bekämpning av patogena
2. Svampen kan angripa frisk vävnad
svampar
genom användning av cellupplösande
enzymer.
Rottickan orsakar röta hos bl.a. gran med
stora förluster för skogsbruket. Rotrötan Exempel: Svampar som angriper rotsprids gärna från träd till träd genom rot- vävnad: rottickan och honungsskivlingar
kontakt och myceltillväxt i trädens rötter. (se ovan), blomkålssvamp, grovticka,
Granmonokulturer drabbas ofta svårt. Ef- lacktickor.
ter en gallring infekteras de färska
3. Svampen har en förmåga att utstubbytorna lätt av rötan. För att förhindra
nyttja ett gynnsamt tillfälle (annat än
etablering och vidare spridning av rotrötan
färsk sårskada i veden) för infektion
från dessa stubbar, behandlas de med en
och angrepp.
vattenlösning med uppslammade sporer av Exempel: bokdyna, skiktdyna, björkticka.
en annan rötsvamp, pergamentsvamp, som
4. Svampen är anpassad till att leva i
tränger undan rotrötan. Pergamentsvampen
mer eller mindre uttorkad ved.
är enbart saprofytisk och skadar därför ej Exempel: skorpskinn, klyvblad, krös.
den växande skogen. Detta är exempel på
5. Svampar som har förmåga att koloen intressant biologisk bekämpningsmetod.
nisera splinten (vitveden) då den
Det pågår försök runt om i världen där
blottlagts av skada.
man försöker hitta liknande metoder för Exempel: blödskinn, purpurskinn, svedbiologisk bekämpning av röts vampar i ädel- ticka.
lövskog eller motsvarande ('hardwood').
En självföryngrad barrblandskog med Kolonisering av stubbar
inslag av triviala lövträd och ädellövträd En stubbe har fortfarande kontakt med rötutgör i bästa fall ett ekosystem i jämvikt. terna och ett visst flöde av näring till den
Det innebär t.ex. att det råder jämvikt mel- sker fortfarande. Det medför att stubben
lan aggressiva vedparasiter och deras an- ofta koloniseras av andra svampar än mottagonister. En svampsjukdom får därför i svarande ändyta på den fällda stammen,
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som ej längre är i kontakt med rötterna.
Jag har tidigare berört stubbarnas betydelse vid spridning av rotpatogena
vedsvampar.
Ett exempel på succession vid kolonisering av barrträdsstubbar är när rottickan
följs av blödskinn . Efter 3-4 år dominerar
svavelgul slöjskivling. Senare följs dessa
nedbrytare av prickmusseron som är extremt anpassad till att annektera murkna
stubbar.
På lövträdsstubbar kan man också observera en succession av vedsvampar men
då vanligen helt andra arter.

det anmärkningsvärt att det är ett stort antal arter av sporsäcksvampar som är
anpassade till att bryta ner kvistförnan, t.ex.
arter inom släktena nästingar och rödgömmingar.
Speciella vedsubstrat
Numera är det vanligt att grenar och övrigt
ris uppsamlas och flisas för användning
som bränsle. I flishögarna uppkommer värmeutveckling orsakad av mikroorganismers
cellandning. Det gynnar i sin tur termofila
vedsvampar. Det är framför allt skinn, som
man brukar finna i flishögarnas yttre skikt.
Sågspån utnyttjas, särskilt när det ligger i
kontakt med marken, av flera svampar:
bland sporsäcksvamparna kan flatskål
nämnas. Av skivlingar är det sköldingar
och slidskivlingar som gärna växer i sågspån. Gyttrad nästsvamp hittar man också
i detta substrat t.ex. på "joggingstigar" som
preparerats med sågspån och barkflis.
Det finns ytterligare ett vedsubstrat som
bör nämnas i detta sammanhang nämligen
ved som skadats av brand. Det är speciellt
stresstoleranta svampar t.ex . kolflarnskivlingen som anpassat sig till denna mer
eller mindre brända ved.

Kolonisering av liggande stockar
Det är en mängd faktorer som är avgörande för vilka nedbrytande svampar som
angriper en fälld trädstam. Det kan vara
trädslag, markfuktighet, luftfuktighet, grad
av exponering för ljus och vind, vedens
vattenhalt, förekomst av porer i veden, tillgång till syre i veden, förekomst av mycel
i veden som en följd av svampinfektion av
det stående trädet, årstid vid fällningen av
trädet o.s.v.
Vid ett experiment med vårtbjörk sågade man stammen i meterstora stockar.
De lades ut för naturlig exponering och
nedbrytning . Första året dominerade
Röta i timmer
purpurskinn. Andra året ersattes det av
Sågat timmer av våra inhemska eller här
raggskinn och björkdyna.
odlade lövträd och barrträd har en markant
skiftande grad av inbyggt skydd mot rötKolonisering av kvistförnan
På hyggen ansamlas kvistar, mindre gre- svampar och hållbarhet vid användning i
nar och annat risavfall. Det är exponerat byggnationer. Man har föreslagit en klasför intensivt solljus under sommarhalvåret. sificering av trä i detta avseende i sex
Det medför att marken med ris och ved- grupper av stigande hållbarhet. Till gruprester snabbt torkar upp. De vedsvampar pen av träslag med kort hållbarhet hört.ex.
som tål relativt höga temperaturer och låg sälg, poppel och björk. Till gruppen av
vattenhalt i vedsubstrat gynnas. Vedmuss- träslag med längsta hållbarhet hör många
ling och vissa vaxskinn har maximal av de tropiska träslag man får från regntillväxt och rötningsförmåga vid tempera- skogarna, t.ex. teak, jarrah och albizzia.
Det är framför allt kärnveden hos träturer mellan 30' och 40' C. För övrigt är
den som har den längsta hållbarheten.
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Splinten är förgänglig även hos de tropiska "ädellövträden".
Intressant nog finns det en positiv korrelation mellan hållbarheten hos trädets
kärnved och trädets (som art) möjlighet att
uppnå en mycket hög ålder dvs. mer än
2000 år. Sekvoja-träden, enar, cedrar,
cypresser och eukalyptusträd - alla kan de
bli mycket gamla och alla har de en mycket
hållbar kärnved.
Ibland är det stor skillnad i vedens mottaglighet för svampinfektion i ett levande
bestånd jämfört med ved i timmer i en
byggnad. Ädelgranar har en kärnved som
ej lätt rötas under trädets levnad men använt i byggnationer har veden sämre hållbarhet. Omvänt gäller för ek som i ett
bestånd lätt angrips av vissa kärnvedsrötsvampar men som timmer har en förhållandevis god motståndskraft mot röta.

Behandling av timmer för att
motverka eller förhindra röta
Ett avverkat träd avsett för uppsågning till
timmer kan vara infekterat av rötsvampar
redan på växtplatsen. Dessa rötsvampars
utveckling liksom infektion av nya svampar under lagring, transport och användning
kan hindras om stocken eller det sågade
virket behandlas på olika sätt. Några metoder som ofta använts är vattenbegjutning
av lagrad stock, torkning av virke i ugn
eller behandling med rötskyddande kemikalier som gas eller vätska.
Man har vid transport av virke från t.ex.
Norden till länder med ett varmt och fuktigt klimat observerat att det ofullständigt
torkade virket lätt angrips av svampar som
framkallar missfärgning av veden men
också infekteras av egentliga rötsvampar
som klibbticka, källarsvamp, blödskinn
m.fl.

Rötangrepp på virke i byggnader
Det är huvudsakligen basidiesvampar som
är av betydelse vid uppkomst av röta i
trähus.
Rötskador av torrt virke kan enbart orsakas av hussvampen, som själv produ,cerar det vatten den behöver under nedbrytningsprocesserna av barrträdstimret.
Dessutom har hussvampen förmåga att
transportera vatten med hjälp av rhizomorfer. Övriga rötsvampar i byggnadskonstruktioner är mer eller mindre beroende av att veden har en hög vattenhalt.
Tabell 3 (efter Rayner & Boddy 1988)
summerar några egenskaper hos ekonomiskt viktiga rötsvampar som angriper timmer i byggnader.
Vid namngivning av svampar har i tilllämpliga fall Hallingbäck (1994) följts .

Ett urval intressanta
vedsvampar
Honungsskivlingar
Den röta som honungsskivlingar (Armillaria spp.) orsakar kallas på engelska
bootlace root rot (skoremsrotröta). Det
anspelar på de svarta rotliknande mycelsträngar s.k. rhizomorfer man finner
mellan barken och veden i ett angripet
träd. Samma typ av mycelsträngar använder svampen sig av då den växer från träd
till träd och ger den möjlighet att angripa
och döda ett helt bestånd. Ett enda mycel
kan på detta sätt spridas på ett mycket stort
område (Åkesson 1995). Det finns uppgifter om en individ av en honungsskivling i
Nordamerika vars mycel har en utbredning av omkring 15 hektar och en ålder av
ca 1500 år. För att med bestämdhet veta att
fruktkroppar inom ett stort område tillhör
samma individ måste man odla mycel från
dem och se om de "växer ihop", vilket är
ett indicium på att de tillhör samma mycel.
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Man kan också använda sig av jämförande
DNA-studier. Svampen kan också spridas
med hjälp av sina basidiesporer. De är genetiskt olika och ger så småningom upphov
till mycel och fruktkroppar med olika
genuppsättningar.
Honungsskivlingarnas fruktkroppar
växer i regel gyttrade vid basen av trädstammar, på murkna stubbar eller på ytligt
liggande rötter.
Honungsskivlingarna ger upphov till en
intensiv vitröta. Den angripna veden kan i
mörker lysa av bildade fluorescerande ämnen.

Sex arter av honungsskivlingar
I Nordeuropa finns det sex Armillaria-arter (Hansen & Knudsen 1992).
Det är fortfarande stora brister i vår
kunskap om honungsskivlingarnas egenskaper, utbredning och ekonomiska betydelse som träddödare.
De honungsskivlingar som troligen har
störst utbredning i Sverige och som en
följd av detta förmodligen orsakar de
största skogsskadorna är A. borealis (barrträd och lövträd) och A. ostoyae (barrträd) . A. gallica är vanlig i Danmark och
är förmodligen av ekonomisk betydelse
som patogen vedsvamp även i Sydsveriges
ädellövskogsområden.
Fnösktickan
Fnösktickan torde vara den ticka som är
bäst känd bland allmänheten som den
svamp man använde redan under stenåldern
för framställning av fnöske för att fånga
upp gnistan vid eldslagning. Mindre känt
är kanske den vitröta som svampen förorsakar i kärnveden hos lövträd, särskilt bok
och björk. Som patogen svamp kan den
vara en allvarlig skadegörare.
Under en kort period på våren kan en
medelstor fruktkropp producera och avge
omkring nio miljarder sporer som effek38

tivt sprids med vindens hjälp (Petersen
1995). Det vore katastrofalt för en bokskog om dessa sporer vore så aktiva att
friska träd lätt infekterades. Det krävs att
träden är skadade eller kraftigt stressade
för att en infektion skall ske. I ett välskött
skogsbruk ses fnösktickan ej som ett hot. I
en naturskog där äldre skadade träd tillåts
stå kvar är fnösktickan vanligare och utgör då ett något större hot mot lätt skadade
lövträd.

Rotnagelskivling och räfflad nagelskivling orsakar rotröta. Från mycelet i
rötterna bildas fruktkroppar som har rotlikt förlängd fot.
Lacktickan som i Skandinavien mest angriper ek och björk har en världsvid
utbredning och kan skada många olika lövträd. Andra arter i lackticksläktet är kända
för att skada plantager av gummiträd,
tebuskar, kakaoträd och oljepalmer.
Purpurskinn sprids med sporer till trädsår. Purpurskinn angriper lövved. För
infektion kräver purpurskinn färska sårytor - ej mer än några dagar gamla.
Infekterade lövträd kan få silvriga blad på
grund av att svampen orsakar ett luftfyllt
skikt under bladhuden. Som sjukdom kallas purpurskinn därför silverglans (Norin
1984) . Svampen framkallar också en
mycket svag stamröta som brunfärgar
veden men angripna träd dör ofta. Silverglans sprids även genom rotkontakt mellan
träden. Mycelet växer förhållandevis snabbt
i veden: över en cm per dag. Purpurskinn
har dock mycket svag motståndskraft mot
konkurrerande vedsvampar.
Purpurskinn kan infektera många olika
lövträd men man ser det ytterst sällan på
ek. Orsaken till detta torde vara att raggskinn och brunskinn har lättare för att
kolonisera sårytor på ek.
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Kräfta
Bildning av öppna kräftsår eller död bark
som knutor eller längsgående ryggar på en
stam brukar betecknas som "kräfta".
Sprängticka på björk och al och tallticka
är exempel på röts vampar som bildar kräftsvulster eller galler. Det är när svampens
mycel i kärnveden vill expandera utåt för
att bilda fruktkroppar som en onormal
tillväxt av bark och inre vävnader uppkommer. Gallbildningarna kan ibland

sekundärt orsakas av andra organismer
(t.ex. insekter) som utnyttjar hålrum som
svampen bildat.
Aspdyna är en annan vedsvamp som är
starkt patogen. Den ger också upphov till
kräftsvulster.
Rödgömmingar orsakar kräfta på såväl
lövträd som barrträd. En art (Nectria galligena) angriper fruktträd, men även andra
lövträd och kallas fruktträdskräfta eller
lövträdskräfta.

Värt att notera
Då jag med hjälp av programmet Alta Vi sta sökte
information om "Fomes fomentarius" på Internet
stötte jag på en intressant källa : Der Mann im
Eis: Mykologische Untersuchungen an den Pilzbeifunden (URLArticlel996).
För några år sedan fann man den s.k .
" ismannen" - Homo tiroliensis- från tidig stenålder i ett isblock i Hauslabjoch. I hans läderpung låg det några svarta läderliknande bitar.
Noggranna undersökningar ledde fram till att det
dels var fnöske berett av fnöskticka dels var
rester av en björkticka som förmodligen hade
haft medicinsk användning.
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Tabell 3. Egenskaper hos några vedsvampar som orsakar röta i byggnader (Efter Rayner & Boddy 1988). Flertalet av
de ekonomiskt viktiga svamparna som presenteras i tabellenframkallar någon form av brunröta i virket.
Rötsvamp

Angripet virke

Angripna virkets
utseende

Mycel på vedytan
Rhizomorfer

Fruktkropp

Hussvamp

Huvudsakligen
barrvirke men
också lövvirke i
torr miljö.

Rötat virke är
brunt, krymper och
spricker kubiskt.

Mjuka vita kuddar
av mycel i fuktig
miljö. Silvergrått
skinn med lila och
gula nyanser i
torrare miljö. Upp
till 8 mm breda grå
mycelsträngar.

Köttig, mjuk men
seg, pannkaksliknande med vit
kant. Ockra- eller
rödbrunt färgat
porskikt.

Källarsvamp

Barrvirke - ibland
lövvirke i fuktig
miljö.

Veden blir
mörkbrun och
spricker längs
fibrerna.

Sparsamt med
mycel på virkets
yta. Mycelsträngar
smala, bruna till

Sällsynt i byggnader. Hudliknande
mycket stora med
olivbrunt hymenium med små
vårtor och trådig
kant.

svarta.

Mögelticka

Barrvirke.

Ljus kubisk
brunröta.

Krämfärgat mycel
som liknar
ormbunks blad.
Vita mycelsträngar
(2-3 mm breda).

Vita plattor med
mycelsträngar
utlöpande från
kanten.

Meruliporia
incrassata

Barr- och lövvirke.

Brunröta. Krymper
veden kraftigt
orsakande fördjupningar under t.ex.
målade ytor.

Papperstunnt
gulvitt solfjädersliknande mycel.
Mycelsträngar
grova, ljusa men
nästan svarta som
äldre.

Succulent, ca en
cm tjock, blekt
olivgrå med ljusgul
kant som ung.

Citronticka

Barrvirke och
lövvirke speciellt i
växthusmiljö.

Kubisk brunröta.

Gulvitt mycel med
otydliga mycelsträngar.

Tunn svavelgul
fruktkropp med
knölformiga
utväxter.

Källarkantarell

Svavelticka
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Rödbrun kubisk

Barrvirke i fuktig
miljö.

röta.

Grovt ektimmer.

Kubisk brunröta.

Ulliknande mycel
med svagt gul färgton med inslag av
violett. Smala
mattgula mycelsträngar.

Solfjäderliknande,
tungformade, blekgula fruktkroppar
med skivor.

Flak av mycel syns
i sprickor i den
rötade veden.

Taktegellagda,
10-30 cm breda
svavelgula, köttigt
saftiga fruktkroppar med gula porer.
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Litet lexikon över vedröta
Anilinved. Gråviolett ved som omger kärnveden
hos gran (mera sällan hos lövträd)som är angripen av rotticka (Heterobasidion annosum).
Anilinveden bildas av trädet som en reaktion mot
svampangreppet.
Basal röta. Röta som har spridit sig från rötter
till stam bas.
Blånad (Syn. blåyta, blåved). Svampen angriper primärt ej cellulosan i cellväggarna men
veden färgas mer eller mindre i olika nyanser av
svart, grått och blått.
Blånadssvamp (Se också blånad). Arter tillhörande "mikrosvampar" av Fungi imperfecti (t.ex .
Cladosporium, Sclerophoma) och sporsäcksvampar (t.ex. Ceratocystis).
Brunröta (Syn. krympröta, krympningsröta ,
kubisk röta). Orsakas av svampar som huvudsakligen äter upp kolhydraterna i veden. Kvar
blir då det bruna vedämnet som vanl igen krymper och spricker upp kubiskt eller prismatiskt. En
typisk brunrötesvamp är svaveltickan (Laetiporus
sulphureus) som angriper ek.

fibrer. Rotröta hos gran och ringröta hos tall är
exempel på korrosionsrötor. Denna term används
numera i stället för hålröta i vissa fackkretsar.

Krympningsröta (Se destruktionsröta, brunröta).
Krympröta (Se brunröta).
Kräfta (Se trädkräfta).
Kubisk röta (Se brunröta).
Kärnröta (Syn. innerröta). Företrädesvis är den
centrala veden i stammen innanför splinten angripen av rötsvampar.
Ljus faströta. (Se också mörk faströta) Avvikande form av röta som låter veden bibehålla en
viss hållfasthet.
Mjukröta. Stadium i en rötas utveckling. Det är
ej synonymt med 'soft rot' (Se mögelröta).
Mulm kallas de pulveriserade rester av brunrötade vedfragment som man ser i ihåliga ekar
som angripits av svavelticka (Laetiporus su/phureus).

Destruktionsröta (Syn. krympningsröta). Modem beteckning på brunröta som orsakas av
framförallt hussvamp (Serpula lacrymans) och
källarsvamp (Coniophora puteana).

Mögelröta (Syn. soft rot). Orsakas av en grupp
sporsäckssvampar och arter inom Fungi imperfecti. Vedens cellulosa och hemicellulosa angrips
företrädesvis. Hålrum bildas i vedfibrernas cellväggar vilket medför att hållfastheten minskar.
Det finns arter som har förmåga att angripa tryckimpregnerat virke och vattenindränkt ved i t.ex.
marin miljö.

Fläckröta (Se korrosionsröta).
Hålröta (Se korrosionsröta, vitröta).
Innerröta (Se kärnröta) .

Mörk faströta (Se också ljus faströta). Avvikande form av röta som låter veden bibehålla en
viss hållfasthet.

Korrosionsröta (Syn. fläckröta, hålröta). Veden
behåller si n struktur i början eftersom hu vudsakligen endast vedämnet angrips då. Senare sker en
selektiv nedbrytning av veden som ger den ett
fläckigt utseende av bildade hålrum. I ett tidigt
stadium är hålrummen fyllda av ljusa kolhydrat-

Ringröta (Syn. tjuka). I stamtvärsnitt ringformad
hålröta i kärnveden exempelvis orsakad av tallticka (Phellinus pini).
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Rotröta. En typ av hålröta (vitröta) som uppträder i rötter och nedre stamdelar av barrträd orsakad
av rottickan (Heterobasidion annosum).
Rödröta. Ibland färgas veden mer eller mindre
röd av rötsvampen. Bittertickan (Tyromyces
stipticus) färgar t.ex. granved rödbrun.
Soft rot (Se mögelröta).
Splintröta (Syn. ytröta) . Röta som uppträder i
stammens yttre delar (splinten) där transport av
vatten och näring sker.
Stamröta (Se också toppröta och basal röta).
Kärnveden och splintveden i stammen är angripen.

Tjärgadd. Veden i toppskott av tall blir starkt
kådig och mörkfärgad efter angrepp av törskatesvampar (två arter i Sverige) - Endocronartium
pini (ej värdväxlande) i norra Sverige och
Cronartium flaccidum (värdväxlande) i södra
Sverige.
Toppröta. Röta i stammens övre delar. Infektionen har vanligen startat i sårytor i veden efter
grenbrott eller frostsprickor på stammen.
Trädkräfta. Gallbildningar i stammens bark eller inre vävnader. Denna kräfta orsakas bl.a. av
vissa vedsvampar (Ex. sprängticka, aspdyna,
rödgömmingar).
Träröta (Se vedröta).

Stubbröta. Klibbtickan (Fomitopsis pinicola), en
brunrötesvamp, infekterar bl.a.barkskadade granar och tallar och stubbar av dessa träd. Det från
början ytliga parasitiska angreppet går på djupet
och svampen växer vidare som saprofyt.
Stämplingsröta. Förr märkte man eller stämplade för avverkning avsedda träd med en yxa. Det
uppkomna vedsåret infekterades ofta av rötsvampar.
Tjuka (Se ringröta).

Vedröta. Förändringar av veden orsakad av svampar och / eller av bakterier.
Vitröta. Ligninet och större delen av cellulosan
och hemicellulosan är förtärd av vedsvampar.
Rester av de ljusa kolhydratfibrerna är kvar. En
typisk vitrötesvamp är fnösktickan (Fomes Jomentarius). Man brukar skilja ut en grupp av
vitrötesvampar som selektivt bryter ner lignin
och kolhydrater på ett speciellt sätt. De kallas
hålrötesvampar (Se Korrosionsröta).
Ytröta (Se splintröta).
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Förteckning över i artikeln omnämnda svampar. (Vetenskapliga namn och
svenska namn återgivna enligt Hallingbäck (1994)).
Vetenskapligt namn
Ophiostoma ulmi
(Se almdödare)
Hypsizygus ulmarius
Hypoxylon mammatum
Tyromyces stipticus
Hypoxylon multiforme
Piptoporus betulinus
Sparassis crispa
Arter inom Fungi impe,fecti
Stereum sanguinolentum
Hypoxylon frag iforme
Stereum gausapatum
Antrodia xantha
Phellinus robustus
Fomes fomentarius
Fungi impe,fecti
Nectria galligena
Polyporus umbellatus
Phaeolus schweinitzii
Phellinus nigrolimitatus
Nidularia deformis
Lycoperdon py,forme
Hohenbuehelia spp.
Armillaria spp.
A. borealis
A. ostoyae
A. gallica
Serpula lacrimans
Hussvamp (se tabell 3)
Fomitopsis pinicola
Klibbticka
Schizophyllum commune
Klyvblad
Klyvporing
Schizopora paradoxa
Pholiota highlandensis
Kolflamskivling
Grifola frondosa
Korallticka
Daedalea quercina
Korkmussling
Trametes gibbosa
Korkticka
Exidia spp.
Krös
Källarkantarell (se tabell 3) Tapinella panuoides
Coniophora puteana
Källarsvamp (se tabell 3)
lnonotus dryophilus
Kärnticka
Lackticka
Ganoderma lucidum
Limsvamp
Bulgaria inquinans
Lövträds kräfta
(Se fruktträdskräfta)
Musslingar (av si. P.)
Pleurotus spp.
Mögelticka (se tabell 3)
Antrodia vailantii
Nästingar
Diatrype spp.

Svenskt namn
Almdödare
Almsjuka
Almskivling
Aspdyna
Bitterticka
Björkdyna
Björkticka
Blomkålssvamp
Blånadssvamp
Blödskinn
Bokdyna
Brunskinn
Citronticka (se tabell 3)
Ekticka
Fnöskticka
Formgrupp "mikrosvampar"
Fruktträdskräfta
Grenticka
Grovticka
Gräns ticka
Gyttrad nästsvamp
Gyttrad röksvamp
Gelemusslingar
Honungsskivlingar
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Oxtungsvamp
Pergamentsvamp
Platticka
Prickmusseron
Purpurskinn
Pälsticka
Raggskinn
Rosenticka
Rostöra
Rotnagelskivling
Rotticka
Rutskinn
Räfflad nagelskivling
Rödgömmingar
Rökticka
Skiktdyna
Skimmertickor
Skorpskinn
Sköldingar
Sköldskivlingar
Slidskivlingar
Sprängticka
Stenmurkla
Svavelgul slöjskivling
Svavelticka (se tabell 3)
Svedticka
Tallticka
(Rötsvamp -se tabell 3)
Tofsskivlingar
Lädertickor
Tungticka
Tårticka
Törskatesvampar
Vaxskinn
Vedmussling
Vinterskivling
Violtickor
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Fistulina hepatica
Phlebiopsis gigantea
Ganoderma lipsiense
Tricholomopsis rutilans
Chondrostereum purpureum
lnonotus hispidus
Stereum hirsutum
Fomitopsis rosea
Hymenochaete rubiginosa
Xerula radicata
Heterobasidion annosum
Xylobolus frustulatus
Collybia fusipes
Nectria spp.
Bjerkanderafumosa
Daldinia concentrica
Inonotus spp.
Peniophora cinerea
Pluteus spp.
(Se sköldingar)
Volvariella spp.
Inonotus obliquus
Gyromitra esculenta
Hypholoma fasciculare
Laetiporus sulphureus
Bjerkandera adusta
Phellinus pini
Meruliporia incrassata
Pholiota spp.
Trametes spp.
Piptoporus quercinus
Inonotus dryadeus
Endocronartium pini,
Cronartium flaccidum
Phlebia spp.
Gloeophyllum sepiarium
Flammulina velutipes
Trichaptum spp.
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall
12. Bladluslejon
Ekar angrips ofta av bladlöss. Vissa år
kan angreppen bli särskilt kraftiga. Flera
olika bladlusarter lever på undersidan av
ekbladen och suger saft ur dem. Bladen
blir klibbiga av all den vätska som bladlössen avsöndrar ur bakändan. Lyckligtvis
brukar de kraftiga angreppen inte sträcka
sig över flera år. Naturen ser till att skapa
balans. Bladlössens fiender förökar sig
också, och till nästa år uppträder bladlössen i normala mängder.

Figur 1. Bladluslejon, larv av guldögons/ändan
Chrysotropa vittata.

Nyckelpigor och deras larver är kända
bladlus bekämpare. Även blomflugelarver
är effektiva bladlusdödare. Andra fiender
till bladlössen är de kanske mindre kända
bladluslejonen. De är larver till de s.k.
guldögonsländorna som i Sverige representeras av 16 arter.
Bladluslejonen vandrar omkring på
undersidan av bladen av ekar och andra
lövträd och angriper bladlöss, som de
suger ut med sina kraftiga käkar. Ett
46

bladluslejon konsumerar i genomsnitt 100
bladlöss under sin livstid. Flera arter kamouflerar sig mot fiender genom att fästa
utsugna bladlöss på ryggen där de hålls
fast av krökta borst.
När bladluslejonet har vuxit färdigt
förpuppar det sig, och ur puppan kommer så småningom den fullbildade guldögonsländan . Dess ögon glänser i
lampljuset och den dras också till ljus om
kvällen . Därför ser man den ibland inomhus. En av arterna, Chrysopa carnea,
övervintrar som fullbildad, de övriga som larver eller puppor. Just
denna art tillbringar vintern utomhus gömd i
barkspringor eller under
löv men också gärna inomhus i fönsterkarmar
och vrår. Därför är den
välkänd för folk som bor
i närheten av lövskog.
Arten är säregen på så sätt
att den kan ändra färg efter årstiden. På sommaren är den vackert grön
men på vintern blir den
gulbrun. På senare tid har den fått användning för biologisk bekämpning av
skadedjur i växthus.

Guldögonsländorna lägger ägg på ett
egendomlig sätt. Honan avsöndrar ur bakkroppen en droppe vätska som stelnar på
bladytan. Hon lyfter sedan bakkroppen
och klämmer ut lite mer vätska som stelnar till en tunn tråd. I spetsen på denna
tråd klibbar hon fast ett eller flera ägg. På
det sättet blir äggen svåråtkomliga för
parasiter och rovinsekter.

Figur 2. Äggsamling av guldögons/ända på undersidan
av e11 ekblad.

Figur 3. Fullbildad guldögons/ända av släktet
Chrysopa.

Guldögonsländoma kallas också stinksländor eftersom några arter vid fara kan
utsöndra en illaluktande vätska. Ett folkligt namn är kärringsjälar.
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LÖVET OCH NATURVÅRDEN I SÖDRA
SVERIGE
Referat från ett seminarium i Växjö
Ulf Olsson
Till ett seminarium i Växjö i november
1996 hade SkogForsk inbjudit ett antal
forskare och naturvårdare som redovisade sina synpunkter på lövet och
naturvården i södra Sverige. (Föredragen
och diskussionsinläggen finns tryckta in
extenso i SkogForsks Arbetsrapport Nr
350 1997).
isela Björse är en ung jägmästare
som forskar i skogshistoria. Hon inledde med en intressant redovisning av
hur Sydsveriges skogar sett ut under 2000
år och efterlyste ett skogsbruk med mer
inslag av ädla lövträd och triviallövskog.
Det finns flera skäl att plantera mer
löv.
Skogshistorien lär oss att granen inte
har hemortsrätt i Skåne och Halland.
I framtiden kommer vi automatiskt att
få "nygamla" skogar med mer lind, ask,
alm och lönn om skogsbrukaren med
känsla för ekologiskt skogsbruk själv får
välja skogstyp.
Det är viktigt att satsa på de skogstyper som det fanns mer av förr. Det
kommer att befästa och öka den biologiska mångfalden.
Med tanke på att växthuseffekten troligen medför att vi inom en ganska snar
framtid får ett varmare klimat är det
klokt att gå in för att plantera mer värmeälskande lövträd som bok och ek.
Det finns också ekonomiska skäl att
satsa på ett lövskogsbruk med många
48

G

olika lövträd för att möta en framtida
marknad med ny efterfrågan.
ven G. Nilsson är zooekolog i Lund
med bred forskningserfarenhet. Han
tog upp intressanta och viktiga fakta om
villkoren för rödlistade arters fortlevnad
med flest exempel från insektsvärlden.
Orsaken till lövskogens minskning är
framförallt människans användning av
betesdjur. Under senare tid har dessutom
betestrycket av en mycket stor rådjursstam hindrat en självföryngring av lind,
ask, alm, avenbok och hassel. Detta har
medfört att det finns få äldre bestånd av
dessa träd. Det medför då att "gammelskogsartema" av t.ex. skalbaggar har
isolerats till reliktpopulationer som på
lång sikt har liten möjlighet att överleva.
Det behövs en framtida kontinuitet av
gammelskog. Inte heller det hjälper om
insektspopulationen är för liten. Det är
därför mycket viktigt att skapa korridorer av lämplig skogsmark mellan utspridda biotoper för att garantera ett genutbyte mellan dem. Under diskussionen
framkom det att man företrädesvis skall
avsätta gamla ihåliga träd i skogskanten.
De är naturligt stormsäkra i motsats till
de äldre träden inne i skogen som lätt
blåser ner.

S

ohan Nitare på Skogsstyrelsens Miljöenhet betonade hur viktigt det är att
planera skogsbruk och naturvård och inte

J
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minst kulturmiljövård med goda kunskaper om landskapets historia som bas. Det
finns unika historiska kartor som visar
markanvändningen ända tillbaka till 1600talet. Historiken förklarar förekomsten av
hotade arter genom att visa var i landskapet en mycket långvarig ekologisk
kontinuitet förkommit.
Planerarna av endagsseminariet ville
gärna ha svar på några frågor som de
ställde till alla föredragshållarna. Ett par
avJohans svar är värda att återges. På
frågan om dagens naturvårdshänsyn och
skydd räcker för att uppnå mångfaldsmålet är hans spontana svar att dagens
naturvårdshänsyn inte räcker. - Den åsikten delades av andra. - Det är en mycket
stor brist på reservat av lövskogar. Men
det är orealistiskt att som Naturvårdsverket satsa på stora områden. Enligt Johan
behöver vi kvalitetskriterier. Skydda
nyckelbiotoper och små områden och
återbeskoga med samma trädslag! En annan fråga var: "Vilka är de viktigaste
frågorna för framtiden att beakta i södra
Sveriges lövskogar?".- Den ekologiska
kontinuiteten måste bevaras på beståndsnivå och senare på landskapsnivå.

..

rj an Fritz vid länsstyrelsen i Hallands län berättade att det är ett klart
positivt samband mellan förekomsten av
rödlistade (hotade) lavar och ädellövskog
(särskilt bok) med lång skoglig kontinuitet (LSK).
38 lokaler i Halland med mer än tio
rödlistade lavar jämfördes med utbredningen av skog från år 1650 och framåt
med ca 100 års intervaller. Inte mindre
än 95 % av lokalerna hade LSK. Örjan
menade att kontinuiteten är särskilt viktig i den nemorala ädellövskogen. I den
boreala barrskogen som är mindre stabil
på grund av återkommande störningar

O

(främst brand) har arterna anpassats till
en effektivare spridning. Det betyder att
kontinuitet på lokal nivå där betyder mindre för biologisk mångfald.
Bokskogen i Halland är "förgubbad".
Det saknas ädellövskog under 30 år och
90 % av skogen är äldre än 60 år. Denna
generationsklyfta kan medföra bruten biologisk kontinuitet. Det är viktigt att man
kring de upptäckta kontinuitetskärnorna
av gammal bok planterar ny bokskog.
agnus Wadstein vid SYS i Östergötlands län beskrev hur man kan
bibehålla och skapa naturvärden i ett
eklandskap. En inventering redovisar att
det finns 4500 ha värdefulla hagmarker
och lövskogar. 1992 fanns det 723 grova
(> l m) ekar i länet. Hälften av dessa hade
behov av frihuggning .
Det viktigaste när man sköter ett eklandskap är att frihugga de gamla ekarna
samt att också frihugga arvtagarna till
dem i omgivningarna. Avstånden mellan
kärnorna av gammalek med lång skoglig
kontinuitet och arvtagare kan mycket väl
vara upp till I km. Det visar en undersökning av spridningsavstånd för eklavar. I
diskussionen hävdades det dock att det
troligen finns andra arter som har kortare
maximala spridningsavstånd.

M

ägmästare Esben Möller-Madsen är
ganska kritisk mot den ideella målsättningen i naturvårdsinriktat skogsbruk.
Många åtgärder saknar vetenskaplig grund
och blir till symbolhandlingar frammanade "under intryck av påtryckargruppers
aktivitet" . Enligt Esben medför konventionella skogbruksmetoder, om de utförs
på rätt sätt, inte någori förlust av biologi sk mångfald. Att bevara träd i
skogsbryn, menar han vidare, utgör inget
skötselhinder, men önskar man normala

J
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bestånd bevarade av naturvårdshänsyn bör
allmänheten betala för det.
eif Andersson, Statens naturvårdsverk, gav en värdefull sammanställning av den nemorala zonens historik och
nuvarande status i Sverige och Europa.
Utarmningen är extrem. Enligt WWF
finns det inga nemorala lövskogar som
globalt sett är värda att bevara i Västeuropa. Vissa skogstyper och biotoper finns
dock väl företrädda i den svenska
nemorala zonen. Det är bl.a. bokskogar,
avenbokskogar, klibbalskärr och jätteträd
och grov död ved av bok. Hans redovisning utmynnade i några slutsatser, bl.a.
följande:
-{:( En omfattande ökning av skyddet
av nemoral och boreonemoral (över

L

gångszon mellan den nemorala "värmek.rävande lövskogen" och den boreala
"barrskogen" ) natur är nödvändig.

-{:(
-{:(
-{:(

Bevara nuvarande areal och kvalitet
av naturlig gräsmark.
Öka mängden död ved.
Öka brynmiljöema.

Naturvårdsverket har ett projekt "Strategi för skogsreservat - lövskogar" vars
resultat publiceras i år (1997). I den re-
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dovisas bl.a. de fakta som ovanstående
referat tar upp. Ett förslag har utarbetats
där 44 trakter med skyddsvärda lövskogsbestånd har tagits fram .
nders Ekstrand, jägmästare och
stridbar miljökämpe i Skånes Naturvårdsförbund, framhävde den ideelle
naturvårdarens insats som ambassadör för
ett miljöarbete i Agenda 21- anda. Anders
betonade dock att den ideelle naturvårdaren och "naturvårds byråkraten " ofta
glömmer att det finns skogsägare och brukare som också har andra värderingar som
måste beaktas.
Det bästa sättet att uppnå skydd av
äldre träd ("evighetsträd") och artrika biotoper är att öka samarbetet med brukaren
av marken (skogen) och marknaden.
Miljöcertifiering av sydsvenskt skogsbruk
är nödvändig.
Det är föga troligt att myndigheter
kommer att få resurser att praktiskt sköta
skyddade markområden. Den skötseln bör
överlåtas till dem som kan det bäst, nämligen aktiva jord- och skogsbrukare. En
kunnig markägare som känner sin mark
är grunden för såväl artbevarande som
ekonomisk lövskogsskötsel.

A
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Ekfrämjandets kurs i
••

EKSKOGSSKOTSEL
Exkursioner och praktiska övningar i Blekinge
Industribesök vid AB Gustaf Kähr i Nybro
Kursledare Erik Ståål
Medverkande Gunnar Almgren
Kurs nr 11 arrangeras

17-18juni1997
Kursavgift 600 kr
Anmälan till Ekfrämjandets sekretariat
Box 157, 372 22 RONNEBY
Tfn 0457-150 25
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 1996
Ekfrämjandets rikspris (Ekskrinet): Erik Stenström och Erik Tham
Länspris: Anders Andersson (Blekinge), Werner von Seydlitz (Kalmar)

Två ståndaktiga män fick
Under 60-talet och en del av 70-talet rådde
Ekfrämjandets rikspris1996
det ju närmast krig mot lövskogen och
Erik Tham och Erik Stenström har mycket vad Erik Tham och Erik Stenström då
gemensamt. Som kurskamrater utexa- visade kan med fog kallas civilkurage.
minerades de från Skogshögskolan 1948, Trycket uppifrån Domänverkets dåvavarefter båda anställdes av Domänver- rande ledning var hårt och man ville
ket. Båda hamnade också rätt snart i södra tvinga revirförvaltarna att övergå från lövSverige, Erik Tham i Växjö och Erik Sten- skog till granskog. Det kunde t.o.m. ges
ström i Höör i Skåne. På olika platser i order att man med hj älp av schaktmaskin
landet skulle de sedan komma att verka i skulle jämna ung ekskog med marken.
landet.
Tham och Stenström höll dock ädelErik Tham kom 1958 till Södra Skå- lövskogens fana högt, och de lyckades i
nes revir som biträdande jägmästare. Han stor utsträckning rädda ek, bok, ask, m.fl.
blev revirförvaltare där 1963 och pensio- lövträdslag undan förödel se. De såg
nerades 1983.
istället till att ädellövskogarna sköttes och
Erik Stenström stannade i Höör till arbetade envist för ädellövskogen även
1957, då han blev förvaltare av Om bergs när det blåste motvind. De var medvetna
revir, dit också bl.a.
Visingsö hörde. År
1963 blev han förvaltare av Ängel holms revir och
1966 av Hallands
revir, från vilken
tjänst han pensionerades 1983.
Det som gör dessa två män förtjänta
av Ekfrämjandets
pris är förutom deras skicklighet när
det gäller skötsel av
ädellövskog också
deras självständighet och förmåga att
stå fast vid de prin- Erik Tham tackar Gusta v Fredriksson fö r det erhållna Ekskrin et. Erik Stenström
ciper de trodde på. avvaktar sin tur att också erhålla Ekfrämjandets rikspris. - Foto: Bengt Nih lgård.
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om att skogsbruk inte är någon kortsiktig
hantering och hade förmåga att se bortom
den för tillfället krassa och kortsiktiga
ekonomin.
Erik Tham och Erik Stenström är båda
goda arvtagare till de gamla legendariska
ädellövskogsskötarna och förtjänar stor
tacksamhet för sina gärningar. Även efter pensioneringen har båda aktivt deltagit i den viktiga uppgiften att föra detta
arv vidare till yngre generationer skogsmän och skogsägare.
Gunnar Almgren
Ekfrämjandets länspris 1996
Blekinge län:
Anders Andersson, Berntorp Ramdala,
brukarBerntorp 1:4 som bl. a. har75 hektar skogsmark. Vid alla röjningar och
gallringar tas särskild hänsyn till ekar och
om möjligt sparas dessa. Nyplantering av
ca 1,5 hektar ek har gjorts. Närmast gården har sedan länge särskild hänsyn tagits
för att få ett ur landskapsvårdssynpunkt
attraktivt område. Från början var området blandskog men efter gallring har det
mer och mer fått karaktären av ekskog.
Helge Mårtensson

Landshövding Ulf Lönnqvist t.v. beredd att överlämna
Ekfrämjandets pris till Anders Andersson.
- Foto: Boris Mö/lerström.

Kalmar län:
Werner von Seydlitz, Vetlanda, äger ca
2800 ha produktiv skogsmark i Hjorted,
Hallingeberg och Gladhamrnar socknar.
Av denna skogsmark är ca 90 ha ädellövskog. Werner har genom gallringar
systematiskt vårdat befintliga ekskogar
och på lämpliga områden gallrat fram
nya ekbestånd i blandbestånden. Under
senare år har 4 ha nyplanterats. Han är
genom sitt visade intresse för ekskogsskötsel och sin målmedvetna utökning av
arealen ekskog en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris.
Stig Strömer

Werner von Seydlitz I. v. fick sitt pris a v
länsj ägmästare Alva r Öh/en. -Foto: Stig Strömer.
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KÄHRS 140ÅR
Åke Petersson

Från spinnrockar till världsledande
tillverkare av parkettgolv på 140 år
Det svenska parkettgolvföretaget i Nybro
firar i år 140-årsjubileum. När företaget
grundades i Nybro 1857 av Johan Kähr
d.ä. var företagets huvudprodukt spinnrockar. Idag har företaget utvecklats till
en världsomspännande koncern och ledande tillverkare av parkettgolv.
Det var 1935 som Gustaf Kähr, tredje
generationen Kähr i Nybro, fick grundpatent på en lamellplatta av trä. Detta
patent vidareutvecklades 1941 till kon-

kreta golvpatent, som lade grunden till
produktionen av lamellparkettgolv.
Det senaste årtiondet har koncernen
kraftigt expanderat sin verksamhet. Där
ingår nu tre produktionsenheter i Sverige
och en i Tyskland samt säljbolag i ett
tiotal länder. Företaget opererar idag på
ett 40-tal marknader.
Kährs var till 1982 ett familjeföretag.
Därefter ägdes företaget av olika svenska
börsnoterade företag. Sedan hösten 1996
ägs det av Skanska Industri. Skanska är
noterat på den svenska börsen.

AB Gustaf Kährs huvudkontor och anläggning för tillverkning av parkettgolv i Nybro.
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Bioenergi och miljö
På samtliga produktionsenheter utnyttjas
träavfallet till värme- och elproduktion
för egna och externa behov. Företaget har
under en längre tid intensifierat sitt miljöarbete och arbetar med att införa ett
miljöledningssystem enligt EU:s EMASförordning.
Tillverkning och marknad
Huvudmarknaderna är Europa och Nordamerika som båda visar på ett ökat intresse
för parkettgolv. Försäljningskontor har
öppnats i Sydostasien samtidigt som den

australiensiska marknaden har öppnats.
Koncernens sortiment består i huvudsak
av lamellparkett men även av mosaikoch massivparkett. De finns i ett stort
antal olika träslag och i en mängd varierande mönster.
Personal
Antalet anställda i koncernen är ca 1 800
och omsättningen ärca 1,7 miljarder SEK
(1996).

Kährs miljöpolicy
Vår vision är att använda och förädla förnyelsebara råvaror med minsta möjliga påverkan
på miljön .
1. Vi skall arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga miljötör- bättringar.
2. Miljöaspekterna skall beaktas vid produktion samt utveckling av produkter och
metoder.
3. Vi skall hushålla med resurser.
4. Vi skall med marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar. Miljö- risker skall
minimeras.
5. Vi skall utveckla ett personligt ansvar hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.
6. Vi skall öppet redovisa våra miljöförhållanden till medarbetare och allmänheten.
7.Våra leverantörer skall involveras i miljöarbetet.
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Kerstin Sonesson, växtekolog vid Lunds universitet och författare av artikeln om
vitaliseringsgödsling i detta nummer av
Ekbladet, har uppmärksammat ett intressant
ekplanteringsprojekt i England, "Quercus
Quest"-"Plocka ett litet ekollon och låt en stor
ek växa upp".
Red . återger Kerstins översättning av den
engelska beskrivningen av projektet som
mycket väl också skulle kunna genomföras i
Sverige.
Quercus Quest ger goda råd om ekolloninsamling och hänvisar till kommunägda ekbestånd för ollonplockning. I höstas inbjöd projektet dessutom till "Festival of Oaks", två arrangemang då allmänheten inbjöds till Coulby

"Collect a tiny acom and grow a mighty oak"
eller på svenska " Plocka ett litet ekollon och
låt en stor ek växa upp". Så lyder budskapet
från ett Stadsmiljö- och skogsprojekt i Middlesbrough. I projektet ber man invånarna om hjälp
för att göra Middlesbrough med omgivning till
en grönare, skönare plats att leva på.
Varför ett trädprojekt? Middlebrough är en industristad med 145.000 invånare på Englands
ostkust. Regionen har få träd och bara 1 % av
landarealen är skogsbevuxen, jämfört med landets genomsnitt på 9 %. Många av de befintliga
träden är dessutom gamla, så behovet av
nyplanteringar är stort. En ek kan leva i mer än
500 år, så varje planterad ek är en investering
för framtiden .
Motiveringen till projektet är att träd är viktiga för både människor och djur. Träd producerar syre och absorberar koldioxid. Människan är
beroende av träd för papperstillverkning, möbler, ved och hundratals andra produkter. Träd
ger föda och skydd åt djuren. Eken dominerar i
de engelska naturskogarna. Därav det kloka valet av trädslag i projektet.
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Newham och Acklam Whin för gemensam
ekolloninsamling.
Hur gör man? För den som vill odla småplantor för utplantering lämnas enkla instruktioner i en liten folder. Instruktionerna är
tillämpbara även i Sverige om Du får lust att
göra en investering för framtiden .
1. Alla insamlade ekollon kommer inte att
gro. För att undersöka ollonen, placera dem
i en skål med vatten. Flytande ekollon är
skadade ekollon. Dessa kommer sannolikt
inte att gro.
2. Nästan alla krukor går att använda (dock
inte mindre än en liten yoghurtbägare), men
krukan måste ha ett dräneringshål i botten.
3. Plantera ekollonet med toppen uppåt.
Täck ollonet med 2 cm jord eller kompost.
4. Vattna regelbundet. Jorden måste vara
fuktig men inte våt. Undvik övervattning.
5. Närings tillförsel ökar plantans tillväxt,
men är inte nödvändig.
6. Krukan kan placeras inomhus eller utomhus. Inomhusplantor måste härdas före
utplantering.
Quercus Quest
Middlesbrough Borough Council
MIDDLESBROUGH Cleveland, TSI lEL,
England
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ANVISNINGAR TILL FÖRFATIARE I EKBLADET
Artiklar eller notiser
bör vara skrivna på svenska. De godtages för publicering efter granskning av redaktionen eller av
redaktören utsedd fackgranskare.
Manuskript
bör vara inlämnade som textfiler på diskett.Det går också att skicka text och bilder till redaktörens
datorpostadress: ulfo@access.josnet.se. Bifoga dessutom 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.
När man citerar en elektronisk informationskälla på Internet eller annat tillgängligt nätverk, bör
referensen skrivas på engelska och ha följande form:
"URL Article Heading and/or Subheadings." Name oj Database. A vailable URL through html.
[Access <late in international style].
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, Å. 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.

*

FÖRFATTARNA I EKBLADET 12
Almgren Gunnar, Jägmästare
Baliuckas Virgilijus, Lithuanian Forest Research Institute, Kaunas (Litauen)
Danusevicius Darius, Doktorand, SLU
Hansen Kim, Skogsmästare
Mirton Arne, Länsjägmästare
Olsson Ulf, Fil.dr.
Petersson Åke, Koncernchef, Kährs Group, Nybro
Sandhall Åke, Författare och naturfotograf
Sonesson Kerstin, Fil.dr., LU
Sunhede Stellan, Fil.dr.

ISSN 0283-4839

