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Ekbladet 13

EKFRAMJANDETS EXKURSION I
SÖDERMANLAND 1997
Arne Mirton

Eken i det sörmländska godslandskapet
och ädellövets roll i omställningsprogrammet, var temat för årets exkursion.
Nyorganiserade Skogsvårdsstyrelsen
Mälardalen stod som värd och arrangör.
Den långa resan norrut hade möjligen
avskräckt en del skåningar och blekingar,
men i stället lockat desto fler medlemmar
från närområdet, inalles ett 60-tal delta¬
gare, som strålade samman på Aspö
kursgård vid sjön Båvens strand.

kursionsvärd, länsjägmästare Jan Linder
och exkursionsledaren, jägmästare Nils
Carlborg, som också presenterade fakta
om Mälar-regionens lövskogar i allmän¬
het och om Södermanlands 3-4000 hektar
ädellövskog i synnerhet.
Ägaren och slottsherren, Sven Öberg,
berättade mycket engagerat om slottets
månghundraåriga historia och ägarsläkten
Bonde. Han gjorde ingen hemlighet av
att denna imponerande byggnad med till¬
hörande engelsk, romantisk park, som
Vibyholm
han förvärvat av sin svärfar, var en mycket
Väl framme vid slottet Vibyholm vidtog arbetskrävande sommarbostad. Att den
de sedvanliga välkomstceremonierna. veckopendlande ägarfamiljen i stort sett
Först ut var representanterna för årets ex-
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Figur 1. Kända och välkända ekfrämjare i ekplantering efter första gallring på Vibyholm. Fr.v. i förgrunden
Cecilia Rooth, Björn Stenkvist, Erik Ståål, Arne Mirton, Rutger Larsson, Ulf Olsson, Olle Berglund.
Foto: Boris Möllerström.
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egenhändigt svarar för skötsel och un¬
derhåll imponerade stort pä gästerna.
Av Vibyholms totalt 2000 hektar skog
har cirka 200 hektar avsatts som skyddsbiotoper. 70 hektar är ädellövskog. Den
årliga tillväxten, huvudsakligen gran, är
11 000 m3sk. 70-80% avverkas. Huvud¬
delen av godsets ädellövskog återfinns
på den närbelägna Djurön, dit vi, efter en
vederkvickande kaffestund på nedre
slottstrappan, styrde våra steg. Här kunde
bland annat studeras ekbestånd som an¬
lagts och vårdats av Vibyholms legenda¬
riske, men dessvärre nyligen bortgångne
skogsförvaltare, Friedel Weitze.
Ekjordloppa
En död eksolitär i det öppna betes¬
landskapet ledde in tankarna på ämnet
ekskador. Många av deltagarna hade ob¬
serverat omfattande missfärgning av
ekbladen. Enligt skogsvårdskonsulent Bo
Karlsson orsakades detta av ekjordloppan,
en under normala omständigheter mycket
ovanlig blå-grönskimrande liten skal¬
bagge, vars svarta, millimeterstora larver
äter på ekbladen så att endast bladnerverna
återstår. Angrepp av jordloppa betecknas
av entomologerna som tämligen harm¬
lösa och snabbt övergående. De har aldrig
tidigare observerats i Södermanland, men
väl på Visingsö 1859 och senast i dåva¬
rande Uddevalla revir 1937.
Bokskog
I Djuröns enda och för trakten unika, 85åriga bokbestånd efterlystes förslag till
lämplig skötsel. Buden blev mycket va¬
rierande. Någon ville ersätta boken med
annat trädslag på grund av dålig kvalitet
och obefintliga naturvärden. Andra före¬
drog att behålla beståndet intakt som
reservat eller park. Diskussionen antydde
ett starkt lokalt stöd för reservat¬
alternativet just med hänsyn till att
2

bokbestånd är rariteter i det sörmländska
skogslandskapet.
Ekröjning
Delar av det tidigare öppna betes¬
landskapet med dekorativa solitärekar på
Djurön har successivt överförts till ekbe¬
stånd, anlagda genom sådd. I ett av dessa
bestånd i övre röjningsåldern hade
nytillträdde förvaltaren, Gerry Wahlqvist
och skogsvårdskonsulent Hans Engdahl
simulerat en teoretisk skötselåtgärd en¬
ligt förre förvaltaren Friedel Weitzes
modell. Det innebar att 900 stammar per
hektar kvarlämnats. Stamantalet vid 6070 års ålder beräknades till 200 och
slutmålet, vid 150 års ålder, till 60 stam¬
mar per hektar.
Det konkreta och delvis provocerande
skötselförslaget fick avsedd effekt och
snart gick diskussionens vågor höga. Erik
Ståål hävdade att detta var en principiellt
felaktig modell för ekskötsel. Man måste
i ett tidigt skede utse de huvud- och
mellanstammar som skall vara kvar större
delen av omloppstiden och se till att just
dessa får det utrymme som krävs. Övriga
ingrepp i beståndet är av underordnad
betydelse.
På en närliggande demonstrationsy ta i
samma bestånd hade stamantalet reduce¬
rats från 3.000 till 1.500 stammar per
hektar. Åtgärden komplicerades av att
grova, vidkroniga gammelekar fanns kvar
och konkurrerade om utrymmet. Miljö¬
experten, Rolf Pettersson, medgav att alla
gamla, grova ekar inte nödvändigtvis har
höga naturvärden, och bör då lämna plats
åt produktionsträden. Men vem skall be¬
tala den dryga avverkningskostnaden?
Rolf poängterade också att naturvårdsekama helst skall vara solbelysta för att
kunna utveckla sina kvaliteter. Därför är
det skötsel och inte orördhet som bäst
garanterar deras framtida status.
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Ekgallring
Exkursionskön ringlade vidare genom allt
äldre, stamrika gallringsbestånd med
uppkörda kronor och påfallande brist på
småstammar. Enligt Erik Stååls diploma¬
tiska tolkning var dessa bestånd en klenod
som genom rätt skötsel och stamkvistning
under en 7-8-årsperiod lätt låter sig om¬
formas till idealbestånd. För säkerhets
skull hälsade han de sörmländska
ekskötama välkomna till kurs i Blekinge.
Stamkvistning
Efter avslutad Djurö-vandring och lunch
i trädslagsrik slottsparksmiljö demonstre¬
rade Cecilia och Rolf Rooth moderna
kvistningsredskap. Genom ergonomiskt
riktig utformning och utomordentlig
skärpa underlättar de i hög grad det obe¬
kväma kvistningsarbetet jämfört med
äldre redskap. Att åtgärden dessutom låg
rätt i tiden bekräftades av en dansk un¬
dersökning, som visar att augusti september är bästa årstid för stam¬
kvistning av ek.
Kährs-aptering
140-årsjubilerande AB Gustaf Kähr använder uteslutande svensk råvara för sin
tillverkning av ekgolv. Med nuvarande
produktionsvolym förbrukas ca 60 000
m3to ek per år. Från medlemmar i
Mälarregionen fanns ett uttalat önskemål
att få information om aktuell apteringsinstruktion och övriga krav på golvråvaran,
Kenneth Arvidsson, Alf Eriksson och

Henrik Andersson svarade upp med en
uttömmande redogörelse för Kährs aktuella mätningsbestämmelser inklusive
praktisk tillämpning på fällda stammar.
Tarketts representant, Bo Bjömestrand,
var noga med att framhålla skillnaderna i
de båda företagens klassning av råvaran,
Med hjälp av ny teknik, röntgen scanning, kommer man i framtiden att kunna

betala mer rättvist för användbar volym.
Samtliga inköpare var rörande överens
om att ”sparbanksekar” inte var intres¬
santa för golvindustrin.
Ek på torv och lera
På ett låglänt avsnitt nedlagd jordbruks¬
mark presenterades ett försök att etablera
ek på torvjord med varvig lera som un¬
derlag. Planteringen utfördes, efter
högläggning med grävmaskin, i omvänd
torva 1990. Gropar och högar var så ge¬
neröst tilltagna att deltagarna avråddes
från att beträda området av säkerhetsskäl.
Ekarna sattes i grupper om 9 plantor i 5
meters förband. Två plantor i varje grupp
försågs med skyddsrör. Al användes som
utfyllnad och planterades i kanten på

groparna.
Resultatet var överraskande bra från¬
sett en del frost- och viltskador. Alens
tillväxt var närmast imponerande, delvis
beroende på högt pH-värde i leran på 2
meters djup. Den starkt förväxande alen
hade redan försatt ekarna i akut hjälpbe¬
hov.
Sparreholms ekhagar
Naturvårdsområdet ”Sparreholms ek¬
hagar” utgörs av ett ca 90 hektar stort
sammanhängande hagmarksområde som
domineras av gammal, grov ek. Markägaren, Johan Lewenhaupt, inledde med
en snabbpresentation av området. Tidigare planer på att plantera gran över hela
arealen fick skrinläggas när ädellövskogslagen tillkom 1984. 1 stället bestämdes att
området skulle restaureras med länsstyreisens och skogsvårdsstyrelsens hjälp.
Arbetet har genomförts i tre etapper sedan mitten av 1980-talet. Vissa delar av
området ser därför idag ut som de gjorde
på 1700-talet. Drygt 200 betesdjur håller
marken i hävd. Mindre partier hävdas
med slåtter. Under en kort rundvandring
3
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Heby
På Heby gård fick vi följande
dag träffa det modiga ägarparet Lars och Ulrika von
Engeström, som satsat nästan
all sin åkerareal, 110 hektar,
på omställning till lövskogs¬
produktion. Beslutet togs
1990 efter det att Lars brukat
jorden i 28 år. Under 1992-93
maskinplanterades ca 280.000
plantor. Enbart plantkostnaden uppgick till 1,3 milj
kronor. Det var huvudsakli¬
gen vårtbjörk, glasbjörk,
poppel och al, men även ädel¬
löv, främst ek, ask, fågelbär,
lind och lönn.Hela arealen
hägnades i två större och en
mindre fålla med sammanlagt
9 km stängsel. Omställningsoch anläggningsstöd utgick
med 26.500 kronor/ha för
ädellöv och 22.500 kronor/ha
för övrigt löv.
Planteringsresultatet har
Figur 2. En fallen jätte. Estetiskt vacker in i döden. Gudomliga
beteshagen vid Båven på Sparreholm. - Bildtext & foto: Boris
hittills varit mycket bra. En
Möllerström
uppföljning hösten 1996 vi¬
presenterade Rolf Pettersson några av sade en överlevnad på i genomsnitt 90hagmarksområdets höga naturkvaliteter. 95% för flertalet avdelningar och träd¬
Samtliga åtta ädellövträdslag finns repre¬ slag. Enda undantaget var områdets läg¬
senterade. De äldsta ekarna är över 500 sta partier, ca 10 hektar, där överlevnaden,
år gamla och mäter 8 meter i omkrets. trots hjälpplantering,var endast 60-70%.
Kärlväxter, spiklavar, svampar och insek¬ De allra glesaste fläckarna har lämnats
ter, t.ex. läderbagge, tillhör det mest för viltets behov. Frekvent förekommande
intressanta området har att erbjuda av flora viltskador vittnar om att såväl älg som
rådjur inte har några svårigheter att for¬
och fauna.
Besöket i Sparreholms ekhagar avslu¬ cera det uppsatta stängslet.
En promenad i delar av det enorma
tade första dagens exkursionsprogram. På
Aspö kursgård vidtog senare på kvällen lövhavet bjöd bland annat på mycket
årsmöte och middag under traditionella vacker och växtlig björk. Framför allt
hade den rakstammiga glasbjörken fått
och trivsamma former.
en mycket snabb start. I de ek-björkblandade bestånden hade därför eken up¬
penbara svårigheter att hävda sig, i syn4
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nerhet som den dessutom
var utsatt för frost- och vilt¬
skador. Med avsikt att skydda
och dana eken var avståndet
mellan ek- och björkradema
endast en meter, vilket ytterli¬
gare skärpte deras inbördes
konkurrensförhållande. Erik
Ståäl m.fl. hävdade att maskin¬
planteringen lett till en olyck¬
lig teknisk styrning och att man
i stället borde tillämpat 8 me¬
ters ek-förband med björk¬
produktion däremellan.
Cirka 11 hektar hade plan¬
terats med balsampoppel, 1.500
stammar per hektar. Avsikten
var enbart energiproduktion
under en 30-årig omloppstid,
helt utan skötselinsatser. Ge¬
nom att föryngra med rotskott
skulle man sedan kunna räkna
med fortsatt poppelproduktion
under ytterligare två generationer.
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Figur 3. Ulrika von Engeström fick många goda råd av Cecilia
Rooth inför skötseln av ädellövskogen på Heby gård.
Foto: Boris Möllerström.

Plantor

Det omfattande planteringsarbetet på
Heby gård utfördes av skogsvårdsstyrelsen. Plantleverantör var Larslunds
plantskola, som sedan dess övergått till
ny ägare, Svenska Skogsplantor AB. Det
föranledde Lennart Strömberg och He¬
lena Göransson att presentera det nya
företaget och visa en del av aktuellt plantsortimentet. Klimpplantor av polsk ek och
skånsk bok, odlade med luftspalt, tilldrog

sig stort intresse. Förutom att denna planttyp föreföll mycket robust och vital
utlovades snabbare etablering och tillväxt
jämfört med konventionella plantor.
Ek och gran
En perifert belägen åkerplantering där
ägaren ursprungligen tänkt sig gran-

produktion blev dagens slutpunkt. Av
landskapsetiska skäl motsatte sig länssty¬
relsen den föreslagna markanvändningen,
och kompromissen blev en ekplantering
med julgransodling som utfyllnad. Ekarna
sattes i 5-meters förband med skyddsrör
på var 15:e meter. Planteringen utfördes

1989.
Detta något originella sätt att föryngra

ek utlöste en hel del invändningar och
tvivel. De fåtaliga och veka ekplantoma
var inte alltid lätta att upptäcka i det gran¬
hav som på denna bördiga mark redan
passerat julgransstadiet och övergått till
gagnvirkesproduktion. Det hade uppen¬
barligen varit en klok gardering att i stäl¬
let sätta ekarna i grupper om 4-5 plantor.
Eftersom området var väl hägnat mot vilt
5
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och med hänsyn till granens ekdanande
förmåga bedömdes trots allt möjlighetema att kunna skapa ett vackert och högproducerande ekbestånd gynnsamma. Allt
under förutsättning av hängiven och påpasslig skötsel.
I denna positiva anda avrundades 1997
års exkursion med tack till dagens mark¬

-

värd, Lars och Ulrika von Engeström samt
till exkursionsvärden, Skogsvårds-

styrelsen Mälardalen representerad av
bland andra länsjägmästare Jan Linder,
exkursionsledaren Nils Carlborg och nestorn, förre länsjägmästaren Ingemar Linné.
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Figur 4. Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen avtackas. F. länsjägmästaren
Ingemar Linné, exkursionsledaren Nils Carlborg och länsjägmästare Jan
Under får presenter av Ekfrämjandets ordförande Gustav Fredriksson. Foto: Ulf Olsson.
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EKFRAMJANDET I LITAUEN
Bengt Nihlgård
26 medlemmar av Ekfrämjandet tog tillfället i akt och åkte med på en av
främst Gustav Fredriksson arrangerad exkursion till Litauen den 11-15 juni
1997. Gustav har bl.a. hjälpt till med att utforma Litauens nya skogsvårds¬
lag. Under besöket tilldelades han en hedersplakett för sina insatser.

Kaunas - centrum för skoglig
koncentrerad till Kaunas, Litauens andra
utbildning och forskning
stad med ca 430 000 invånare. Vi beSedan 1950-talet finns skogs- och lant- sökte Skogsforskningsinstitutionen,
bruksutbildning samt skogsforskning
Litauens centrum för forsk¬
ning och utbildning på
skogssidan, som utbildat
skogsskötare i precis 70 år.
Här arbetade 109 personer
varav 80 var fast anställda
med 49 forskare. Man fors¬
kade idag inom främst tre
viktiga områden: uthålligt
skogsbruk och biodiversitet,
i
skogsproduktion och dess
*
skydd och ekonomi, samt ge¬
netiskt urval och skydd av de
genetiska trädvariationema.
Institutionen hade även arbe¬
H
tat med en ny skogsvårdslag,
där bl.a. Gustav Fredriksson
varit behjälplig under ett par
års tid. Han tilldelades besö¬
ket till ära en hedersplakett
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för sina värdefulla insatser.

Institutionen tryckte en
egen vetenskaplig tidskrift
tillsammans med Estland och
Lettland, ”Baltic Forestry”,
som var mycket innehållsrik
och intressant.
Figur 1. De 39-åriga provytor som vuxit bäst på den aktuella, ganska
finjordiga och kalkrika marken var en blandning av ek och lind, men
även björkytoma hade vuxit mycket bra. - Foto: förf.
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Många fältförsök
meter höga och skogen höll ca 600 m3
Man har i Litauen 500 experimentella per hektar. Dominerande var tall och gran,
områden med en sammanlagd area av ca men lövinslag fanns i buskskiktet (figur
16 000 ha. Vi besökte som första fältlokal 4). Cirka 1/3 av området var våtmark.
ett mycket intressant område där man
planterat 50x50 m ytor med olika träd- Genbank
slag (björk, lind, ask, ek, tall, gran och I ett område dominerat av ek, bok, lind,
lärk) och ibland även i kombinationer av avenbok och ask utgjorde de idag ca 170t.ex. ek och lind på från böljan mycket åriga ekarna en genbank, d.v.s. i den mån
likartat markunderlag. Bestånden var nu man hann komma före vildsvinen och
39-åriga och utsattes inte för några plocka upp ollonen. Marken var här en
skötselingrepp utan var avsedda för stu- frodig lermark med vinbergsnäckor, blå¬
dier endast av produktion och naturlig sippor, vit- och gulsippor, myskmadra,
konkurrens, (figurerna 1 och 2).
gulplister m. m. i markytan och med hasVi besökte även planteringar med sel i buskskiktet (figur 5).
hybridpoppel, blandningar mellan klibbal och lärk m.m. Älgars och
kronhjortars betesangrepp
var här svåra liksom på
många andra håll. Genom
:
professor Kairiukstis fick vi
inblick i granplanteringars
utveckling utan skötsel vid
olika ursprunglig täthet. Ef¬
ter 40 år fanns den högsta
(til
produktionen i ytor som hål¬
i
i!
lit 2000-6000 träd/ha. Näst
bäst överlevnad och högst
!ÿ
tillväxt höll de som plante¬
rats med knappt 2000 plan¬
tor per hektar. Ytor som hål¬
lit 50 000-100 000 plantor
per ha hade växt bara hälften
så bra och uppvisade nu en
spinkig, halvdöd skog.
Två olika plantskolor be¬
söktes, den ena för löv¬
plantor, väl inhägnad och
omgiven av skog (figur 3),
den andra för gran- och tall¬
plantor. Vi gjorde också be¬
sök i ett område som karak¬
teriserades som Litauens
enda egentliga urskog om ca Figur 2. De rena lindbestånden blev mycket mörka och tillät knappt
120 ha, där träden var 40-50 någon växtlighet på marken. - Foto: förf.
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Figur 3. Björn Hyltén-Cavallius och Lars Johnsson diskuterar den inhägnade och skogsomgivna plantskolan
där ek- och bokplantor växte upp i långa rader. - Foto: förf.

Skyddsklassade skogar
I ett annat lövområde med lik- I
nande mark och vegetation, fick r
vi en lektion i hur den litauiska
skyddsklassningen gjordes av i
skogarna. Klass 1 var national- t
parker och reservat utan j.
skogsbruk, klass 2 var antingen "
ekosystemskyddat med tanke
på vissa organismer, eller rekreationsskogar med naturlig
föryngring där likväl visst
skogsbruk kunde tillåtas, klass
3 var geologiskt eller geomorfologiskt, hydrologiskt eller
kulturellt intressanta områden
som sköttes i avsikt att inte för¬
störa dessa värden, medan klass
4 slutligen var vanlig skogs¬
mark utan större restriktioner.
Avverkning tillåts t.ex. upp till
10 hektar, utdikning och väg¬
byggen regleras genom en
naturvårdslag, liksom t.ex. ke¬
misk bekämpning.
Figur 4. Litauens enda urskog av tall och gran. med mycket lövinslag,

'J

-

uppvisade träd om ca 40-50 m höjd och höll ca 600 irf/ha. Foto förf.
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rörligt grundvatten ca 1 m
under markytan på en lerig¬
are botten. Det låg 140
m.ö.h. Träden var ca 150 år
#gamla, höll i genomsnitt 70
cm DBH, ca 42 m höjd och
totalt 1200 m3/ha. Markens
goda näringsrikedom indikerades av örter som harsyra,
violer, skogssallat och bredbladiga gräs.
Under resan gjordes be¬
sök även i avenbokskog, som
dock inte ansågs växa sär¬
skilt bra i Litauen, i tallskog
med självföryngring under
skärm, i stora granbestånd
på för svenska förhållanden
mycket näringsrik mark, i
fina ask-, al- och björkbe¬
stånd m.m. I ett askbestånd
diskuterades föryngringsteknik, speciellt huruvida
avverkningen av överståndama gjorts för tidigt, efter¬
som vattennivån idag blivit
Figur 5. Genbankar för lövträd fanns flerstädes i Litauen, och här är
för
hög för att tillåta tillräck¬
ett av de många blandlövbestånd vi besökte. - Foto: förf.
ligt djupgående rotsystem
Flera likartade lövskogsområden på hos de unga askplantoma som hade fått
bra mark besöktes, och biandlövskogar skador i kronorna. Dessa liknade dock
med rik markvegetation (t.ex. hasselört, mycket trädkronor med borbrist.
sippor, vårärt, harsyra) men samtidigt med
svåra skador av kronhjort och vildsvin Skador på ekskog
studerades. Ett sådant biandlövskogs- Ekarna uppvisade nästan överallt ganska
område med många olika lövträd inblan- tydliga skador i kronorna, och i ett didade, men med dålig asp som stort in- strikt (Kedaini) där man avverkat mycket
slag, höll på att kalavverkas och skulle ek i förtid, trodde man att utsläpp av
ersättas med gran. Detta diskuterades kväveoxider från en kemisk fabrik för
länge, eftersom marken enligt vår upp- gödselmedel för några år sedan (1988)
fattning var för bra för detta och borde hade bidragit (figur 6). Detta kan vara
lämpat sig bäst för löv. Aspen avverka- riktigt men var säkert inte hela förklä¬
des utan föregående ringbarkning.
ringen. Någon markförsurning kan man
Vi besökte också ett lärkbestånd ( Larix inte tala om i Litauen, eftersom markerna
polonica (=decidua) av otrolig dimen- är kalkrika och nedfallet av syror och
sion i en svagt sluttande frisk mark, med kväve är förhållandevis måttligt. Däremot
10
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-

Figur 6. Skogspersonal från Kedaini distriktet berättade om skador på ekskogen och om den
föryngringsskötsel man utövade i ett biandbestånd dominerat av gamla ekar. Foto: förf.

-

är träden på de oftast ganska fuktiga

Kultur

skogsmarkerna känsliga för långvariga
torkperioder, eftersom med nödvändig¬
het rotsystemen blir ganska ytliga.
Kombinerat med gaser som kväveoxider
och ozon, som ger skador på bladytorna,
förstärks torkstressen, vilket för mig ver¬
kade vara de mest troliga förklaringarna.
Vi lärde oss också att här i Litauen
håller varje revir en area om 35 - 45 000
ha, och i vaije revir är upp emot 200 man
anställda för den totala skötseln, inklu¬
sive t.ex. sågverksanställda. Alla anställda
får vara med och jaga inom reviret. Man
syftar till att successivt privatisera upp
emot 1/3 av skogsarealen.

Förutom skogsintressena fick vi vårt lystmäte på kultur tillfredsställda i den fina
gamla staden Kaunas, i ett landskaps¬
museum, och slutligen i den med 39
kyrkor, många museer och andra kultur¬
hus välförsedda och idag välrenoverade
huvudstaden Vilnius. Här fick vi också
möta en f.d. politisk fånge, som berättade
för oss om den fruktansvärda vistelsen i
det makabra källarfängelset i KGB-byggnaden som vi besökte. Vi avslutade
exkursionen med middag uppe i det 300
meter höga TV-tomet, som så skändligt
besköts av ryska tanks så sent som 1991,
med följd att 14 personer dödades. Litauen
förklarade sig självständigt redan 1990.
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SKÖTER VI ÄDELLÖVSKOGEN?
ETT PROJEKT INOM SMILE-STUDIEN
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att fortlö¬
pande utvärdera skogspolitikens effekter på den biologiska mångfalden.
För att utvärdera den nuvarande skogspolitiken i detta avseende har myn¬
digheterna gemensamt utfört projektet Skogsbrukets MiljöEffekter (SMILE).
I projektet ingår 17 olika delrapporter, varav denna ”Sköter vi ädellöv¬
skogen?” är en. Uppdraget redovisades till regeringen den 15 januari 1998.
Det är vår förhoppning att utvärderingen skall inspirera till förbättringar i
hanterandet av vår mest värdefulla skogstyp.

Gustaf Hamilton & Ame Milton
Ädellövskogen är den från miljösynpunkt
mest värdefulla skogstypen i landet. Det
gör arbetet kring bevarandet av den biologiska mångfalden i ädellövskogen
särskilt viktigt. Samtidigt med de höga
miljövärdena producerar den brukade
ädellövskogen skogsbrukets bäst betalda
sågtimmer. Sedan 1974 har ädellövskogen
i landet haft speciella lagregler. I samband
med det senaste skogspolitiska beslutet
införlivades ädellövskogslagens regler i
skogsvårdslagen (1979:429).
Undersökningen syftar till att ge en
bild av den pågående skötseln av ädel¬
lövskogen med avseende på skogs¬
vårdslagens produktions- och miljömål.
Den belyser även hur de olika skogs¬
politiska medlen - med undantag för
biotopskydd och naturvårdsavtal - an¬
vänds av myndigheten och vilken inställ¬
ning skogsägarna har till reglerna kring
ädellövskogen.
Ur en databas innehållande uppgifter
om privatägd skog utlottades totalt ca
450 olika ädellövbestånd (ädellövandel
över 50% av virkesförrådet) och 110 ädellövrika bestånd (ädellövandel 30-50 %
av virkesförrådet). Huvuddelen av dessa
bestånd (vissa bestånd föll bort ur under12

sökningen av olika orsaker) inventerades
sedan i fält efter en särskild instruktion. I
de bestånd som åtgärdats skogligt efter
den 1 januari 1994 genomfördes ytterligare en inventering med avseende på speciella virkesproduktions- och miljöhänsynsfrågor.

Resultat
1. Ädellövskogen ”förgubbas”. En
mycket stor andel ädellövskog finns
i äldre gallringsskog och slutavverkningsskog.
2. Bok och ek dominerar ensamma
eller tillsammans på 93% av arealen.
I ädellövrika bestånd dominerar eken.
3. F.d. hagmarker utgör oftast ädellövskogamas ursprung.
4. Ca 20 % av arealen var åtgärdad
efter 1994 med högst aktivitet i södra
Götaland. I de ädellövrika bestånden
är aktiviteten låg.
5. Skogsvårdsstyrelsen är den
”meste” samarbetspartnern kring
skötsel i ädellövskog.
6. Skogsvårdstjänstemännen bedö¬
mer att ca 75% av ädellövskogen bör
skötas med huvudsaklig inriktning
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mot virkesproduktion, men ofta med

förstärkt miljöhänsyn.
Ädellövbestånd åtgärdade efter 1994
1. Nästan all ädellövskog växer på
lämplig mark och har godtagbar
virkeskvalitet.
2. Ädellövandelen i bestånden ökar
ofta efter ingreppen.
3. Rätt åtgärder användes på 75% av
arealen men åtgärderna sattes ofta in

11. Högstubbar, död ved och lågor
sparades på ca 70% av arealen vid
åtgärderna.
12. Hål- och boträd påträffades på
54% av arealen och sparades i stor
utsträckning.
13. Kulturminnen förekommer på
75% av arealen och hänsyn togs till
dem i 80% av fallen.
14. Skogsvårdlagens produktionsmål
bedömdes vara uppfyllt på 83% av
arealen och lagnivån för miljöhän¬
syn på 80%. Rådgivningsnivåema
uppfylls sällan.

väl sent.
4. Underväxten skadas ofta i sam¬
band med åtgärderna vilket påverkar
beståndets framtida kvalitetsut¬
Slutsatser
veckling negativt.
5. Huvudstammar fanns markerade
1. Fortsatta insatser bör göras för att
höja skogsägarnas kunskapsnivå be¬
på 50% av arealen men kronorna på
träffande skötsel av ädellövskog.
dessa var ej frihuggna i tillräcklig
2. En inventering av miljöhänsynsomfattning.
kriterier före och efter avverkning 6. Hotade eller sällsynta arter före¬
en ”Polytax för ädellöv” bör ge¬
kom på 23% av arealen och hänsyn
nomföras för att få ett bättre grepp på
till dessa arter togs på 32% av areanuvarande hänsynsnivå.
len.
3. Nuvarande hänsynsarbete i ädel¬
7. Trädslagsblandningen och ålderslövskog är ofta schablonartad och
spridningen minskar i mer än hälften
av de åtgärdade bestånden.
under rådgivningsnivå. Här bör
rådgivningsinsatsema öka.
8. Impedimentområden saknas på
55% av arealen och där de förekom¬
4. De flesta kvarvarande ”oskötta”
ädellövskogama och ädellövrika be¬
mer förblir huvuddelen opåverkade
stånden finns norr om Skåne, Halland
av åtgärderna.
9. Brynzoner lämnas också i huvud¬
och Blekinge. Mot dessa bestånd bör
sak oskadade vid avverkningar.
skyddsinsatsema sannolikt styras. I
10. Grova, äldre träd sparades på 83%
södra Götaland dominerar skötta
produktionsskogar ädellövskogen.
av arealen men saknades på 6% av

-

arealen.
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 6
Västlig rostticka, Phellinus ferreus
Stellan Sunhede

I denna uppsats presenteras västlig rost¬ upp till 1 mm tjockt, korkartat fruktticka, Phellinus ferreus (Pers.) Bourdot
& Galzin. Den orsakar vitröta och har ek
som huvudsubstrat i Sverige. Svampen
kan vara mycket frekvent i västsvenska
ekbestånd. En annan art av släktet
Phellinus ekticka, P. robustus (P. Karst.)
Bourdot & Galzin, har behandlats i
Sunhede (1996 a) och liksom 13 andra
eksvampar tidigare beskrivits i ord och
bild i Ekbladet (Sunhede 1993, 1994,
1995, 1997).
4

Västlig rostticka
- Phellinus ferreus (Pers.) Bourdot &

Galzin.

Fruktkropp
Västlig rostticka har en brunaktig, skorp¬
likt vidväxt, flerårig fruktkropp med slät
till något knölig yta (figur 1). Fruktkropp
5-25 cm lång, 2-10 cm bred, upp till 2,5
cm tjock, relativt fast vidvuxen substratet,
oftast helt skorplik men någon gång med
en svagt utbildad hattkant, som ung om¬
given av en mer eller mindre väl utbildad,
steril, gulbrun, sammetsartad kant. Por¬
yta gulbrun, ljus till mörkare rostbrun eller
brungrå (färg varierande beroende på
tillväxtfas, fuktighet och ålder). Porer
runda, små, 6-7 per mm, på lutande sub¬
strat ibland avlånga. Rörlager ett till flera
(beroende på ålder), mer eller mindre
otydligt avsatta, av seg till korkartad kon¬
sistens och rostbrun färg (figur 2 A). Under
porlagret närmast substratet, ett gulbrunt,
14

kroppskött (trama).
De unga fruktkropparna visar sig först
som små, gulbruna till rostbruna fläckar
av varierande form, som så småningom
får en antydan till porer i centrum (figur
1 B, vänstra kanten). Ofta växer flera av
de små närliggande fruktkropparna sam¬
man till en större fruktkropp. På gamla,
tjocka, dynlika fruktkroppar kan sido¬
kanten vara helt steril eller ha döda rester
av rörlagret. Fruktkroppar som sitter på
grensidoma kan ibland ha en svag anty¬
dan till ”hatt”. På lite tjockare exemplar
kan fruktkroppskanten lossna från
substratet vid torka (jfr figur 2 A).
Västlig rostticka påminner om rost¬
ticka, Phellinus ferruginosus (Schrad.:Fr.)
Bourdot & Galzin, som i Sverige främst
växer på hassel och alm men är sällsynt
funnen på andra lövträd bl.a. ek (jfr Olofs¬
son 1996). De båda arternas fruktkroppar
har ofta något olika färgton. De säkraste
kännetecknen är dock mikroskopiska (se
Jahn 1967, Ry varden & Gilbertson 1994).
Ekologi
I Sverige är ek det dominerande substratet
för västlig rostticka. Den är funnen både
på bergek, Quercus petraea (Mattuschka)
Liebl. och ek, Q. robur L. En del fynd är
gjorda på hassel. I Sverige är arten också
sällsynt rapporterad från bl.a. al, apel,
ask, asp, björk, bok, hagtom och Salix
(Olofsson 1996). I Skandinavien och i
Tyskland föredrar svampen ek men i öv
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riga Europa är den vanlig på många andra
lövträd (Jahn 1967, Ryvarden & Gilbertsson 1994).
I Sverige växer svampen främst på
döda och försvagade ekgrenar av olika
grovlek (figur 1, 2). Den förekommer
både på unga och på gamla träd. Under¬
tryckta och försvagade unga ekar med en
diameter på 5-10 cm kan angripas av
svampen och fruktkroppar bryter fram
på den döda stammen. Fruktkropparna
bildas oftast på barkförsedd ved (figur 1,
2 A) men förekommer även på naken
ved. De tycks kunna fortleva ett tag på
fallna grenar där grässtrån kan inkorpo¬
reras i den växande fruktkroppen. Mera
sällan ser man svampen på gamla bark¬
lösa stockar. Att döma av antalet porla¬
ger (kan ibland vara svåra att urskilja) i
fruktkroppen kan denna bli 7-8 år gam¬
mal.
Förutom genom spridning med sporer
kan svampen spridas med nedfallande,
infekterade grenar. Från dessa grenar, som
fasmat på andra grenar i samma träd eller
på grenar i närstående träd kan mycel
växa ut och ympa ihop grenarna (figur 2
B) och växa in i den nya grenen. Sådana
hopympade grenar med fruktkroppar av
västlig rostticka har observerats åtskil¬

liga gånger av författaren. Hopympning
av grenar har även observerats hos andra
vedsvampar t.ex. kantöra, Hymenochaete
tabacina (Sow. ex Fr.) Lév. (Stenlid &
Holmer 1991).
Röta
Svampen orsakar vitröta främst i trädets
grenar. Svampen rötar grenarna från ytan.
I tvärsnittade grenar med fruktkroppar av
västlig rostticka ser man ofta starkt vitrötad ved som omsluter ett stråk av hård
kärnved i mitten (figur 2 A). Slutligen
bryts även denna kärnveden ned och gre¬
narna knäcks av vinden eller faller för

egen tyngd ned till marken. Ofta kan man
se barkklädda döda grenar med levande
fruktkroppar där vednedbrytningen gått
så långt att hela vedmassan i grenen lätt
kan klämmas hop med handen. Ryvarden
& Gilbertson (1984) och Larsen & CobbPoulle (1990) beskriver rötan med orden
”uniform white rot”. Domanski (1972)
anger att nedbrytningen förlöper ganska
snabbt.
Västlig rostticka är en av många röt¬
svampar som angriper ekgrenarnas ved.
Några exempel på andra ”grensvampar”
illustreras i Sunhede (1996 b) och
Sunhede & Vasiliauskas (1996).

Utbredning och status
Västlig rostticka är en suboceanisk art i
Nordeuropa. Den är vitt spridd i Dan¬
mark, sydvästra Norge samt i södra och
västra Götaland i Sverige. Den är inte
funnen i Estland och Lettland och ej
rapporterad från Litauen av Gricius &
Matelis (1996). Ryvarden & Gilbertson
(1984) skriver att arten är vitt utbredd i
västra och södra Europa och att den i norr
är begränsad till kustnära områden upp
till sydvästra Norge. Svampen är även
vitt spridd i skogsregionema i Nordame¬
rika (Gilbertson & Ryvarden 1987).
Artens världsutbredning anges av Larsen
& Coubb-Poulle (1990).
För Sverige skriver Olofsson (1996)
att arten inom sitt utbredningsområde:
”är något av en en karaktärsart för
beteshagar och löv- eller blandskogar med
äldre ekbestånd”. Arten är emellertid
ingalunda bunden till äldre ekbestånd utan
kan vara nog så vanlig i yngre ekbestånd
(jfr ovan). Även om den västliga
rosttickan har en begränsad utbredning i
Sverige så är den tämligen frekvent och
för närvarande ej hotad i vårt land.
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Figur 1. Västlig rostticka, Phellinus ferreus. - A: Fruktkropp på undersidan av 3,5 cm grov, död, barkklädd gren på
levande ek. På grenens ovansida rikligt med skrynkellav, Parmelia sulcata Th. Tayl. - B: Samma fruktkropp som i
(A) sedd från undersidan. Längst till vänster två unga, tunna fruktkroppsfläckar. - A,B: Västergötland, Mölndal,
Gunnebo 21.3.1998. Foto: Stellan Sunhede.
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F/g«r 2. Västlig rostticka, Phellinus ferrcus. A: Vertikalt längdsnitt genom en ca 4 cm grov ekgren med
fruktkropp. Ovanför fruktkroppen på grenundersidan i tur och ordning: bark, starkt vitrötad, mjuk ved (närmast
fruktkroppen med spånfyllda insektsgångar och ljust rostfärgad av svamphyfer, längre in rent vit), mörkare, ännu
hård kärnved och mjukt vitrötad ved mot grenens ovansida. - B: Nedfallen gren med grenklyka, från ett högväxt
träd, hängande på gren av ett yngre träd inunder. De två döda ekgrenar är sammanfogade av ett ljust rostfärgat
ytmycel av västlig rostticka. Diameter av fallen gren ca 2 cm. A, B: Västergötland, Mölndal, Gunnebo 21.3.1998.
Foto: Stellan Sunhede.
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SKOGSSKADESITUATIONEN I EUROPA
Kerstin Sonesson

I början av året fick vi i TV:s nyhetspro¬
gram höra att skogsdöden är död (se
Binkley och Högberg 1997). Skogen i
Sverige växer som aldrig förr. De värsta
farhågorna från 80-talet om omfattande
skogsdöd har lyckligtvis inte blivit verk¬
lighet. Innebär detta att skogsträden i
Sverige och övriga Europa är friska och
skadefria? Kommer den goda tillväxten i
skogen att fortsätta? Tyvärr är det omöj¬
ligt att svara ja på dessa frågor. Det faktum
att skogen generellt sett tillväxer bra just
nu innebär inte att risken för omfattande
skogsskador och utebliven skogspro¬
duktion är bortblåst.
För att systematiskt kunna följa skogsskadeutvecklingen inrättade Förenta Na¬
tionernas ekonomiska kommission för
Europa (FN/ECE) år 1985 ett handlings¬
program för uppskattning av skogsskador
orsakade av luftföroreningar (ICP For¬
est). Övervakningen av skogens tillstånd
har därefter skett i nära samarbete med
EU. Idag deltar 35 länder, inklusive alla
EU:s medlemsstater, USA och Kanada i
den gemensamma övervakningen av sko¬
gens tillstånd.
En svårighet med skogsskadestudiema
är hur vi kvalitativt och kvantitativt ska
bedöma trädens tillstånd. En nyckel¬
parameter vid inventeringarna är kronutglesningen som bedöms i kronans övre
2/3 och anges i procent av en normalt
fylld krona (=0% utglesning). Träd med
<10% utglesning bedöms vara skadefria.
Kronutglesning >25% är det tröskelvärde

då trädet bedöms vara skadat och vid
>60% kronutglesning anses skadan vara
betydande.
I Centraleuropa visar flera trädslag en
procentuell ökning av antalet skadade
träd. Mellan åren 1988 och 1993 ökade
antalet skadade granar ( Picea abies (L.)
H. Karst.) från 14,5% till 21,9% och ani fy

k-

"v

m

fe.Jr

Figur 1. Betydande kronutglesning (>60%) hos ek.

Foto: Kerstin Sonesson.
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talet skadade tallar (Pinus sylvestris
L.) från 8,4% till 16,9%. Under samma
period ökade antalet skadade bokar
( Fagus sylvatica L.) från 10,0% till 17,3%
medan skogseken (Quercus robur L.)
ökade från 12,9% till 26,8%. Den största
relativa ökningen av skadade träd uppvi¬
sade således skogseken, med 107,7% un¬
der perioden.
Trenden med ökad kronutglesning hål¬
ler i sig och är speciellt nedslående för
skogseken. Vid inventeringen 1996 be¬
dömdes 25,1% av samtliga observerade
träd (alla trädslag sammantaget i 29 län¬
der) vara skadade (>25% kronutglesning).
I EU-ländema (15 länder) var 18,1% av
träden skadade. Lövträden (21,8%) var
mer drabbade av kronutglesning än barr¬
träden (15,6%). Vid den senaste invente¬
ringen av bok och ek i Sydsverige 1993
uppvisade 13,8% av bokarna och 21,4%
av ekarna >25% kronutglesning (So-

nesson 1996).
Bedömningen av kronutglesningen är
subjektiv och en kalibrering av inventerarna är nödvändig varje år. Trots vissa skill¬
nader mellan länderna har klassifice¬
ringen av skadorna visat sig vara tillför-

litlig. Den kontinuerliga ökningen i kronutglesning är bekymmersam. Vi vet inte
om den negativa utvecklingen kommer
att fortskrida. Vi saknar dessutom tillför¬
litliga analyser av hur trädens tillväxt på¬
verkas av en hög kronutglesning. Vaije
nytt inventeringsår tillför värdefull kun¬
skap om skogens utveckling i Europa.

Litteratur
Binkley D. and Högberg P. 1997: Does
atmospheric deposition of nitrogen
threaten Swedish forests? - For Ecol
Man 92: 119-152.
Lorenz M. 1995: International coopera¬
tive programme on assessment and
monitoring of air pollution effects on
forests. - ICP Forests. WASP 85: 1221-

1226.
Sonesson K. 1996: Skogsskador på bok
och ek. Skog och Forskning 3:18-21.
UN/CEC and EC. 1997: Forest Condition
in Europe 1997 Technical Report Results of the 1996 crown condition
survey.
UN/CEC and EC.1997: Ten Years of Mo¬
nitoring Forest Condition in Europe.
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SKOGSÄGARENS SYNPUNKTER PÅ
ÄDELLÖVSKOG
Fredrik Sahlin

Undersökningsmetoder
Studien som ägde mm under våren-sommaren 1997 har varit underlag till mitt
examensarbete på jägmästarutbildningen.
Undersökningen utfördes som en kvalita-

God skötsel av ädellöv med
ekomomisk inriktning på stora
fastigheter
Virkeskvaliteten är avgörande för ädellövskogens ekonomiska värde. Det
genetiska materialet på ädellövarter anses i Sverige vara gott. Kvalitetsinriktad
skötsel måste dock till för att få fram de
fina virkeskvalitetema.
Undersökningen visar att de stora fastighetema i allmänhet sköter lövskogen
för ekonomisk produktion. De stora
fastigheterna, d.v.s. fastigheter med 50500 ha skogsmark, har med få undantag
goda kunskaper samt en positiv inställ¬
ning till en kvalitetsinriktad ädellövskogsskötsel. Utmärkande för de små fast¬
igheterna och för övrigt för hela studien,
är att det är svårt att hitta några klara
mönster. Varje fastighetsägare sköter sin
skog efter sin egen uppfattning. T.o.m.
delägare av samma fastighet kan tydligen ha vitt skilda uppfattningar om hur
skogen skall skötas.

tiv fallstudie, där 20 fastigheter, belägna i
f.d. Kristianstad län samt Blekinge län,
slumpades ut för närmre undersökning.
Fastighetsstorleken avgränsades till mellan 5 och 500 hektar produktiv skogsmark,
med minst 20 % av virkesförrådet i ädellövarter. De utvalda fastighetsägarna
kontaktades för personlig intervju på fastigheten, kombinerat med en översiktlig
inventering av ädellövskogen, avseende
virkeskvalitet, skötsel och naturvårdshänsyn.

Genomgående för samtliga fastigheter är
dock att systematisk stamkvistning av ek
inte förekommer. Istället har jag mötts av
en starkt avog inställning mot stamkvistning, som tydligen uppfattas som
alltför mycket trädgårdsskötsel. Det anses där utöver inte vara ekonomiskt
lönande eftersom man prioriterar stamkvistning av tall framför ek. På en del av
de mindre fastigheterna känner man inte

Bakgrund
I Sydsverige finns bortåt 100 000 ha ren
ädellövskog (Almgren m.fl. 1984). Skog
klassas, enligt skogsvårdslagen av år
1994, som ädellövskog om minst 70 %
av grundytan är lövträdslag. Minst 50%
skall dessutom vara ädla lövträdslag
(Skogsstyrelsen 1994). Enbart i Skåne
och Blekinge, de två landskap som studien har koncentrerats till, finns totalt
cirka 2000 fastigheter med minst 5 ha
produktiv skogsmark där virkesförrådet
till 20 % eller mer utgörs av ädellövskog,
Trots att ädellövvirket i dagsläget åtnjuter goda priser samt att det finns mycket
avverkningsbar skog på fastigheterna bedöms att en hel del ädellövskog idag står
mer eller mindre obrukad.
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till att något annat än tall stamkvistas. På
större fastigheter yttrar sig prismed¬
vetenhet i att avverkningar styrs till de
sortiment som för tillfället är efterfrågade
samt att avverkningsvolymen påverkas
av prisbilden.

trädslaget skall skötas. I andra fall bryr
han sig inte om att sköta dessa udda träd¬
slag eftersom han inte anser det vara av
tillräcklig kvantitet för försäljning.

Jämförelse mellan Blekinge och
Skåne

Egna metoder för lövskogsskötsel

Kunskapen om naturvårdsanpassning har

På de små fastigheterna verkar det inte ganska bra samband med antalet kurs¬
vara höga virkespriser utan snarare det tillfällen som fastighetsägaren har deltagit
biologiska behovet samt skogsbrukarens
möjligheter att avsätta tid till skogsbruket
som avgör när skogen ska gallras. På ett
fåtal av fastigheterna med små skogsinnehav har jag mötts av övertygelsen att
lövskog bör gallras med 25-30 års inter¬
vall. Det är vidare många fastighetsägare
som har uttryckt sin förvåning över den
växtkraft som finns i lövskogen åren ef¬
ter gallringsingreppet. Det stora flertalet
fastigheter, oberoende av storlek, grup¬
perar sig dock ganska väl kring 3-10 år
mellan gallringsingreppen. Det är i alla
fall fastighetsägarens strävan att komma
tillbaka med nämnda intervall, men åter¬
igen är det tidsbristen som avgör om
beståndet ska bli gallrat eller ej. På stora
fastigheter, där skogsbruket har en större
ekonomisk betydelse, gallras bestånden
också mer kontinuerligt än på de små
fastigheterna.
I allmänhet är skogsbrukaren nöjd med
avsättningen av sina ädellövprodukter.
Avenbok samt klenvirke av ek brukar
framhållas som svåra att avsätta. Många

vid, men här gör en skillnad mellan länen
sig gällande. Oberoende av fastighetsstorlek har man i Blekinge goda
teoretiska kunskaper om naturvårds¬
anpassning förutsatt att man har ett flitigt
deltagande i kursverksamhet. Bland de
skånska fastighetsägarna motsvarar det
teoretiska kunnandet bättre den praktiskt
utförda naturvården än det gör för fastig¬
heter i Blekinge.

Referenser
Almgren, G., Ingelög, T., Ehnström, B. &
Mörtnäs, A. (1984). Ädellövskog, eko¬
logi och skötsel. Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen (1994). Skogsvårdslagens
handbok. Jönköping.
För frågor eller synpunkter på arbetet står jag
gärna till förfogande: Fredrik Sahlin, Pl. 3298
Gläntan, 288 90 Vinslöv. - Arbetet är finansi¬
erat av Ekfrämjandet i samarbete med Tarkett
AB.

fastighetsägare har löst detta genom att
låta sortimenten gå i privat försäljning
som brännved. De flesta fastigheter har

spridda förekomster av udda trädslag som
ask, fågelbär och sälg. Det rör sig ofta
om spridda trädindivider eller små be¬
stånd, insprängda i större bestånd av bok-

eller lövblandskog. Virkeskvaliteten är
skiftande vilket delvis kan bero på att
skogsägaren inte har en aning om hur
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OM EKARNA PÅ TULLGARN
Uno Björkhem

Uno Björkhem utgav 1992 boken Tullgarn - ett kungligt stycke natur i
Södermanland. Där mötte han ekarna på Tullgarn.
Eken har av människor under århundra¬
den uppfattats som nästan odödlig. Det
gamla ordet för ek, igja, lär betyda vörd¬
nad. Man visste att blixten ofta slog ned i
ekar. Det var Tors träd. I Magnus Eriks¬
sons landslag från år 1351 ser man hur
kungamakten började betrakta eken som
regale, ett träd som tillhörde kronan,
kungen. Under medeltiden fick vi våra
första skogslagar och sedan dess har all¬
mogen lärt sig att hata adelsmän och unga
ekar. Unga adelsmän växte upp till en
överhet som skyddade unga ekar som se¬
dan blev till besvär i ängar och åkrar. I

dag, 1998, är det viktigt att bevara eken
ur naturvårdssynpunkt, eller som det he¬
ter, för den biologiska mångfalden. Tack
vare att trädet blir så gammalt hyser det
insekter under barken och inte så få fågel¬
arter hittar bra häckningsplatser. Dagens
människor har en hatkärlek till eken. Den
är vacker, den grönskar och skuggar.
Många tycker att den är skräpig eftersom
löven sitter kvar länge.
Många dendrologer har skrivit om
ekar. Min egen erfarenhet grundar sig på
kontakterna med trädet på Tullgams slott
på gränsen mellan Stockholms och

Ekar och andra lövträdformar landskapet i Tullgam. Foto: förf.
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För sextio år sedan, på 1940talet, såddes och planterades ek
fcj* på Tullgam. Eken behöver le¬
riga och kalkhaltiga jordarter
»i,5ll för
att trivas. Att tala om hur
& , f ekar skall skötas känns över1 maga i Ekfrämjandets tidskrift.
* Ett gammalt råd är att eken kräver trängsel i ungdomen, fritt
I utrymme i medelåldern och tål
& trängsel igen i ålderdomen. Hur
" de här råden skall omsättas i
I praktiken är inte enkelt. Svårigheten är att inga människor
I lever så länge som ekar.
År 1973 hade Måns Ryberg
följt ekarna på Tullgam under
femton år. Då hade han sett över
tjugo gamla ekar dö och ett dussin grova
träd avverkas. Två försvann vaije år. År
1973 fanns det 149 ekar med en omkrets
av 390 centimeter eller mer på Tullgam.
Då kan man räkna ut att alla stora ekar på
Tullgam har försvunnit 65 år in på nästa
millennium.
Måns Ryberg såg mörkt på ekens ffamtid på Tullgam. Bara genom att plantera
ny ek får man inte tillbaka ekskogarnas
flora, sambanden mellan träd, buskar, gräs
och örter. Han skriver: ”Dess (ekskog¬
ens) storhetstid ligger långt tillbaka i tiden och ekfloran har säkert i hög grad
konserverats genom jordbrukets tidigare
behov av mark för slåtter och naturbete”.
I dag är ekarna och ekskogarna i Tull¬
gam skyddade genom skötselplanema för
naturreservatet och naturvårdsområdet.
För ekama i jordbrukslandskapet finns
ett särskilt skydd inskrivet i arrendeavtalet.
kr

%

*

I

I
I

Många av Tullgams ekar dör efter 350 år. Foto: förf.

Södermanlands län. Här levde och verkade framlidne professor Bergianus Måns
Ryberg. Han arbetade under många år
för att Tullgam skulle bli det naturvårdsområde det är idag.
Måns Ryberg var intresserad av lövskogarna på Tullgam. Tillsammans med
Per-Olof Malm genomförde han år 1972
en studie av ekarna. Då fanns det många
ekar i området. De grövsta, med omkretsar mellan 250-390 centimeter och
större, kunde man se nära slottet, på det
område som heter Näset och intill
Bellevue. På den mark som för 230 år
sedan var skogsmark hittade forskarna
bara ekar som endast var en dryg halvmeter i diameter. Studien visade att det är
svårt att bedöma åldem på en ek med
hjälp av omkretsen. År 1992 fanns på
Tullgam bara enstaka träd äldre än 200
år. Myten om de tusenåriga ekama har
avlivats av professor Lars Kardell. Han
har visat att det sällan går att hitta ekar
som är äldre än 500 år.
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall
13. Linsgaller och knappgaller
Eken tycks vara det träd som drar till sig
flest insekter. Många av dessa är visserli¬
gen små och obetydliga djur men flera
arter drar ändå lätt till sig vår uppmärk¬
samhet genom att de åstadkommer galler.
Mest bekanta är väl de stora ekäpplena på
bladen, men det uppträder många andra
former av galler på ekar.
De nästan cirkelformade, platta linsgallema kan vissa år sitta tätt på blad¬
undersidorna. Dessa galler görs av en
liten svart gallstekel med det vetenskap¬
liga namnet Neuroterus quercusbaccarum. Honan lägger äggen på undersi¬
dan av ekblad invid bladnerver. Kring
den lilla vita larven utbildas gallen. I sep¬
tember/oktober lossnar gallen från bladet
och faller ner bland de vissna löven. På
marken absorberar den vatten och blir

betydligt tjockare. Fåglar kan i detta skede
äta upp gallema. Om inte detta sker fort¬
sätter larven att växa, övervintrar och för¬
puppas i gallen. Från dessa galler kläcks
på våren endast honor, som utan befrukt¬
ning lägger ägg på ekens knoppar. På
hanblommor eller blad bildas därefter
vinbärsliknande, saftrika galler med grön
eller rödgul fäig. Ur dessa kläcks på hög¬
sommaren hannar och honor som parar
sig. De befruktade honorna lägger ägg
som ger linsgaller och så är cirkeln slu¬
ten.
Knappgallema har ett mycket karak¬
teristiskt utseende med en djup grop i
mitten. De är tätt mjukhåriga och liknar
därigenom en liten sidenklädd knapp.
Insekten bakom är den lilla gallstekeln
Neuroterus numismalis. Livscykeln är i
stort sett densamma som för linsgallemas

::

i
'J

1
Unsgaller (Neuroterus quercusbaccarum) på ek. - Foto: förf.
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Knapplika ekgaller (Neuroterus numismalis). Foto: förf.

skapare. Här åstadkommer emellertid
de obefruktade honoma små platta, gröna
blåsgaller på ekbladen. Dessa syns på
båda sidorna av bladet. Knappgallema
kan vissa år bli mycket talrika. Någon lär

ha hittat ett ekblad med över tusen sådana små knappar! Efter ett år med många
knappgaller brukar mestadels komma ett
eller två år då de är ovanliga.

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION DEN 17-18 SEPTEMBER 1998
Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland är värd för årsmöte och exkursion 1998.
Exkursionen genomförs i trakterna söder om Borås. Programmet upptar bl.a. skötselfrågor, "ekdöd" och skydd av ekskog.
Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i början av juni.
Styrelsen
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LÖVSKOGEN - TILLGÅNGAR OCH
KVALITET
Lars Rytter & Martin Werner

Tillgångar förr och nu
Många har säkert den uppfattningen att
våra lövtillgångar minskat kraftigt på
grund av årtionden av flygbesprutning
samt en från skogsbrukets sida kraftig
koncentration på barrvirkesproduktion. Så
är emellertid inte fallet. När våra regelbundna riksskogstaxeringar började i
mitten av 1920-talet uppgick lövvirkes¬
förrådet till ca 300 milj m3sk. Det har
ökat till ca 430 milj m3sk i våra dagar
(Berg et al. 1996). Vedhuggningen under
senaste världskriget märks något i
utvecklingskurvan. Däremot märks inte
lövbesprutningen alls. Lövvirkesförrådet
utgör nu ca 15 % av det totala virkes¬
förrådet.
Ökningen av lövvirket de senaste 70
åren har framför allt skett i södra delen
av landet, som framgår av nedanstående
karta (Fig. 1). I balansområde 4 har ök¬
ningen varit hela 89 % med ett aktuellt
förråd på 140 milj m3sk. Ungefär samma
förråd eller 149 milj m3sk finns i balans¬
område 1, men där har ökningen endast
varit 4 %.
Hela 67 % av lövvirkesförrådet utgörs
av björk. Långt därefter följer asp med
8,8 %, klibb- och gråal 7,7 % och ek med
6,3 %. Boken utgör 4 %, sälgen 2,4 %
och rönn endast 1,1 % av lövvirkes¬
förrådet. Sedan följer ask med 0,8 % samt
alla övriga lövträd med ännu mycket min¬
dre andelar.
28

Trots ökningen av lövvirkesförrådet
råder idag brist på lövvirke. Industrin
importerar 2-3 milj m3 per år. För att
klara den biologiska mångfalden behövs
också mera lövträd. Även om ambitionen numera är att åstadkomma en ökning, är skogen ett så trögt system, att

-

149
+4%

+52%
+84%

:
3

140

+89%

Figur 1. Lövvirkesförräd i milj m3sk fördelning på
balansområden och förändring.
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Tabell 1. Virkesförrådets fördelning (%) på län for olika trädslag. Skogsmark.

Län, länsdelar

Östergötland
Skaraborg
Älvsborg, Dalsl.
Älvsborg, Västerg.
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Göteborg o Bohus
Halland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus

Totalt för riket
milj m3sk

Barr

Björk

Asp

Ek

3,5
2,3

2,6
2,3
1,2
2,7
3,7
3,6
3,1
0,2
1,5
1,9
1,0
1,7
0,5

5,4
3,4
1,9
2,2
4,1
1,8
5,8
0,2
1,6
0,8
1,7
1,3
0,1

8,0
3,6
0,7
4,9
3,8
7,5
19,3
1,6
5,2
7,9

9,5
12,1
4,4

2,8
0,7
5,8
0,9
0,0
0,4
12,7
11,9
45,0
19,6

270

35

25

16

1,1

3,2
4,5
4,3
4,1
0,5
1,0
1,8
1,1
1,5
0,3

2285

några väsentliga förändringar inte går
att åstadkomma pä kort sikt.

Bok

0,0

Övrigt
ädelt
3,7
10,9

Alla

6,0
3,1
1,3
3,1
12,8
10,7

Övrigt
löv
4,7
5,3
1,9
2,8
4,5
3,5
5,2
0,4
2,5
2,7
2,1
7,4
2,9

5

50

402

1,8
1,1
2,7
1,7
17,5

löv
3,4
2,9
1,3
2,8
3,7
3,7
4,7
0,4
1,9

2,7
2,2
4,9
1,9

en sammanställning av Riksskogstaxeringens taxeringsperiod 1990 - 1995
(Stener 1 998).

Lövträden på länsnivå
De olika lövträdsartema är relativt ojämnt
fördelade när man går ned på en så detal¬
jerad nivå som län. Detta framgår av
tabellerna 1 och 2 som omfattar de tolv
sydligaste länen enligt den gamla länsin¬
delningen. Tabellvärdena är hämtade ur

I riksskogstaxeringens material finns
normalt den upplösning på trädslag som
framgår av tabell 1. För att få en större
upplösning på trädslag har tabell 2 kon¬
struerats från provytedata.
Att björken inte är ett dominerande
trädslag i södra Sverige framgår av att

Tabell 2. Virkesförrådets fördelning ( %) på län för övrigt ädelt och övrigt löv. Skogsmark.
Län, länsdelar

Ask

Alm Lind

Lönn

Klibbal

Östergötland
Skaraborg
Älvsborg, Dalsl
Älvsborg, Västerg
Jönköping
Kronoberg

Kalmar
Gotland
Göteborg o Bohus
Halland
Blekinge

Kristianstad
Malmöhus
Totalt för riket
milj m3sk

5,0
19,3

5,4
4,2

1,4

4,2

5,7
9,8

1,1
0,7

9,2
11,5

2,2
3,1

2,8

10,0
4,0
8,7

6,7

Gråal
0,6
1,6
0,8

Sälg

Rönn

3,7
0,6
3,2
2,0

4,9
6,4
0,7
3,7

1,2

2,5
3,7
2,7
0,6
4,3
6,1
1,5
1,4
1,0

10,3
4,1
1,3
3,2
12,0
13,4
5,6

4

3

6,5
54,0

2,5

0,7

1,1
1,5

3,0

9,2
9,0
11,1

4,3
2,3
11,5
4,5

0,3

1,9
1,6
1,7
0,1
3,6
0,7
0,6
1,7
0,4

1

22

9

10

3,9

2,1
14,2
2,0
1,3
2,9
15,4
17,0

12,0
2,6
4,2
2,3

1.4

8,7
3,9

9,8

3

1

1

3,0

Övr.
löv
7,1
5,4
0,6
3,5
3,5
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Östergötlands-, Blekinge- och Kristian¬
stads län.
Klibbalen förekommer främst i Kris¬
tianstads-, Jönköpings-, Skaraborgs- och
Kalmar län. Den nordligare arten gråal
har sina största förekomster i Skaraborgsoch Jönköpings län. Sälgen återfinns
främst i Östergötlands-, Göteborg o Bo¬
hus- samt Dalslandsdelen av Älvsborgs
län. Rönnen, som är starkt utsatt för vilt¬
tryck, återfinns främst i Skaraborgs-, Hal¬
lands-, Östergötlands- samt Göteborg och
Bohus län. Övriga lövträdsarter går inte
att separera ur Riksskogstaxeringens ma¬
terial, men finns med över 10 % av det
sammanlagda virkesförrådet i Kristian¬
stads-, Blekinge- och Kalmar län.
Som framgår ovan finns stora skillna¬
der mellan län när det gäller möjlighe¬
terna att bygga ut virkesförrådet av våra
lövträd. Ekologiska och skogshistoriska
faktorer ligger bakom dagens skillnader.
Eftersom den allra största delen av löv¬
skogen dessutom föryngras naturligt,
kommer detta sannolikt att konservera
den nuvarande artfördelningen.

björkvirkesförrådet inte uppgår till mer
än 3 % vardera i de tre Smålandslänen
Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar
län. Dominerande asp-län är Kalmar,
Östergötlands- och Jönköpings län.
Eklänet framför andra är Kalmar län
med 19,3 % av virkesförrådet, följt av
Kristianstads-, Blekinge-, Östergötlandsoch Hallands län, de två sistnämnda med
ca 8 % av förrådet. Att boken dominerar i
de två Skånelänen, Blekinge- och Hal¬
lands län står säkert klart för de flesta.
Nästan hälften av bokförrådet finns i Kris¬
tianstads län. Ask-länen framför andra är
Skaraborgs län med 19,3 % av förrådet,
de båda Skånelänen följda av Gotlands
län med 14,2 % av förrådet. Almens virkesförråd finns till 12 % i Kalmar län,
följt av Kristianstads län med 8,7 %. Det
enda län värt att nämna gällande före¬
komst av lind är Kalmar län med hela
54% av virkesförrådet. Lönnen är mera
jämnt fördelad med drygt 11 % i
Dalslandsdelen av Älvsborgs län samt
Malmöhus län. Ca 9 % finns vardera i
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Figur 2. Stamlängder med timmerkvalitet A och B i% av total stamlängd hos björk. De ljusare staplarna visar
resultatet från en utvärdering av riksskogstaxeringens material från 1973-1975, och är uppdelat på diameterklasser
om 5 cm (Stener & Rytter 1998). Den mörkare centrala stapeln visar kvaliteten hos ett naturligt föryngrat och
därefter kontinuerligt skött bestånd i Södermanland där grundytemedelstammen var ungefär 27 cm i brösthöjd
(David Wenhov, opublicerade data).
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Virkeskvaliteten i våra lövskogar
Att vi befinner oss på nordgränsen till
lövträdens utbredningsområde är en faktor som förmodligen påverkar virkets
kvalitet. Bristen på intresse för lövskogsskötsel är dock sannolikt den dominerande
faktorn för att förklara att virkeskvaliteten
ser ut som den gör.
Ur Skogsstatistisk årsbok (Skogsstyreisen 1997) kan man bl.a. få fram att av
de drygt 50 milj m3sk barrskog som årligen avverkats under 1990-talet används
över 50 % för vidareförädling inom trämekanisk industri. En jämförelse med
lövträdsavverkningen, som under samma
period uppgått till knappt 10 milj m3sk,
visar att endast 5- 10 % av virkesvolymen
gick vidare till den trämekaniska industrin. Hur kan skillnaden vara så stor?
Det finns sannolikt tre huvudorsaker till
det låga sågutbytet hos lövträd.
För det första är kvaliteten på den stående lövskogen generellt sett låg, inte
minst för björk och asp, vilka är våra
volymsmässigt största lövträd. Vid en
bearbetning av Riksskogstaxeringens
materialfrån 1973-1975, där kvalitetsbedömning av provträd utfördes, framkom¬
mer t.ex. att endast 6-8 % av den totala
stamlängden hos björk grövre än 20 cm i
brösthöjdsdiameter klassas som sågbar
(Stener & Rytter 1998). Det motsvarar
ungefär 20 % av trädens stamvolym. Det
bedömdes att undermålig skötsel var det
främsta skälet till den låga sågbarheten
men även låg genetisk förädlingsgrad,
olämplig ståndort och viltskador bidrar
sannolikt stort till det nuvarande tillstån¬
det. Kan man då genom bättre skötsel
höja virkeskvaliteten så att sågutbytet av
den anledningen förbättras mot slutet av
omloppstiden? Vi genomför inom pro¬
jekt ”Förbättrat löv vedsutnyttjande för
vidareförädling” en studie av virkes¬
kvaliteten hos björk på olika ståndorter

och med varierande grad av skötsel. Preliminära siffror visar att kontinuerlig sköt¬
sel ger en bättre kvalitet hos björkstammarna. Som exempel visas i figur 2
den procentuella andelen av trädlängden
som är sågbar hos ett skött björkbestånd i
Södermanland i jämförelse med björk¬
medelstammens kvalitet i Svealand. Det
skötta björkbeståndet har uppstått genom
naturlig föryngring och har sedan regelbundet röjts och gallrats. Vid en jämförelse med det genomsnittliga materialet
(som i sig även innefattar skötta bestånd)
för motsvarande diameterklass framgår
det att den sågbara längden i det skötta
beståndet är nästan dubbelt så lång som
hos det genomsnittliga materialet.
För det andra blir dimensionsutvecklingen i oskötta lövbestånd svag.
Trädkronan blir snabbt reducerad vid hög
trängsel och får därmed svårt att framledes bidra till att producera ett kraftigt
träd. Vad värre är, även om man i detta
skede går in och genomför en gallring
kommer trädet inte att svara med ökad
diametertillväxt förrän trädkronan byggts
ut, och det tar många gånger lång tid, om
det över huvud taget sker. Dagens pris¬
listor ger ofta inget sågbart sortiment förr¬
än man når 20 cm i toppen på en bit.
Under 15 cm blir det aldrig något sågbart
utfall. I oskötta bestånd blir diameter¬
utvecklingen svag och man får svårt att
dimensionsmässigt nå fram till sågbara
sortiment, även om kvaliteten i övrigt är
godkänd.

En tredje orsak till det låga sågutbytet
hos lövvirket är att det ibland inte når
sågverken trots att kvalitet och dimen¬
sion är fullt tillräckliga. Det kan förkla¬
ras av att det finns många sortiment bland
lövträden. Dessa finns ofta i små kvanti¬
teter som dessutom är geografiskt ut¬
spridda. Följden kan lätt bli att virkeskvalitetema av logistiska skäl inte tillva31
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ratas på bästa sätt. Inom ovannämnda
projekt gjordes en studie pä förekomsten
av sågbart lövvirke i leveranser till fyra
massabruk i södra Sverige (Bylund &
Rytter 1997). Av de undersökta leveran¬
serna var i genomsnitt 15 % av volymen
sågbar enligt definitionen för lövsågkubb.
Det varierade naturligtvis mellan olika
partier och spridningen var från 5 % till
26 % av levererad volym. Sålunda sam¬
verkar lövträdens kvalitet och dimensio¬
ner samt svårigheter med utsortering och
logistik till att sågutbytet i slutet blir
mycket lågt jämfört med hos barrträden.
Vägen till ett ekonomiskt
lövskogsbruk
Inom projektet pågår arbetet med att ta
fram en handledning, vilken utgör ett
hjälpmedel för att öka aktiviteterna i
lövskogsbruket (Rytter & Werner 1998).
Vårt huvudbudskap är att lövskogsskötsel
ska inriktas på att producera grovt, högkvalitativt virke på kortast möjliga tid
samtidigt som en effektiv generell miljö¬
hänsyn tas. På så sätt ökar vi utbytet av
sågbar stock och hamnar i bättre kvalitetsklasser.
För att kunna nå det uppsatta målet
gäller det att lövbeståndet befinner sig på
lämplig mark. Generellt sett bör lövskog
odlas på goda eller mycket goda stånd¬
orter. Det är där som den för ekonomin
nödvändiga dimensionsutvecklingen kan
uppnås och det är där som lövskogen i
stor utsträckning ursprungligen fanns. I
nämnda handledning har vi givit förslag
på gränser till ståndortsindex under vilka
man inte bör prioritera lövskogsbruk. Vi
föreslår bl.a. att björk bör odlas på mark
där övrehöjdsträden (de 100 grövsta per
hektar) är i genomsnitt 22 m eller högre
vid 50 års brösthöjdsålder.
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Eftersom anläggning av lövbestånd är
en dyr investering, inte minst nu då vilt¬
trycket ofta är stort och man tvingas
hägna, och då det finns rikligt med spon¬
tant uppkomna lövbestånd anser vi att
man inledningsvis bör prioritera skötsel
av de naturliga föryngringama. Kravet
på dessa är att de ska befinna sig på
lämplig mark, ha en rimligt god kvalitet
samt ha minst 2000 huvudplantor i den
etablerade föryngringen. Skogsvårds¬
lagen kräver minst 2000 huvudplantor i
björkföryngringar vid senaste tidpunkt för
hjälpplantering (Skogsstyrelsen 1994).
För övriga lövträdsarter anges inga siff¬
ror på plantantalet. I ungdomsstadiet
(2-7 m höjd) bör det åtminstone finnas
1000 fi-amtidsstammar. Kravet på kvali¬
tet är här högre än i föryngringsstadiet.
Om ovanstående villkor är uppfyllda finns
goda förutsättningar att bedriva ett lön¬
samt lövskogsbruk. Vi bedömer att det är
viktigast att börja sköta de unga bestån¬
den, d.v.s. att satsa på röjning.
Om skötselåtgärder utförts eller om
beståndet fortfarande är ungt och utveck¬
lingsbart är det viktigt att gallringsingrepp utförs med rätt styrka och vid rätt
tidpunkt. Den gröna kronans längd är ett
kritiskt mått på om beståndet är eftersatt
eller om det fortfarande har potential för
en normal dimensionsutveckling. Den
gröna kronans längd bör aldrig tillåtas bli
mindre än ca 50 % av trädets höjd. En
grön krona om 40 % skvallrar om efter¬
satt skötsel och förlorad dimensions¬
utveckling. Betydelsen av att uppnå grova
dimensioner kan åskådliggöras med fi¬
gur 3. Att bedriva ekskogsskötsel där man
vid slutavverkning når 40-50 cm i brösthöjdsdiameter ger ett slutligt trädvärde
på under 1000 kr före avverkning och
syns mindre lockande med tanke på de
långa omloppstiderna. Om man istället
med intensiv skötsel i form av återkom
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mande gallringar når 60-70 cm ökar
det genomsnittliga trädvärdet till omkring
4000 kr. Skillnaden är slående och för¬
klarar varför ekskogsskötare strävar ef¬
ter att uppnå en diameter på minst 60 cm
även på något sämre marker vid slutavverkningstidpunkt. Skillnaden i stam¬
antal, där det oskötta beståndet kan ha
betydligt fler stammar än de ca 50 per
hektar i det skötta, kompenseras lätt av
det högre trädvärdet. Ekonomin i ek¬
skogsskötsel kan även förbättras av att
ha inblandning av något annat trädslag,
t.ex. björk eller gran, som kan ge ett eko¬
nomiskt bidrag på vägen mot de sena
gallringarna och slutavverkning.
Ytterligare ett sätt att höja virkeskvaliteten, och som ibland kan vara eko¬
nomiskt motiverat, är att stamkvista
huvudstammarna, d.v.s. de som skall stå
kvar till slutavverkning. Stamkvistning
är en vanlig kvalitetshöjande åtgärd i
ekskogsbruk men är mindre beprövad för
andra trädslag. Där råder en viss osäker¬
het inför eventuella missfäigningar av
stammen på grund av stamkvistning. Stu¬
dier av kvalitetseffekter av stamkvistning

pågår för närvarande på bl.a. björk och
asp. Generellt sett kan man rekommen¬
dera stamkvistning så tidigt som möjligt
under omloppstiden, d.v.s. det tidiga
gallringsskedet då huvudstammar utses.
Då är kvistarna små (grönkvistar bör ej
vara kraftigare än 1,5 cm) och volymen
av kvistffi ved blir stor.
Vad krävs för framtiden
En uppryckning inom lövskogsskötseln
är en första förutsättning för ett lönsamt
lövskogsbruk, men mycket mer kan gö¬
ras. Viltskadeproblematiken framförs olita
som förlamande för lövskogsbruk. Detta
är ytterst markägarnas ansvar. Det är också
endast de som kan förändra situationen.
Ökad användning och avsättning för
produkter tillverkade av olika träslag och
virkeskvaliteter skulle på sikt öka indu¬
strins betalningsförmåga och därmed
också komma skogsägaren till gagn. Ef¬
tersom lövtillgångama är utspridda och
ofta starkt begränsade, apteras inte alltid
värdefullaste sortiment. Hela virkesflödeskedjan från stubbe till industri
måste därför organiseras effektivare. An33

Ekbladet 13

dra principer än de som är relevanta
för barrvirke måste tillämpas.
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UTLÄGGNING AV EKVIRKE -

ETT SÄTT ATT BEVARA EKFAUNAN?
Sven G. Nilsson och Jonas Hedin

Ekvirke har alltid varit högt värderat, förr för skeppsbyggnad och numera
till golv. Samtidigt är eken det trädslag som har den högsta biolo¬
giska mångfalden. Självklart är det bästa för mångfalden att äldre ekar inte
avverkas utan får nå sin biologiska mognad. Emellertid kan man trots av¬
verkning bevara mycket av mångfalden genom olika åtgärder som beskrivs
nedan. Hur kan man kombinera avverkning avek med bevarande av de
arter som är beroende av ekens virke?
Lämna höga stubbar
framförallt

Äldre avverkningsstubbar av ek är ofta
någon halvmeter höga, medan nutidens
ofta bara är hälften så höga. Detta är negativt för många arter, t.ex. ekoxen och
flera sällsynta knäppare, som kan leva i
högre stubbar. Här bevaras fuktigheten
bättre än i de låga stubbarna. Om ekens
nedre del inte har högsta kvalitet bör man

|ggg§ ÄjS

därför lämna högre stubbar, gärna någon
meter hög. Om man efter att eken är fälld
upptäcker att nedre delen är rötad, bör
denna lämnas kvar. Det bästa är kanske
att ställa upp biten på stubben. Ett annat
är att lägga den med god markkontakt (se
även nedan).

.

Flishögar med ekgrenar som får ligga kvar över sommaren fungerar som dödsfallor för vedlevande insekter.
Lövflishögar bör därför flisas före 1 maj. Foto: Jonas Hedin.
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Ris på rösen hot mot kulturmiljö?
Förr avverkade man med ett antal års
mellanrum yngre ekar och andra träd och
buskar som växte längs åkrar , stenmurar
och på rösen. Det som var för klent för
att utnyttjas som gagnvirke, lades upp på
platser utan gräs t.ex. rösen. Detta inne¬
bar att klenare solexponerat ekvirke re¬
gelbundet fanns i landskapet. Många
ovanliga insekter, som praktbaggar och
långhomingar, kunde därför överleva i
kulturlandskapet. Dessa solälskande ar¬
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ter, som främst finns i sydöstra Sverige,
har av två anledningar fått det mycket
svårt att överleva under senare år.
Kulturmiljöstödet innebär att det bli¬
vit förbud att lägga ris på rösen och sten¬
murar. Detta är ett förbud som hotar
mångfalden i kulturlandskapet. Andra
miljöstöd innebär också att nedfallna
ekgrenar i hagmarker måste städes bort.
Dessa regler måste snarast ändras om
man vill kalla det miljöstöd. Reglerna
bryter också mot det kulturhistoriska sät¬
tet att hantera ris
och nedfallna gre¬
nar. Tyvärr tilläm¬
pas dessa mångfaldsfientliga reg¬
ler även i många
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Genom att lämna och planera för solexponerade gammelekar i syd- och västvända bryn
gynnas mångfalden av insekter och andra arter.
Foto: Jonas Hedin.
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naturreservat.
Hävden av många
smågårdar har
upphört, vilket in¬
nebär att tillförseln
av färskt ris ej sker
regelbundet. Nu¬
mera kommer ett
stort utbud av ris
med många års
mellanrum i sam¬
band med avverk¬
ningar. Dessutom
flisas ofta ekris
inte minst vid
huggningar i hag¬
marker. Detta ris
läggs ofta upp i
stora högar i solen,
vilket starkt lockar
vedinsekter att lägga ägg på virket.
Flishögarna har
därför blivit veri¬
tabla dödsfällor för
hotade insekter.
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Tyvärr ser man detta sätt att hantera
ris även i naturreservat med många ho¬
tade vedinsekter. För att bevara mångfal¬
den krävs att man lämnar kvar generöst
med rishögar med varierande sol¬
exponering. De flesta bör dock läggas i
soligt läge eftersom de flesta arter som
lever på ek föredrar eller är beroende av
ett varmt mikroklimat. Man ser ofta att
larver dött av svampbildning p.g.a. för
hög fuktighet.
Utläggning av vrakek
Ekindustriema får fortfarande in rötade
stockar. Det bästa är naturligtvis att dessa
träd aldrig avverkades. Mer information
till dem som stämplar och avverkar ek
behövs uppenbarligen. Om stockarna trots
allt hamnar hos industrierna är det bästa
att köra tillbaka stockarna till ekområden.
Detta förfaringssätt tillämpas av de två
största ekanvändama i Sverige, Tarkett
och Kährs. Störst nytta gör dessa stockar
om de placeras ut i solexponerat läge i
större ekområden med gamla ekar. God
markkontakt är också gynnsamt. Om man
speciellt vill gynna ekoxen kan man del¬
vis gräva ned en del stockar. I Tyskland
gör man speciella ekoxesubstrat genom
att gräva ned ekvirke och täcka det med
ekflis. Detta har nyligen också gjorts av
skogsvårdsstyrelsen i Blekinge.
Genom utläggning av ekvirke kan man
få en mer kontinuerlig tillförsel av ekved
till bl.a. insektsfaunan. Det kompenserar
att ekavverkningama numera sker mer
sällan än förr. Detta borde också prövas
när det gäller ekris. De arter som lever i
detta har 1-2-årig utvecklingstid, vilket
innebär att färskt ris måste vara tillgäng-

ligt årligen. Skötsel av artrika eklandskap
innebär att man måste se till att färskt
ekris och grenar tillförs årligen. I natur¬
reservat skulle det kunna innebära att det
i skötselplanerna står att färskt, solexponerat ekvirke skall finnas årligen.
Genom uppläggning av virket i högar tar
det mindre plats och gynnar även många
svamplevande insekter som kan utveck¬
las i högens undre del.

Vårda gammelekarna
En ytterst viktig aspekt är att förlänga
livet på gammelekarna. Detta görs ge¬
nom att hugga bort närstående
konkurrerande träd. Är dessa träd yngre
lövträd, inklusive ek, är det bästa att hugga
stammen så högt som möjligt och lämna
det avverkade virket på platsen. Om det
är skuggigt läge kan man dra ut det i
solen. Särskilt akut är behovet av frihuggning om kringstående träd är barrträd
som snabbt kan ta död på gammelekar.
Om dessa står och dör i ett tätt gran¬
bestånd har de döda ekarna litet värde för
mångfaldens bevarande. Solexponerade
döda ekar hyser däremot en rik fauna,
och alla döda ekar bör lämnas vid alla
skogsbruksåtgärder.
Det är viktigt att frihugga en rejäl zon
runt gammelträden, dock inte på bekost¬
nad av kommande ekefterträdare. Satsa
på att få tio gånger så många gammelträd
i nästa generation! Planera för att de flesta
blivande gammelekar skall stå i syd- och
väst-vända bryn mot åker, vägar och våt¬
marker. Eken klarar översvämningar i
strandskogarna och en artrik svämskog
bör ha ett rejält inslag av gammelekar.
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 1997
Blekinge län

Lars Åkesson
Ägare till Björstorp 4:1 i Ramdala socken
i Karlskrona kommun. Av fastighetens
totala areal 49 ha utgör 34 ha skog. ”Lars
Åkesson har inom två områden på 1,0 ha
respektive 2,3 ha genom en intensiv vård
av ffamtidsekar fått lysande resultat”.
Detta påpekar nestorn inom ekskogs¬
skötsel i Blekinge, Erik Ståål. Det gjorde
det lätt för Ekfrämjandets premieringsnämnd att utse Lars Åkesson till
länspristagare i Blekinge. - Red.

Skåne län

Svenne Hermodsson
Ägare till en 120 ha stor skog på Nävlingeåsen i Järseke utanför Vinslöv.
Skogen består till 25 procent av ädel¬
lövskog.
Svenne Hermodsson är en mycket in¬
tresserad skogs- och sågverksägare och
biologiskt och skogligt mycket kunnig.
Skogsbruket utmärker sig framför allt
för inriktning mot skötsel av ädellöv- och
lövskog med målet att producera kvali¬
tet. Svenne strävar efter att ta till vara
specialsortiment i den egna skogen för
att förädla i det egna sågverket. Han är
noga med att bevara, skydda och utveckla
de naturvärden hans företrädare lämnat
efter sig. Han har lämnat nyckelbiotoper
för fri utveckling liksom områden med
höga naturvärden. Han är också noga med
att bevara framtida evighetsträd, döda och
döende träd, bedriva plockhuggning där
detta är lämpligast samt lämna hänsynsytor.
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Svenne har gallrat fram och gynnat
ekhuvudstammar i befintlig granskog och
omfört granskog till ädellövskog genom
att plantera bok med lärk som amträd. I
stället för att slutavverka och plantera
biandbestånd som sannolikt får dålig kva¬
litet, har han gallrat bestånd med syfte att
få en framtida självföryngring mot ädel¬
lövskog (bok).
Svenne har varit värd för många kur¬
ser, skogsdagar och exkursioner, där han
delat med sig av sin kunnighet i skogs¬
skötsel och signing till skogstjänstemän,
skogsägare och allmänhet.
Svenne Hermodsson är en finlirare
som tar till vara vaije liten nischs möjlig¬
het både i skogen och vid sågen.
Gustav Fredriksson
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Ny bok om gamla ekar på
Visingsö
På Visingsö i Vättern finns lan¬
dets förmodligen längst skötta och
mest uppmärksammade skog. Den
var föremål för Ekfrämjandets ex¬
kursion hösten 1996. Då berättade
Lars Kardell om öns skogliga his¬
toria. Därefter fullföljde han sina
forskningar i arkiven och skrev
boken Skogshistorien på Visingsö.
Syftet med boken är att från
arkiven beskriva tillkomsten och
vården av Sveriges största ekskog
samt den roll den spelat för ekforskning
och skötsel av ek i landet. Tidigare äldre
skrifter bygger ofta på andrahandsuppgifter. Dessutom vill boken berätta
om öns tidigare skogfattiga kulturhistoria.
Inbyggama på Visingsö fick redan i
mitten av 1200-talet problem att förse sig
med husbehovsved. Av Magnus Ladulås
erhöll de rätt till skogsavverkning i
Västergötalands allmänningsskogar och
senare även på rastema vid Gränna, rät¬
tigheter som ännu består.
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Skogshistorien

Qÿisingsö
Under Brahetiden på 1500-och 1600talen kom grevskapet Visingsborg att
omfatta 850 mantal och 15 säterier i 19
socknar. Visingsö var här medelpunkten
och på ön anlades fruktträdgårdar och
mitt på ön en djurgård för jakt av dov¬
hjortar. För bönderna var skogsbristen
akut och olaga avverkningar var vanliga.
Efter grevskapets indragning till kro¬
nan vid reduktionen fanns på ön en
kungsgård, där man på dess kronopark
hade kvar sin djuigård. Intilliggande all¬
männing skiftades ut 1810 till öns
mantalssatta hemman. De delar som till39
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föll bönderna odlades snart upp och
skogligt sett började en nedgångsperiod .
Ön blev nästan helt skoglös, endast 6%
arealen var skogklädd.
Tyngdpunkten i framställningen lig¬
ger dock på dagens ca 400 hektar stora
ekskog. Den tillkom av försvarspolitiska
skäl under åren 1831-60 i syfte att förse
flottan och artilleriet med högvärdigt ek¬
virke. Här finns idag Sveriges största
åkerplantering,vilken också sannolikt är
landets mest vårdade kulturskog.
I boken beskrivs initiativtagaren och
ekplanteringsstyrelsens ledare hofjägmästare Israel Adolf af Ströms engage¬
mang och stora arbetsinsatser under
ekplanteringstiden. Denna var sannerli¬
gen inte problemfri. Bara den första båt¬
transporten i höststormarna år 1831 är
en historia för sig och varför man valde
just Visingsö en annan. Man hade be¬
kymmer att skaffa ekollon och vilka träd¬
slag skulle lämpa sig som underväxt?
Och hur skulle man odla mullbärsträd
för att få silke? Förvaltarnas situation var
heller inte avundsvärd mellan detalj¬
styrning från högre ort och en omgivning
som delvis var fientligt inställd.
Efter ekplanteringstiden kom ekskogen
under den nybildade Kongl. Skogsstyrel¬
sen, sedermera Domänstyrelsen. Nu följ¬
de en stabil period genom att jägmästare
Per Ohlin verkade som dess förvaltare
åren 1858-1893. Under hans tid sköttes
ekplanteringen, som blivit ungskog, och
han införde silvergran och bok som underväxtträd. På 1860-talet påbörjades stamkvistning av ekarna, som sedan dess är
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en återkommande åtgärd. Överjägmäs¬
tare J. E. Kinman, som 1894 blivit för¬
valtare, karakteriserade dittillsvarande
arbetet så att Ström hade ordnat det hela
och Ohlin fortsatt hans verk, så att
ekskogen hade blivit en pärla bland
svenska skogar.
Efter tillkomsten av Statens skogsforskningsinstitut 1902 påbörjades den
skogsvetenskapliga forskningen i Sverige.
Professor Gunnar Schotte anlade på Visingsö 30 försöksytor av ek och i viss
mån av lärk. En inventering visade att
det 1920 fanns nära 110 000 ekar. Efter
Schotte kom flera forskare, bl.a. profes¬
sor Charles Carbonnier som avslutade
sin skogliga karriär genom att publicera
produktionstabeller för ekskog, i vilka
materialet från Visingsö utgör tyngdpunkten.
Ekskogen på Visingsö är också ett
spännande kulturminne som givit ut¬
rymme för stor mångfald. De investe¬
ringar man gjort i skogen överträffar, en¬
ligt Lars Kardelis bedömningar i boken,
de kostnader som man haft vid uppföran¬
det av öns borgar och kyrkor. Men sko¬
gen, ett ständigt växande och rikt
avkastande kulturminne, får dessvärre
mindre uppmärksamhet än en ruin, av¬
slutar han.
Boken Skogshistorien på Visingsö är
på 100 sidor och rikt illustrerad. Den
kommer att delas ut till Ekffämjandets
medlemmar. Den kan också beställas från
Lars Kardell (018-303 147) eller från Dag
Kihlblom (036-306 351) för 50 kronor
(exkl. porto).
Dag Kihlblom
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sättning under den för skogen gynnsamma
Ekjättar - historia, naturvärden och atlantiska värmetiden och de senare
vård.
klimatförsämrade perioderna med fimbul¬
vintrar. Naturligtvis beskrivs också se¬
Naturcentrum AB 1997.
nare tiders markanvändning alltifrån
ISBN 91-972363-2-2
vinterhållning av boskap och användning
Författarna har på 36 sidor (inkl. pärm- av slåtteräng och lövtäkt som skapade
sidorna) producerat ett innehållsrikt häfte förutsättningar för det öppna landskapets
jätteträd till användningen av ektimmer
om gamla ekar.
till skeppsbyggeri som redan på 1300Först guldkornen:
ifc Flera färguppslag med bilder på ek- talet gynnades genom kronans rätt till
jättens innevånare. Ett femtiotal arter är skeppsbyggnadsvirke.
Avsnittet om livet i och på en ekjätte är
avbildade med kort beskrivning av lev¬
kanske det mest intressanta och värdenadssätt.
-:jc- Färgbilder på ekbarkens lavar i lupp- fulla avsnittet i boken. Ett par fakta som
kan locka till läsning: mykorrhiza (svamp¬
förstoring.
s-i en tabell över välkända ekjättar är 30 rot) förstorar ekröttemas sammanlagda
ekar och tre bergekar beskrivna, ordna- näringsupptagande yta med upp till 10000
de efter omkrets i meter. Rumskullaeken gånger. ...I mulmen myllrar det av liv. ...
i Småland toppar listan med en omkrets Här lever en rad märkliga djur bl.a. läder¬
av 13,15 m och en uppskattad ålder av baggen som fått sitt namn av att den luk950 år (1940-talet). Av nu levande berg- tar läder.
Boken avslutas med ett kapitel om sköt¬
eksjättar har Kungseken på Hallands
seln av gamla ekar. Att innehållet i det är
Väderö störst omkrets (5 m).
Ett sakfel som tyvärr ofta förekom- vederhäftigt och värt att följas garanteras
mer i många floror och annan litteratur av att ’vår’ Erik Ståål medverkat med
med ekbeskrivningar är uppfattningen att uppgifter och synpunkter.
Referenser i den löpande texten till de
eken har ”långskaftade ollon” medan
bergeken har ”kortskaftade ollon”. Även källor författarna hämtat fakta om eken
denna lilla skrift har fört denna missupp- hade varit önskvärt men på omslaget finns
fattning vidare. Båda arterna har ollon en förteckning ”Mer att läsa om ek¬
som sitter oskaftade på en blomställnings- jättar...”.
Ekjättar - historia, naturvärden och
stjälk. Hos eken ( Quercus robur) är stjäl¬
kens längd till första ollonet oftast mycket vård är en bok som vaije ’Ekffämjare’
längre än 10 mm. Hos bergeken (Q. bör ha i sitt bibliotek.
Hultengren S, Pleijel H & Holmer M:

petraea) är motsvarande avstånd oftast
mycket mindre än 10 mm. (Jämför de
”omöjliga” avbildningama av ollon på s.
4 och s. 17.)
Det är berömvärt mycket koncentre¬
rad kunskap om eken i Naturcentrums
lilla häfte. Vi får följa ekens invandring
till Norden som började för ca 9000 år
sedan. Författarna presenterar välgrun¬
dade fakta om ädellövskogens samman-

Ulf Olsson
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RundlöfU. & Nilsson Sven G.:

Fem Ess-metoden
© Naturskyddsföreningen och författarna.
Naturskyddsföreningen Förlag AB 1995.
ISBN 91-558-0291-5

Boken är ett väl genomfört försök att ge
en kort handledning i arbetet med att in¬
ventera förekomsten av skyddsvärd skog.
Den något kryptiska titeln Fem Ess-me¬
toden får sin förklaring i underrubriken
Spåra Skyddsvärd Skog i Södra Sverige.
Det är en mycket värdefull bok som
på endast 60 sidor inklusive litteratur¬
förteckning och nyttiga bilagor med bl.a.
listor över indikatorarter och inventeringsprotokoll ger bakgrunden till varför det
är nödvändigt att skydda mer skog i
Sverige.
De djur och växter som visat sig an¬
vändbara som indikatorer på skyddsvärd
skog är hackspettar, vedskalbaggar, kärl¬
växter och lavar .
Naturligtvis skulle man kunna använda
ytterligare grupper av organismer som
indikatorer. Många perenna vedlevande
svampar som t.ex. tickor har med fram¬
gång använts av Steget-Före-gruppen i
Norrbottens inland.

42

I en tabell över sex olika typer av
kontinuitet (trädkontinuitet, jätteträdskontinuitet, lågakontinuitet, urskogskontinuitet, betesskogskontinuitet, brandskogskontinuitet) anges i vilken biotop
typen finns och vilka grupper av organis¬
mer som kan fungera som indikatorer.

För betesskogskontinuitet står ett fråge¬
tecken för Indikatorer. Det finns flera
vaxskivlingar som är knutna till denna
biotop och skulle kunna användas som
indikatorer. Det står också ett frågetecken
i kolumnen Biotop för brandskogskon¬
tinuitet. Kan man inte hitta denna typ i
utmarker där svedjebruk fört kontinuite¬
ten av från början naturliga skogsbränder
vidare?
Författarna har behandlat vedskal¬
baggar som indikatorer på skyddsvärd
skog speciellt ingående. Bl.a. finns det
sju sidor med färgbilder på dessa skal¬
baggar och en längre "Bilaga 4" med
beskrivningar och angiven hotkategori.
Det gör boken extra värdefull. Bilder och
beskrivningar på övriga föreslagna
indikatorarter får man dock slå upp i

egna handböcker.
Ulf Olsson
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SILKY HAYAUCHI

en unik japansk stångsåg!
Den japanska stångsågen Silky Hayauchi får
bara lovord av alla användare. Det teleskopiska
skaftet som är ovalt upplevs som mycket stabilt
och greppvänligt.
- Det tandspetshärdade sågbladet, som sågar
i draget, kapar mycket län och snabbt.
Livslängden i skärpan anses vara överlägsen.
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SIFFERFAKTA:

PRIS txU mom
STÅNG SÅGLÄNGD VIKT
2-delad 228-370 cm 1,65 kg 1004:3-delad 235-490 cm 2,25 kg 1220:4-delod 244-630 cm 3,05 kg 1508
SÅ HÄR TYCKER NÅGRA
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NÖJDA KUNDER:

- ’På vår fastighet FlakuUa har w använt Silky stång¬
sågar under flera år. Sågen är mycket användbar och
snabb att arbeta med vid stamkvistning av ek. Vi har
även tillverkat ett eget vattskottsjäm som är anpassat till
stången. Det år lättsamt och roligt att stamkvista med
Silky Hayauchi’, säger Cecilia Rooth, FlakuUa i

*0«
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Fågelmara.

- ’Under 1996 och 1997 har vi med hjälp av tio styck¬

en Silky Hayauchi stamkvistat drygt 600 ha tallskog.
Stången är Lätt och stabil. De fasta längderna skiftas
myckel snabbt tack vare tryckknappar. Skärpan i såg¬
bladet har en häpnadsväckande tång livslängd. Man har
träffat helt rätt när det gäller både härdning och slipning.
V7 har provat alla pä marknaden J orekommande stång¬
sågar men Silky Hayauchi är överlägset bäst.’, säger
Ingemar Olsson, Urna Besparingsskog, Lima.

Grönyte - Konsult
Box 2, S-791 21 Falun. Sweden
Tel 023 296 SS • Fax 023 393 23
www.gronytekontult.se
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ANVISNINGAR TILL FÖRFATTARE I EKBLADET
Artiklar eller notiser
bör vara skrivna på svenska. De godtages för publicering efter granskning av redaktionen eller av
redaktören utsedd fackgranskare.
Manuskript
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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.
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referensen i löpande text anges som vanligt med författarnamn och årtal (se ex. ovan). I litteratur¬
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