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EKFRAMJANDETS EXKURSION
I VÄSTRA GÖTALAND 1998
Arne Mirton

En tillbakablick på Ekfrämjandets exkursionsvärdar genom tiderna avslöjade
att Älvsborgs län, enligt den tidigare läns¬
indelningen, inte haft förmånen att visa
upp sig sedan 1969. Med en välvilligt
tillmötesgående länsjägmästare, Jan Fransson och några unga, entusiastiska
medarbetare, framför allt Stefan Adolfs¬
son och Per-Olof Carlsson, kunde denna
obalans rättas till. Det fanns egentligen
bara ett orosmoment. Hur skulle det av¬
löpa vädermässigt denna blöta sommar i

K

Sydsveriges regnrikaste trakter? Jo, det
gick vägen. Som genom ett under lycka¬
des arrangörerna pricka in två av
säsongens unika uppehållsdagar.
Värdshuset ”Två Skyttlar” vid Östra
Öresjön strax söder om Kinna, blev
exkursionens samlingspunkt. Där bjöds
på trivsam atmosfär och god mat. Efter
inledningsord av Jan Fransson bar det av
till ett par av Sjuhäradsbygdens träför¬
ädlingsindustrier, Albin i Hyssna AB och
Hyssna Limfog AB.
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Praktik och forskning i harmoni, Erik Ståål och Kerstin Sonesson.
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Träförädlingsindustrier
Albin i Hyssna AB, med 37 anställda,
tillverkar möbler i bok för offentliga mil¬
jöer. Råvaran inköps från Skåne, cirka
400 m3f per år. 2/3 av produktionen säljs i
Sverige direkt till större kunder, t.ex.
landsting och kommuner. Övrigt exporte¬
ras, huvudsakligen till Tyskland. VD,
Jan-Olof Alexandersson, lotsade oss runt
på företaget med sprudlande entusiasm.
De vackert formade trädetaljema väckte
allmän beundran. Det gjorde också den
finurliga lackslipmaskinen, som mest lik¬
nade en jättelik torktumlare fylld med
små, skrovliga glaspärlor. På ett ögon¬
blick klarade den av att finputsa en hel
stolstomme.
Hyssna Limfog AB har specialiserat
sig på limfogade träskivor i björk, men
även al och ek. Skivorna används bland
annat till bordsskivor, skåpsluckor och
skärbrädor. För närvarande förbrukas ca
6000 m3f björk per år. Företaget tillver¬
kar också mätverktyg av olika slag, t.ex.
avvägningsstänger och personmått. Även
det här företaget utstrålade en atmosfär
av gediget kunnande och framåtanda.
Företagsledningen, Lennart Fridén och
Nils Johansson, visade senare under kväl¬
len prov på äkta knallebygdstakter ge¬
nom att med stor framgång sälja skär¬
brädor i parti till årsmötesdeltagama.

Framgångsrik fågelbärsplantering
Andra dagen inleddes med inspektion av
en hägnad ädellövplantering i Tostared.
Det 1,5 hektar stora området, som tidi¬
gare var betesmark, planterades med lönn,
fågelbär, bok och ek samt med kanadapoppel som amträd 1991. Det ursprungliga
el-stängslet byttes ut mot ett tvåmeters
viltnät 1994. Popplarna hade vuxit mycket
bra och var nu i behov av en kombinerad
gallring/kvistning för att ge ädellövet en
chans. Fågelbärsplantoma, proveniens
2

Lehman (Danmark), visade fina anlag
och godtagbar överlevnad. Lönn och bok
hade klarat sig sämre och ekplantoma
kunde i stort sett inte återfinnas alls.
Efter ingående diskussion om be¬
ståndets framtid och ägarinnans möjlig¬
heter att sköta det på önskvärt sätt, rådde
i stort sett enighet om att fågelbär skulle
bli huvudträdslag. Endast Ingvar Svens¬
son ville vänta och se. Rekommendatio¬
nen blev att avveckla popplarna när
fågelbärsplantoma når fyra meters höjd.
Efter trivsam fikapaus med äpplekaka
i ett anrikt gammalt hus utmed vägen vid
Grimsmossen, fortsatte resan till en högt
belägen ekkrattskog i Mjöllösa. Det 34
hektar stora beståndet med 70-årig ek var
klassat som ett naturvärdesobjekt med
inslag av nyckelbiotoper. Mager mark och
eftersatt skötsel hade i hög grad bidragit
till klena dimensioner, svag vitalitet och
enstaka döende träd. Beståndet fick ut¬
göra exempel på och belysa två mycket
aktuella företeelser inom Ekfrämjandets
intresseområde, ekdöd och skydd av ädel¬
lövskog.
Skador på ädellövskog
Kerstin Sonesson från Ekologihuset i
Lund inledde med att redovisa undersök¬
ningar av kronutglesning som ett mått på
trädens vitalitet. Under en följd av år har
kronutglesningen inventerats i Europa. Av
alla inventerade trädslag har skogseken
visat den mest negativa trenden. I Sverige
har skadesituationen för ek och bok i Hal¬
land, Skåne och Blekinge inventerats 1988
och 1993. För båda trädslagen bedömdes
flera träd tillhöra en högre kronutglesningsklassl993.
Vitaliseringsgödsling kan vara en
lämplig åtgärd för att motverka näringsobalans och därmed minska risken för
skogsskador. Vid Lunds universitet anlades ett sådant försök i tre ekbestånd 1994.
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Kjell Wahlström, SLU, berättade bl.a. om ett försök att få fram ett eventuellt samband mellan
ett ekbestånds näringstillstånd och benägenhet att bli angripna av honungsskivling.

Försöksytoma, en i Halland och två i
Blekinge, behandlades med ett ton ”Skogvital PK 4-7 Mikro” per hektar. Träden
har därefter inventerats årligen med av¬
seende på bland annat kronutglesning och
bladnäringsinnehåll. De preliminära re¬
sultaten från årets inventering i Blekinge
visar vid en jämförelse med situationen
1994 att behandlingen har haft en positiv
effekt.
Beträffande den s.k. ”ekdöden” är forsk¬
arna överens om att många olika stress¬
faktorer kan sätta ned trädens vitalitet.
Om det får fortgå tillräckligt länge kan
någon skadeorganism, bland annat ho¬
nungsskivling (Armillaria) angripa och
döda träden. Stressfunktioner, som leder
till fysiologisk obalans kan vara av många
olika slag, t.ex. torka, vattenöverskott,
temperaturchocker, skador, näringsbrist,
ljusbrist eller luftföroreningar. Dessa fak¬
torer behöver inte vara beståndsöver-

gripande, utan kan påverka fläckvis i ett

bestånd.
Kjell Wahlström, Armillaria-expeit från
SLU, betonade att avtagande vitalitet hos
ett träd kan mätas fysiologiskt och inträ¬
der långt innan trädet dör, kanske tio år
eller mer. I Sverige finns två arter av
honungsskivling, som emellertid anses
vara saprofyter. Primära arter på löv har
ännu inte påträffats här i landet.
Bengt Nihlgård hade tillsammans med
Kjell Wahlström och Per-Olof Carlsson
undersökt tio ekbestånd i Marks kom¬
mun med avseende på ekarnas vitalitet,
markkemiskt tillstånd och bladnäringstill¬
stånd. Man ville helt enkelt ta reda på om
näringstillståndet är en faktor som kan
bidra till ökad frekvens av Armillariaangrepp. Samtliga bestånd hade skador i
form av utglesning och döda kvistar på
flertalet träd, enstaka eller gruppvis. Un¬
dersökningarna visade genomgående låga
3
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näringsvärden i bladen, framför allt be¬
träffande kväve och fosfor, samt låga pHvärden i marken. Härav dras slutsatsen
att näringstillståndet kan spela in på ett
negativt sätt.
Det är inte möjligt att påverka klimatet
för att undvika ekdöd. Man kan däremot
anpassa trädslaget efter ståndorten, eller
sprida riskerna genom att satsa på en
blandning av flera olika trädslag. Det är
viktigt att gallra och släppa in ljus i be¬
ståndet, förutsatt att man undviker att
skada stammar och rötter. Om det råder
näringsbrist kan vitaliseringsgödsling
vara ett sätt att motverka ekdöd.

Ädellövskogsreservat
Efter viss förflyttning i och granskning
av det vidsträckta ekbeståndet växlade vi
över till ämnet skydd av ädellövskog. Ord¬
föranden inledde med att presentera
miljövårdsberedningens förslag till skydd
av ädellövskog i Sverige. För närvarande
är 8.000 hektar ädellövskog skyddade.
Förslaget i miljövårdsberedningen är att
inom de närmaste 10 åren skydda eller
sköta med naturvårdsinriktning ytterligare
20.000 hektar och på lång sikt, 40 år,
ytterligare 75.000 hektar.
Sune Sohlberg från Naturvårdsverket pre¬
senterade några fakta ur rapporten Skogsreservat i Sverige, ett regeringsuppdrag
om skogsreservatens utveckling och om¬
fattning efter den nya skogspolitiken.
Enligt rapporten skall - under förutsätt¬
ning av fördubblade anslag - reservatsbildningen avseende ädellövskog om¬
fatta 9 000 hektar fram till år 2002. För
att nå målsättningen med reservatsbildningen har anslagen höjts från 190
milj. kr 1998 till 340 milj.kr 1999, 390
milj. kr år 2000 och 500 milj. kr år 2001.
Biotopskyddsanslaget höjs från 25 milj.kr
1998 till 4CT milj. kr 1999 och 50 milj.kr
år 2000. Enligt Naturvårdsverket bör det
4

på lång sikt finnas sammanlagt 200 000
hektar ädellövskog i landet. Nuvarande
ädellövskogsareal uppskattas till 175 000
hektar. Enbart statliga medel kommer
emellertid inte att räcka. Betydande fri¬
villiga insatser måste till för att klara
målsättningen. Man räknar också med
restaureringsinsatser för att skapa natur¬
värden i form av nya ädellövskogar.
Presentationen väckte många kritiska in¬
lägg, framför allt angående lämpligheten
av att belägga skötselkrävande ädel¬
lövskog med förlamande restriktioner och
i värsta fall totalt stopp för aktiva åtgär¬
der. Den uppflammande debatten fick
dessvärre kvävas i sin linda på grund av
den väntande lunchen på Två Skyttlar.

Flera förslag på skötselmodell för
ekbestånd
För att belysa möjligheterna att i dessa
trakter bedriva produktionsinriktad
ekskogsskötsel hade arrangörerna valt ut
ett mindre, 40-årigt druvekbestånd
(bergek) i en tämligen högt belägen
sydostslänt. Beståndet hade uppkommit
efter en brand för 50 år sedan. Skötseln
hade hittills inskränkt sig till uttag av
husbehovsved och nötkreatur hade fritt
tillträde till området . Skogsvårdsstyrelsen
hade märkt ut huvudstammar samt mar¬
kerat lämpligt gallringsuttag, vilket
naturligtvis genast blev föremål för kri¬
tisk granskning.
Flertalet debattörer tycktes vara överens
om såväl markens som beståndets lämp¬
lighet för ekproduktion. Betydligt svå¬
rare var det att enas om lämplig skötsel¬
modell. Erik Ståål pläderade för huvud¬
stammar med 15 meters förband samt
mellanstammar. Gunnar Almgren före¬
drog att välja slutstammar i 6-7 meters
förband. Ingvar Svensson tyckte inte att
man behövde välja stammar alls utan att
beståndet kunde ”skötas hur som helst
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eller tvärtom”. Närvarande markägare
blev sannolikt en aning förvirrade över
denna mångfald av skötselråd? Ett be¬
sked var dock entydigt. Kreaturen måste
hållas borta från beståndet, annars äter
de upp underväxten.
Exkursionen fick en mycket värdig av¬
slutning efter en slingrande bussfärd upp
på Hyltenäs Kulle. Här uppe låg vid 1900talets början ett pampigt jaktslott med
tillhörande trädgård, uppfört av köpman¬
nen Georg Seaton. Denna märkliga bygg¬
nad i sten och trä brann ner till grunden
1923. Idag återstår bara rester av sten¬
grunden, men den milsvida utsikten över
Sjuhäradsbygdens sjöar, berg och skogar

består och gör alltjämt ett bedövande in¬
tryck på besökaren.
Med denna grandiosa inramning avrun¬
dades årets exkursion. Ordföranden
tackade den ungdomliga och entusias¬
tiska arrangörsstaben vid Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland för ett utomor¬
dentligt väl genomfört program samt
överlämnade ekoxar i brons. Han riktade
också ett tack till de sponsorer som gene¬
röst bidragit med trivselbefrämjande åt¬
gärder - Södra Skog och Sydved Väners¬
borg med fika, AB Gustaf Kährs med
lunch och Tarkett AB med utsökt vin till

årsmötesmiddagen.

i

rfS*

i*

tÍ'

-i

m

■

&

i

i
-

,

£
I

%A

i\

Idel lyssnande kändisar. Från vänster Thorsten Nilsson, Svenne Hermodsson, Gunnar Almgren,
Sven Eriksson, Bengt Nihlgård, Sune Sohlberg och Anna MamtelL
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NÅGOT OM LIND
Erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt
Rune Bengtsson

Linden möter vi i två olika sammanhang.
Som ett relativt ovanligt inslag i vår natur
och som en allt vanligare del av vår ur¬
bana utemiljö. Orsaken till det första är
att linden inte erbjuder några ”nyttigheter”
i den nutida skogshushållningen. Dess¬
utom tycks linden ha svårt med att
utveckla grobart frö i vårt kalla klimat.
Engelska undersökningar visar att augusti¬
temperaturen spelar avgörande roll i
sammanhanget. Till det senare bidrar att
linden är ett allsidigt användbart träd för
park- och gatumiljö. Här har dess an-

vändning också ökat beroende på att almsjukans härjningar gjort att nyplantering
av alm i det närmaste har upphört.
Innehållet i denna artikel baseras
främst på erfarenheter jag fått inom ra¬
men för ett forskningsprojekt ”Det histo¬
riska lindmaterialet i svenska alléer,
parker och trädgårdar” som finansieras
av SJFR, Skogs- och jordbrukets forsk¬
ningsråd. Projektet syftar till att beskriva
de lindar som planterats i Sverige under
1600- och 1700-talen. Mer därom nedan.
Motivet för att starta ett sådant projekt

£>
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I
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Figur 1. Träd av skogslind (Tilia cordata) i betesmark. Eventuellt har träden tidigare lämnat material for
bastframställning. Äspinge norr om Hörby i Skåne.
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har främst varit behovet av att veta vad rama) håriga och försedda med fem svagt
man arbetar med vid renovering och utvecklade ribbor. Bohuslinden har rela¬
restaurering av historiska anläggningar.

Vilka lindar?
Det är inte helt lätt att särskilja de olika
arterna, hybriderna och sorterna av lind.
Några ord av Scheller (1972) kan tjäna
som illustration till det: So leicht die
abgrenzung der Linden als Gattung ist,
so schwierig ist die Begrenzung der einzelnen arten innerhalb derselben. Die
Ursache hierzu liegt einerseits in einer
gewissen Variabilität der einzelnen
Merkmale. Viele von ihnen schwanken in
ihrer Ausbildung, und bei ihrer Beschreibung mussen deshalb häufig
Angaben wie "mehr oder weniger" oder
auch "oft" erfolgen. Erst die Summe aller
Merkmale ergibt dann ein genaues Bild
der einzelnen Arten.
Till lindsläktet räknas ett 35-tal arter av
vilka två är vildväxande i Sverige. Skogs¬
linden (Tilia cordata Mill.) som är vild¬
växande upp till Ångermanland och
bohuslinden (Tilia platyphyllos Scop.)
som endast finns kvar som några relikter
i Bohuslän vid Öddö och på Sydkoster.
Kring de senare finns träd av hybriden
som på svenska kallas parklind och som
numera bär det latinska epitetet Tilia x
europaea L. Synonymer är T. x vulgaris
Hayne, T. x intermedia DC och T x
hollandica K. Koch. Medan föräldraartema är relativt lätta att skilja åt är dess
hybrid svårare att identifiera. Skogslinden
känns bland annat igen på sina relativt
små blad som är mattgröna på ovansidan
och blågröna på undersidan. Tredje ord¬
ningens nerver är nedsänkta i bladskivan
och i nervvinklama finns rostfärgade hår¬
samlingar. Blomklasen är snett uppåtriktad och innehåller 4-10 (ibland ända till
25 eller fler) blommor. Frukterna är tunnskaliga (kläms lätt sönder mellan fing-

tivt stora och mjuka blad av mer eller
mindre ljusgrön färg. De är ofta på ovan¬
sidan och nästan alltid på undersidan för¬
sedda med enkelhår som inte enbart sit¬
ter på nerverna utan också mellan dem.
Tredje ordningens nerver är upphöjda.
Antalet blommor är vanligen 2-5 och sit¬
ter i en hängande klase. Frakterna tillhör
de största inom släktet. De varierar från
klot- till päronformiga och är håriga och
tydligt 4-5-ribbade. Skalet är tjockt och
kan hos mogna frukter inte klämmas sön¬
der mellan fingrarna. Parklinden, som rap¬
porterats vild förutom i Sverige även i
bland annat Danmark, England, Holland,
Schweiz och Polen, varierar till sina ka¬
raktärer mellan föräldrarna.
Dessutom finner man i svenska parker
och gatuplan teringar bland annat följande
arter och hybrider. Glanslinden som tidi¬
gare förts som en hybrid har numera in¬
kluderats i parklinden och givits epitetet
Tilia x europaea Euchlora'. Silverlinden
(Tilia tomentosa Moench), med sin sil¬
vergrå undersida, är med sin sydost¬
europeiska utbredning ett värmekrävande
träd och mindre lämpat för svenska för¬
hållanden. Ett fint exemplar finns i par¬
ken på Bogesund norr om Stockholm.
Hängsilverlinden (Tilia tomentosa 'Petiolaris') har ett karakteristiskt hängande
växtsätt och vänder på sensommaren upp
sina bladundersidor. I Skåne finns välut¬
vecklade träd bland annat på Vrams
Gunnarstorp. Svartlinden (Tilia americana) har stora blad med mycket skev
bladbas. Har ofta använts för arkadklippning.

Sverige rikt på äldre träd av parklind
Inom ramen för det forskningsprojekt som
nämnts ovan har jag under de senaste
fyra åren haft möjlighet att besöka ett
7
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cerade i rang och er¬
bjöds privilegier vid
återkomsten till Sve¬
rige. För att ge uttryck
åt sin nyvunna status
byggde de slott och
herresäten och anlade
kring dessa parker
med, enligt tidens
mode, alléer av från
Holland importerad

lind.
De äldsta planter¬
.
från1600-talet
ingarna
sEfe-.?
består ofta av enstaka
träd eller små renäs¬
sansaktiga arrange¬
mang av ett fåtal träd.
exempel på det
Ett
\
förra är det träd som
Erik von der Linde
planterade på Malm¬
vik utanför Stockholm
i böijan av 1600-talet.
En spillra av det ur¬
sprungliga trädet lever
och kan
fortfarande
%
vara en av de äldsta,
nu levande, planterade
parklindama i Europa.
Ett intressant exempel
Figur 2. Parklindar (Tilia x europaea cv.) vid Edsbergs slott i Sollentuna.
De är planterade vid mitten av 1600-talet. De representerar en klon som inte
på det senare är de
blivit funnen på andra platser i Sverige.
stora lindarna vid Eds¬
stort antal alléer, parker och trädgårdar bergs slott i Sollentuna norr om Stock¬
med lindträd planterade under 1600- och holm (figur 2) planterade vid mitten av
1700-talen. I dessa anläggningar finns ett, seklet. Så småningom planterades större
både till variationen och antalet, enastå¬ anläggningar i barockens anda och några
ende material av främst parklind. Detta framträdande exempel är alléerna vid
har nyligen bekräftats vid besök i Sverige Drottningholms slott, vid Rosersberg i
av några av världens främsta experter i Sigtuna kommun och på Ekolsund vid
ämnet dr Bert Maes från Holland och dr Ekoln i nordöstra Mälaren. Nästan
Donald Pigott från England. Orsakerna genomgående har dessa träd importerats
kan härledas till Sveriges ekonomiska från Holland. Man har kunnat visa, ge¬
styrka under perioden och att de stora nom studier av årsringsvariationer, att
krigen medförde att många soldater avan- dessa träd i princip höll samma storlek
-

-
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vid planteringen som
nutidens alléträd d.v.s.
10-12 och 12-14 cm i
stamomfång en meter
över rothals. Transpor¬
terna från Holland till
Sverige gick naturligtvis
sjövägen. Det verkar
som om dessa genom¬
fördes under våren ef¬
tersom skepparna var
rädda för att vid höst¬
resor, på återfärden,
drabbas av stormar vid
Skagen. Eftersom resan
till Sverige tog åtskilliga
veckor i anspråk kan
man undra över lind¬
trädens kondition vid
framkomsten. Det finns
uppgifter om att man er¬
satt utgångna, dyra hol¬
ländska träd med vilda
lindplantor ”från sko¬
gen”.
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Varför parklind?
Varför blev det park¬
linden som kom att Figur 3. Författaren i gammal parklind på Skokloster vid Mälaren.
Illustration som visar att många parklindar planterade på 1600- och 1700exporteras i hundratu¬ talen
är i behov av trädvård eller restaurering.
sental från Holland till
anläggningar i bland annat Ryssland, träd hölls ting, marknad och bröllop. I
Sverige, Danmark och England? Orsak¬ Holland, Belgien och Tyskland kan man
erna till det är ännu inte helt klarlagda fortfarande se ett fåtal levande exempel
men det har spekulerat i att hybriden växte på denna kultur. Ett av de allra mest im¬
snabbare än föräldraartema, att den var ponerande byträden finns i Westerlo i
lättare att föröka och att den möjligen norra Belgien.
tålde transporten bättre. Dessutom måste Pigott (1992) har påpekat att den allra
man beakta den tradition av byträd som första plantskoleproduktionen av lind kan
ännu levde kvar i Nordvästeuropa. Lin¬ ha byggt på modermaterial från dessa
den var i den germanska mytologin bylindar som i Holland ofta varit park¬
tillägnad gudinnan Freja som stod för kär¬ lind. Det finns inga indicier om att park¬
lek, fruktsamhet och rättvisa. Ofta lind från andra länder än Holland använts
planterades en lind i mitten av byarna. som moderträd.
Under dessa konstfärdigt beskurna lind9
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I det forskningsprojekt som nämnts ovan
har jag studerat den variation som finns i
detäldre svenska parklindsmaterialet. Man
har tidigare trott att dessa träd kunde föras
till ett fåtal kloner (Pigott 1992) men mina
studier visar att variationen är betydligt
större. Det har så här långt varit möjligt att
identifiera ett tjugotal kloner. De har först
identifierats genom studier av morfologi¬
ska skiljemärken och skillnaderna har
sedan verifierats genom DNA-analyser.
Som det verkar har Sverige, av skäl som
nämnts ovan, kommit att få en extremt stor
variation av parklind i sina äldsta parker.
Kanske är det så, tanken svindlar, att Hol¬
land exporterat delar av sin biologiska
mångfald av lind till vårt land. I Holland
har denna mångfald, genom extremt långt¬
gående uppodling och urbanisering, nästan
försvunnit.

Stort behov av trädvård
Det stora antalet lindar som planterats på
1600- och 1700-talet är idag ofta i stort
behov av någon form av trädvård eller
restaurering. Fram till 1800-talet var dessa
träd regelbundet hamlade. Därefter har
de ofta fått växa fritt och är idag ofta 25
meter höga eller mer. De har därvid ut¬
vecklat karakteristiska kandelaberkronor.
Vid det gamla stället för hamlingen har
träden ofta en svag punkt, ofta orsakad av
röta, som gör att stambrott är vanliga.
Ibland har stammen blivit helt ihålig som
på trädet på Skokloster (se figur 3).
Eftersom många parker är öppna för
besökare är risken för olyckor ganska
stor. På Drottningholm, som besöks av
ett stort antal turister varje år, har man
därför startat ett mycket ambitiöst restaureringsarbete. De åtta lindrader som inra¬
mar barockdelen skall successivt förnyas
i etapper. Hela trädbeståndet har analys¬
erats och klassificerats av mig och Per
Ola Fritzon. 1998 genomfördes den för10

sta arbetsetappen, som innebar borttagning av de gamla träden, förbättring av
markförhållandena och plantering av nya
parklindar i området längst bort från slot¬
tet. Dessa kom från en tysk plantskola
som var den enda som kunde leverera
träd vars hela produktionstid var doku¬
menterad. Under tiden har jag på Alnarp
förökat upp drygt 400 plantor från mate¬
rial som tagits från ett antal av de äldsta
träden i lindraderna. Dessa plantor skall
förhoppningsvis planteras i den sista etap¬
pen, närmast slottet, som genomförs om

ca 12-15 år.
Referenser
Maes, B. 1990: De lindesoorten van Ne¬
derland. Gorteria, sid 61-81.
Pigott, C.D. 1992: The clones of common
lime (Tilia x vulgaris Hayne) planted in
England during the seventeenth and
eighteenth centuries. New Phytol. 121,

sid. 487-493.
Pigott, C.D. & P.D. Sell 1995: Nomencla¬
ture of the European species of Tilia. I.
Tilia europaea L. Kew Bulletin 50(1),
sid. 135-9.
Scheller, H., 1972.: Die Linden in Parks
des unteren Maingebietes. Mitt.
Deutsche Dendrol. Ges. 65, s. 7-42.

Kontakt
Jag tar gärna emot tips eller svarar på frågor
om:
★ stora planterade lindar (3 meter i om
krets eller större),
★ uppgifter om inköp eller transport av
lind under 1600- och 1700-talen m.m.
Försöksledare Rune Bengtsson,
Inst. för trädgårdsvetenskap, SLU, Box 55,
230 53 Alnarp.
Tfn: 040/41 53 61, fax: 040/46 04 41,
Epost: <Rune.Bengtsson@tv.slu.se>
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ÄDELLÖVTRÄDENS BLOMNING OCH
FRUKTSÄTTNING
1 . Lind
Ulf Olsson

Linden ( Tilia cordata Mill.) hade sin
största utbredning under stenåldern och
fanns då mycket rikligt i ekblandskogen
och gynnades av det då rådande varma
klimatet. I våra dagar är förekomsten av
naturligt spridd lind ej så stor. Lind betecknas dock som 'tämligen allmän' i
floroma. Den växer gärna i skyddade lägen i sydvänd blockrik terräng.
I flera årtusenden har linden varit till
nytta för människan. Trädet har t.ex. gett
virke till olika redskap och snideriarbeten.
Flera av skulpturerna på regalskeppet Vasa

är uthuggna i lindträ. Av den fiberrika
basten har man tillverkat skor, rep och
bastmattor som användes som förpackningsmaterial. Linden har också varit och
är fortfarande ett högt uppskattat vårdträd. Det finns flera arter och hybrider av
lindar som används i parker och gatumiljö
(se Rune Bengtssons artikel om linden
på sidan 6 i detta nummer av Ekbladet).
Som ett kuriosum kan nämnas att Carl
von Linnés far, Nils, på sin gård i Småland hade en stor lind som han uppskattade mycket. Han antog efternamnet
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Figur 1. Lägg märke till de nektarfyllda foderbladen. Linden besöks flitigt av bin och andra insekter.
Lindblomshonung är en av de produkter linden kan ge. - Vanås 1998-07-16.
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Figur 2. Blommorna sitter på långa skaft i en kvastliknande blomställning. Den har ett stödblad som delvis
är sammanväxt med kvastskaftet. Stödbladet fungerar som en vinge så att hela fruktställningen lättare sprids
med vinden. Vanås 1998-07-16.

-

Linnaeus efter lin, det småländska for¬
men av lind (Blunt 1971).
Anmärkningsvärt är lindens sena blom¬
ning. Först i juli-augusti öppnar sig
blomknopparna. De små gulvita blom¬
morna är femtaligt radiärsymmetriska.
Foderbladen är något trågformade och
fyllda med nektar som doftar starkt och
lockar till sig humlor och bin och en
mängd andra insekter (figur 1). Blom¬
morna sitter på långa skaft i en kvast¬
liknande blomställning (figur 1 och 2).
Den har ett stödblad som delvis är sam¬
manväxt med kvastskaftet. Stödbladet ger
fruktställningen en rotation vid fällningen
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sent på hösten och åstadkommer att hela
fruktställningen lättare sprids med vin¬
den .
I pistillens fruktämne anläggs från bör¬
jan fem rum med två fröämnen i varje
rum men alla utom ett tillbakabildas.
Fruktämnet utvecklas därför i regel till
en enrummig nöt med ett enda frö. Nå¬
gon gång kan man finna en nöt med två

frön.

Litteratur
Blunt, W. 1971: Carl von Linné. Trevi,
Stockholm.

Ekbladet 14

SKYDD AV ÄDELLÖVSKOGAR
Gustav Fredriksson

Den sammanlagda arealen skyddad skog
i Sverige var vid inledningen av detta år
856 000 hektar. 73 % av dessa är fjällnära
skogar och således 27 % nedanför den
fjällnära gränsen. Den skyddade arealen
motsvarar 3,7 % av Sveriges produktiva
skogsmarksareal. Motsvarande andel för
Svealand och Götaland är 0,7 %. Siffrorna visar tydligt att inrättandet av
nationalparker och skogsreservat historiskt har starkt inriktats mot Norrland och
fjällområdet.
Det senaste skogspolitiska beslutet
fäste stor vikt vid miljömålet, vilket innebär att den biologiska mångfalden i
skogslandskapet ska bevaras och utvecklas. Genomförandet av skogspolitiken är
ett gemensamt ansvar för staten och
skogsnäringen, d.v.s. Skogsstyrelsen genom skogsvårdsstyrelsema, skogsägarna,
skogsindustrin och deras organisationer,
Riksdag och regering visar det bl.a. genom att tilldela väsentligt ökade anslag
för ersättning till skogsägarna för bildande av naturreservat och biotopskyddsområden. Naturvårdsverket och länsstyrelsema svarar för naturreservaten, medan
Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelser-

na beslutar om biotopskydden. Av den
nyligen framlagda vårpropositionen till
riksdagen framgår vilka statliga anslag
för naturreservat och biotopskydd, som
kommer att finnas tillgängliga de närmaste åren.
Naturvårdsverket har ett uppdrag från
regeringen att utarbeta en kunskapsöversikt och förslag till kriterier för arbetet med skydd av skogsmark. Bakgrunden är givetvis de ökande reservatsanslagen och behov av riktlinjer för hur
prioriteringar ska göras inför val av olika
områden för skydd. Rapporten till regeringen ska lämnas senast den 30 juni detta
år. I denna kommer ställning att tas till
hur olika skogstyper ska prioriteras vid
fördelning av anslaget. För lövskog i Sydsverige finns i dag en preliminär arbetsrapport "Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Kriterier för naturvärdering, skydd och skötsel". Rapporten innehåller inga uppgifter om arealer,
förslag till prioriteringar mellan skogstyper eller omfattning av nya reservat.
Ställning till detta kommer att tas senare
av Naturvårdsverket.

Årliga anslag till skydd av skogsmark.
Miljoner kronor.
Naturreservat
Biotopskydd

1998
190
25

1999
340
40

2000
390
50

2001
500
125

2002
?
125
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Naturvårdsverket har i en rapport 1997
"Skogsreservat i Sverige" föreslagit hur
ett tänkt årligt anslag på 400 miljoner
kronor till naturreservat bör fördelas. Förslagetinnebärattl5%avanslagetanvänds
för skydd av ädellövskogar, vilket under
en tioårsperiod motsvarar 25 000 hektar,
Detta är mellan 10 och 15 % av befintlig
ädellövskog. Utöver naturreservat kommer nya biotopskyddsområden att béSlutas.
Dessa är mindre områden upp till fem
hektar. Nyckelbiotopsinventeringen och
andra inventeringar visar att många av
Sydsveriges hotade arter av växter, insekter och svampar är knutna till
ädellövskogen. Äldre naturskogsartade
ädellövskogar är en av de prioriterade
skogstyper som uppfyller kraven på biotopskydd.

En knäckfråga är vad som menas med
"skydd av skog". Detta diskuteras i den
referensgrupp som är knuten till Natur¬
vårdsverkets uppdrag, i vilken jag representerar södra Sveriges skogsvårdsstyrelser. Skydd ska inte alltid innebära
att skogsbruksåtgärder förbjuds. Många
hotade arter i södra Sverige tillhör det
mera öppna kulturlandskapet och är nu
knutna till relativt öppna skogar.
Exempelvis solbelysta fristående ekar och
skogar med gläntor innehåller en biologisk mångfald, som spolieras om man låter ädellövskogen stå orörd och tätna under årtionden och århundraden. Däremot
måste skogsbruksåtgärdema genomföras
så att man bevarar och utvecklar befintliga naturvärden.

gg)

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION DEN 23-24 SEPT. 1999
Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland är värd för årsmöte och exkursion 1999. Sam¬
ling på Kährs group i Nybro kl. 11.00. Programmet upptar bl.a. besök i
produktionsskog på fastlandet och vandring från landborgen till kustlinjen på Öland.
Årsmöte, middag och övernattning på Ekerums konferensanläggning.
Efter årsmötesmiddagen planeras en paneldebatt om skogsreservatbildning med
inbjudna gäster från bl.a. Naturvårdsverket.
Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i början av juni.
Styrelsen
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 7
Blekticka, Pachykytospora tuberculosa
Stellan Sunhede

Blektickan, Pachykytospora tuberculosa
(Fr.) Kotlaba & Pouzar, är en vitrötande
svamp på ek. Den har delvis en liknande
ekologi som västlig rostticka, Phellinus
ferreus (Pers.) Bourdot & Galzin, som
behandlats i Sunhede (1998). En rad andra eksvampar som beskrivits och
illustrerats i Ekbladet (Sunhede 1993,
1994, 1995, 1996a,1997).

Blekticka

Pachykytospora tuberculosa (Fr.)
-Kotlaba
& Pouzar.

Fruktkropp
Blektickan har en vidväxt, skorplik till
dynformad, ± långsträckt oval till oregelbundet utbredd, blekt färgad fruktkropp
med slät till något knölig yta (figur 1 A,
B; 2 A). Fruktkroppen är vanligen flerårig, 5-30 cm lång, 5-12 cm bred och
upp till 2(-3) cm tjock, relativt fast vidvuxen substratet och med insprängda
sterila partier eller med en antydan till
hattar på vertikalt eller lutande substrat
(jfr figur 1 A). Konsistensen är seg som
färsk och korkartad till trähård som torr.
Porytan är i färskt tillstånd blekt grårosa
till blekt rödlätt, vid tumning rödaktig
till rödbrun (figur 1 B), som torr blekt
färgad i grårosa, gråvita, brungrå, ockra,
eller beige toner (färg varierande beroende på fruktkroppens status). Porerna
är runda till kantiga, tydligt synliga, 2-3
per mm, på lutande substrat ibland avlånga (jfr figur 1 B). Fruktkroppskanten

porytans farg, steril (figur 1 B) eller
med ± väl utvecklade porer. ”Hattovansidan” (se ovan) steril, blekt grårosa till
något rödbrun. Rörlager ett till flera (beroende på ålder), mer eller mindre tydligt
avsatta av seg till korkartad konsistens
± beigeaktig färg. Under rörlagren
närmast substratet finns ett tunt, ibland
otydligt, korkartat ffuktkroppskött (trama)
av samma farg som dessa.
Två eller flera närliggande fruktiÿppÿ kan växa samman (jfr figur 1 A)
ocb kan da na över en meter i längd. På
grov bark kan fruktkropparna vara oregelbundet knöliga beroende på det ojämna
substratet, men allteftersom de tillväxer i
tjocklek
fyller ut barksprickor får
fruktkroppen en mera jämn yta. På gamla,
tjocka, dynlika fruktkroppar kan sidokanten vara helt steril eller ha döda rester
av rörlagret. På lite tjockare exemplar
kan fruktkroppskanten lossna från
substratet vid torka.
Blektickan kan på nära håll knappast
förväxlas med någon annan svamp på ek,
men d£ fruktkropparna kan sitta högt upp
i trädet (jfr figur 2 A) kan de på håll och i
viss belysning förväxlas med andra
resupinata (vidväxta) fickor och skinn¬
gj- av

svampar.
Ekologi
l Sverige växer blektickan på ek. Den är
funnen både på bergek, Quercus petraea,
ek> Q mbur Ryvarden & Gilberts15
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son (1994) noterar att arten i Europa näs¬
tan uteslutande förekommer på ek. Från
f.d. Tjeckoslovakien rapporterar Kotlaba
(1984) fynd av blekticka på Quercus cerris
(turkisk ek), Q. petraea, O. pubescens
(luddek) och Q. robur samt att svampen
är funnen en gång vardera på hagtom,
Crataegus sp. och apel, Malus domestica.
Enligt Gilbertson och Ry varden (1987)
är arten i Nordamerika enbart känd från
ek.
I Sverige finner man blektickan på ek
både i ± öppna miljöer (t.ex. hagmark
och parker) och i sluten skog (ofta tidi¬
gare hagmark). Här växer svampen
främst på döda eller halvdöda, ofta lite
grövre ekgrenar med kvarsittande bark
(figur 2 A). Mera sällan ser man frukt¬
kroppar på naken ved. Blektickan före¬
kommer främst på gamla, grova, vidkroniga träd men är ibland funnen på klena
ekstammar. Svampen kan leva kvar i flera
år på fallna grenar och träd (figur 1 A, B).

Röta
Svampen orsakar vitröta främst i trädets
grenar. Under fruktkroppen finner man
den mjukrötade veden omedelbart under
barken. Ofta når rötan en eller ett par cm
in i grenen varefter den hårda kärnveden
tar vid. Med tiden blir vitrötan så mjuk att
bark med rester av vitrötad ved och frukt¬
kroppar faller till marken och kvar blir
grenens hårda kärna. Ryvarden & Gilbert¬
son (1994) beskriver rötan enligt följande:
”Uniform white rot .... In the advanced
stages the rot becomes chalky in con¬
sistency”.
Blektickan är en av många rötsvampar
som främst angriper ekgrenarnas ved.
Några exempel på andra ”grensvampar”
illustreras i Sunhede (1996 b) och
Sunhede & Vasiliauskas (1996).
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Utbredning och status
I Sverige är blektickan funnen inom ekens
naturliga utbredningsområde (från Skåne
i söder till Uppland i norr och från Bo¬
huslän i väster till Gotland i öster). Den
är tämligen sällsynt men kan lokalt vara
mera frekvent. Arten behandlas som
hänsynskrävande i Larsson (1997). I Dan¬
mark klassas arten som hotad av Vesterholt
& Knudsen (1990). Svampen är noterad
som sällsynt från södra Norge av
Ryvarden (1978) och angiven som
hänsynskrävande i Bendiksen m.fl.
(1998). Den är ej funnen i Finland enligt
Kotiranta & Niemelä (1996).
Blektickan tycks ej vara funnen i Est¬
land men den är rapporterad från Lett¬
land av Rafalovich (1967, 1970) och fun¬
nen på ek i Talsi distrikt (Moricsala) av
Sunhede och Vimba 1991 (ej publicerat).
Arten är ej funnen i Litauen enligt Gricius
& Matelis (1996) och Sunhede &
Vasiliauskas (1996).
Svampen är funnen i Vitryssland
(Parmasto, personligt meddelande) och
är rapporterad från Ukraina (Krim) och
södra Ryssland (Krasnodar-området) av
Bondartzev (1971). Ryvarden & Gilbert¬
son (1994) skriver att arten är vitt spridd i
Europa och anger utbredningen i grova
drag (en prick i varje land).
I Nord- och Mellanamerika är blek¬
tickan enbart känd från södra Arizona
och Mexiko enligt Gilbertson &
Ryvarden (1987). Domanski (1972) anger
att den även är funnen i Asien.
Vad det gäller blektickans naturvärde
i Sverige skriver Olofsson (1996): ”En
basart för bedömningen av naturvärden i
ekmiljöer, där den relativt frekvent upp¬
träder på gamla eller mycket gamla träd”.
Det förtjänar dock att påpekas att
blektickan då och då även påträffas på
klena ekar utanför bestånd med gammel-
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ek. Gamla vidkroniga ekar med grova
döda eller halvdöda grenar utgör emel¬
lertid det klart dominerande substratet
(figur 2 B). Även om arten är funnen på
ganska många lokaler och för närvarande
ej är hotad i vårt land så bör man ha i
minnet att de miljöer som den förekom¬
mer i är på stark tillbakagång. Det är
därför rimligt att i Sverige klassa arten
som hänsynskrävande.

Artens roll i skogsbruket
Arten torde sakna betydelse som skade¬
görare inom ekskogsbruket då den främst
föredrar gamla vidkroniga hagmarksekar
och främst orsakar röta i döda och halv¬
döda grenar.
Summary
Sunhede, S. 1999. Wood fungi on oak - 7. Blekticka, Pachykytospora tuberculosa. - Ekbladet
14: 15-20.
The gross morphology, ecology and distribu¬
tion of Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotlaba
& Pouzar are treated. In Sweden the species is
found on Quercus robur and Q. petraea. It occurs
both in more open environments (e.g. wooded
meadows and parks) and in closed woods (often
former wooded meadows). The fungus is mainly
found on dead or half dead, attached branches
of old, often wide-crowned oaks (figure 2 A, B)
where it causes a rather superficial white rot. It
is sometimes found on fallen branches (figure 1
A, B) and trees where it may continue to grow
for some years. Finds are more rarely made on
thin oak trunks. Fruitbodies mostly appear on
bark but are sometimes seen on naked wood.
The species is found on rather many spread
localities in Sweden within the area of the natu¬
ral occurrence of Quercus (from the province
of Skåne in the South to Uppland in the North
and from Bohuslän in the West to Gotland in
the East). The fungus may be rather frequent
locally in Swedish oak stands with wide-crowned
oaks. The species is not threatened at the mo-

ment. However, as the above type of habitats is
steadily diminishing the species should be looked
upon as care demanding.
Stellan Sunhede, Department of Evolutionary
Botany, Göteborg University, Box 461, 405 30
Göteborg, Sweden.
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Rättelse
I Sunhede (1998) ges en referens till ett
icke utgivet arbete ”Bendiksen 1997” ef¬
ter kontakt med förlaget Fungiflora. Titel,
antal författare, och tryckår för detta ar¬
bete blev emellertid senare ändrat och
citeringen skall därför vara Bendiksen
mil. (1998). Se referenser ovan.
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SPONTAN FÖRYNGRING AV SKOGSEK
-Spridningsmönster och överlevnad i olika biotoper.
Ingela Frost

Många trädarter med stora frukter såsom
exempelvis skogseken ( Quercus robur L.),
sprids huvudsakligen av fröpredatorer
(Silvertown 1980), i skogsekens fall av
olika gnagare, men främst skogsmus
( Apodemus flavicollis ) och fåglar såsom
nötskrika ( Garrulus glandarius), vars
födosöksbeteende styrs av frötäthet och
avståndet till frökällan (Janzen 1971,
Howe och Smallwood 1982).
Syftet med denna undersökning var
att se om den spontana etableringen av
ek beror på groningsframgång och groddplantsöverlevnad i olika biotoper eller
ekollonspridamas spridningsbeteende.
Undersökningen bestod av två parallella försök, utförda i trakten av Uppsala
under perioden 1987 - 1994.

mande ekplantor från groddplantstadiet
och framåt. För att vara säker på att bara
groddplantor ingick i försöket skulle
ekollonet sitta kvar vid plantan och vara
oangripet. Två gånger om året noterades
plantornas överlevnad, tillväxt och eventuella skador.
Hösten 1986 var ett sk. ekollonår i
Uppsalatrakten varför antalet grodd¬
plantor vid försöksstarten våren 1987 var
ovanligt stort. Därefter varierade ollonförekomsten kraftigt mellan olika år under försökets gång (Tabell 1).
Störst antal spontant förekommande
ekgroddplantor fanns i de två undersökta
typerna av barrskog; blåbärsgranskog och
barrskog av låg örttyp (Tabell 1).
I två av biotoperna (lövskog och storm¬
lucka) skedde aldrig någon spontan eta¬
blering trots att äldre ekar (fertila eller
Försök 1.
Under sju år (med böljan 1987) följde juvenila) fanns inom området (Tabell 1).
jag, i sju olika biotoper, spontant förekom- Den spontana etableringen under den unTabell 1. Antal spontant växande ekgroddplantor per 100 nr under sju år och i sju
olika habitat. Från Frost, 1999.

Antal groddplantor per 100
Habitat
Barrskog lågört
Blåbärsgranskog

Hällmark
Betesmark
Slåttermark
Lucka (i barrskog)
Lövskog

1987 1988 1989 1990 1991
0.5 8.1 1.6
0
1.0 0.6 0
0
0
0
0
0
2.0 0
0
0
0
1.3 0
0
0
0

10.3
5.7
10.0
10.0
4.0
0
0

1992
0
0
0
0
0

1993
0
0
0
0
0

Totalt
20.5
7.3
10.0
12.0
5.3
0
0
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dersökta 7-årsperioden var dessutom
mycket låg i ytterligare två biotoper;
slåttemark och hällmark (Tabell 1). För
att ta reda på om denna dåliga etablering
berodde på att miljön var olämplig för
föryngring av ek eller om det berodde på
att ekollon inte blivit spridda till dessa
biotoper, uförde jag ett kompletterande

planteringsförsök.
Försök 2
Under försommaren 1990 planterades i
Uppsalatrakten grodda ekollon (d.v.s.
pålroten hade börjat växa ut) ut i samma
sju typer av biotoper som i Försök 1.

-

Undersökningsområdena valdes så att antalet redan etableradeekar var lågt, särskilt
med avseende på juveniler. Av de sådda
ekollonen noterades hur många som sköt
skott. Dessa plantor följdes sedan under
fyra år.
Överlevnaden var mycket hög i de två
barrskogsbiotopema i båda försöken. Ef¬
ter sju respektive fyra år levde exempel¬
vis fortfarande 79% av ekama i blåbärsgranskogen (fig.l och 2). Den höga
överlevnaden i barrskogen kan bero på
att predationstrycket här är relativt lågt
eftersom det här finns få ekollonbärande
ekar som lockar till sig täthetsberoende

Barrskog lågört
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Fig. 1. Överlevnad (%) av sådda ekar i olika habitat.
Barrskog lågört, n = 67; blåbärsgranskog, n =76;
hällmark, n = 25; betesmark n 12; slåttermark, n= 42;
lucka, n = 27. 1 lövskog hittades inga groddplantor.
Ekplantoma kontrollerades två gånger per år; vår (v) och
höst (h), utom 1992 (enbart höst). Från manuskript, Frost
1997.
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Blåbärsgranskog
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Fig. 2. Överlevnad (%) av 1987 - års spontant växande ekgroddplantor
i olika habitat. Barrskog lågört, n = 19; blåbärsgranskog, n =17; hällmark,
n = 5; betesmark n = 69; slåttermark, n= 6; lucka, n = 27. Ekplantoma
kontrollerades en gång om året på hösten (h), utom 1987 och 1994 då de
kontrollerades på våren. Från manuskript, Frost 1997.

ekollonpredatorer (jfr. Connell 1971).
Predation förekom dock i form av stamoch bladskador, varför man kan anta att
det låga predationstrycket inte är den
största orsaken till god föryngring här.
Det är snarare det fuktiga mikroklimatet
i bottenskiktet som är optimalt för
ekföryngringen eftersom ekplantor är särskilt känsliga för torka i etableringsfasen

ten var stor den torra sommaren 1990
(fig. 1).
Trots den låga förekomsten av spontant
växande ekplantor på slåttermarker, i
luckor och på hällmarker så etablerade
sig över 50% av de sådda ekollonen, vilket tyder på att det är ekollon-spridningen
till dessa biotoper som är begränsande.
I de betade biotoperna var dödligheten
(Finch-Savage 1992).
mycket stor de första året. Av de spontant
Ekar som växte på hällmark överlevde förekommande ekplantoma (n= 69) över¬
till en början, men slogs i båda försöken levde omkring 20% de första åren och
ut under två på varandra följande torra efter sju år fanns 4,3% av ekarna fortfasomrar (1990 och 1991) (fig. 1 och 2).
rande vid liv (fig. 2). Av de sådda
På slåttermark överlevde varken de fåtal ekollonen (n=5 1 ) i betesmarker försvann
spontant förekommande ekplantoma el- 76,5 % under de första veckorna, för¬
ler de planterade mer än en vegetations- modligen innan något skott hade utveckperiod. Ekar utplanterade i större storm- lats (fig. 1). Ännu snabbare försvinnande
lucka i barrskogsmiljö överlevde ganska gällde för de 92 grodda ekollon som såtts
bra men verkade vara känsligare för yttre ut i tre olika lövskogsområden där samtpåverkan i form av torkskador än ekar liga försvann under de första veckorna.
som växte i sluten barrskog, då dödlighe- Förmodligen beror den extremt dåliga
23
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föryngringen i lövskog på en relativt hög
täthet av ekollonpredatorer . Skalrester
och sorkgångar var också allmänt före¬
kommande i dessa miljöer.
Bladskador i form av insektsgnag var den
allra vanligaste skadeorsaken. Totalt drab¬
bades 45% (n=l 16) av de spontant väx¬
ande ekplantoma och 43,5 % (n=253) av
de sådda ekarna av bladskador.
I båda försöken drabbades 38% av betes¬
skador där hela stammen betats av. Denna
typ av skada var också den vanligaste
dödsorsaken (30%) i barrskogsbiotopema.
Slutsatsen av denna undersökning är att
den spontana föryngringen av ek i hög
utsträckning är beroende av ekollonspridamas beteende. Där det är gott om
ekollonproducerande ekar samlas ekollonpredatorer/spridama, som transpor¬
terar iväg ekollonen till platser där
ekollonen gror bra, såsom i barrskogens
fuktiga mosstäcke.
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TÅL BOKENS BARK MINUSGRADER?
Anna Maria Jönsson

av kväve, vilket bland annat kan göra
träden känsligare för frost. Hos bok har
fler barksprickor noterats i närheten av de
större städerna och industrierna, vilket
sammanfaller med depositionsmonstret
för kväve och svavel (Jönsson 1996,
1998). Frostskador i sig dödar sällan trä¬
den, utan gör dem mer utsatta för angrepp
av skadeorganismer. Därför är det viktigt
att veta vilka faktorer som påverkar frost¬
känsligheten, hur dagsläget är i det
sydsvenska skogen och om de motåtgär¬
der som testas, i form av kalkning och
vitaliseringsgödsling, har avsedd effekt.

Stamskador
Under det senaste decenniet har stam¬
skador uppmärksammats i form av
blödande granar, plötslig ekdöd och ska¬
dor på bokar, bl.a. bokbarksjuka.
Frostskador följda av svampangrepp
misstänks vara en bidragande orsak.
Träd stressade av högt kvävenedfall,
markförsurning och höga halter mark¬
nära ozon har ökad känslighet för
svängningar i temperatur och vattentill¬
gång. En hög kvävedeposition kan leda
till näringsobalans, d.v.s. brist på något
ämne i förhållande till koncentrationen

kväve
mg/g
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Figur 1: Bokar med barksprickor hade högre koncentration av kväve i barken än bokar utan
barksprickor. Standardavvikelse, ett mått på variationen mellan träden, indikeras genom en linje
på staplarna.
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Undersökning av frosttolerans i
bokbark
För att utvärdera samband mellan
frostkänslighet och näringsstatus i bar¬
ken samt påverkan av markegenskaper
undersöktes fem försökslokaler utlagda i
bokbestånd i Skåne. Vaije försök hade
kontrollytor och ytor som fått någon form
av markbehandling. Floen och Svenstorp
kalkades 1991 med 5 ton per hektar.Ynde
behandlades 1990 med 5 ton barkaska
per hektar. Maglehem gödslades med upp¬
repade kvävegivor under åren 1985-89
för att simulera en ökning av kväve¬
depositionen med 3 respektive 9 gånger.
Konga behandlades 1989-92 för att simu¬
lera en 9 gånger ökad kvävedeposition.
Tolv träd undersöktes på vaije lokal i
november 1997, hälften av dem stod på

behandlade ytor. För att undersöka
barksprickors samband med näringsobalans och hög frostkänslighet valdes
provträden ut så att häften var utan
sprickor och hälften med sprickor, både
på behandlade ytor och kontrollytor.
För att bedöma frostkänsligheten togs
barkbitar med en hålpipa, 1 cm i diame¬
ter. Tre bitar av barken frystes vid -10
eller -20°C. Tre barkbitar användes som
kontroll och ytterligare tre autoklavera¬
des. Efter respektive behandling fick bark¬
bitarna ligga i en 3% propanollösning
under ett dygn, därefter mättes lednings¬
förmågan. Ju mer skadad en barkbit var,
desto mer joner läckte ut i propanollösningen, vilket resulterade i en högre
ledningsförmåga. Ett skadeindex räkna¬
des ut för vaije frystemperatur genom att

Antal barksprickor
per träd
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Figur 2: Bokar som hade blivit behandlade med 450 kg kväve per hektar hade fler sprickor än
de andra bokarna. De kalkade träden på Svenstorp och kontrollträden i Maglehem hade inga
sprickor. Standardavvikelse, ett mått på variationen mellan träden, indikeras genom en linje på
staplarna (n—100)

26

Ekbladet 14

barkbitar från samma träd jämfördes med stod på mycket fuktiga områden var krafvarandra. Skadeindexen jämfördes med tigt skadade på barken, både i Ynde och
näringsanalyser av barkprov och jordprov. Svenstorp.
Träd som stod på marker med låg kol/
Resultat och slutsatser
kväve kvot var frostkänsligare. Kol/kväve
Träd med stamskador var något känsli- kvot är på sura jordar ett mått på hur
gare för frost än träd utan stamskador, mycket kväve som ackumuleras och inTräden med stamskador hade också hög- dikerar hög belastning.
re koncentration av kväve i barken, vilket Näringsobalans gör att träden lättare drabstöder hypotesen om att kvävemättnad bas av frostskador. Den kan orsakas av
påverkar trädens frosthärdighet negativt en hög kvävebelastning som leder till
(figur 1(.Träden som hade blivit utsatta ökad tillväxt och därmed större behov av
för kväveövergödning hade generellt fler andra näringsämnen, och av mark¬
sprickor än andra träd (figur 2), men de försurning (lågt pH) som orsakar att nä¬
var inte signifikant känsligare för låga ringsämnen läcker ut från skogsmarken
temperaturer. Det beror troligen på att och därmed inte kommer träden till godo.
träden först reagerat negativt men har åter- Träden och skogsmarken har förmåga att
hämtat sig under de 7-9 år som gått sedan återhämta sig om belastningen upphör,
sista kvävegivan spreds, samt att baskat- men vitaliseringsåtgärder i form av kalk¬
joner också tillfördes under behandlingen ning och asktillförsel kan behövas för att
kompenserade något för det ökade upprätta goda förutsättningar. Ändringar
näringsläckage som uppstod.
i tillförsel av näringsämnen till skogsFrosthärdigheten var beroende av balan- mark märks först och mest i marken, efsen mellan näringsämnen i barken. Fram- ter en tid i trädet, t.ex. barkkemin, som i
för allt höga koncentrationer av svavel i sin tur påverkar fysiologiska egenskaper
förhållande till kalcium i kombination såsom ffosthärdighet.
med andra näringsämnen påverkade trä¬
dens frosthärdighet negativt. Låga halter Referenser
kalcium och höga halter svavel kan för- Jönsson, A. M. 1996: Bokbarksjuka och
väntas förekomma på magra jordar ut- boksköldlöss i Skåne. Ekbladet 1 1 :21-25.
satta för hög kväve- och svaveldeposition. Jönsson, A. M. 1998: Bark lesions on
Generellt var koncentrationen av kalcium beech (Fagus sylvatica) and their relation
i marken låg på de undersökta lokalerna, to epiphytes and site variables in Scania,
Kalkning förbättrade markkemin genom south Sweden. Scand. J. For. Res. 13: 297höjda koncentrationer av kalcium och 305.
magnesium samt högre basmättnad. I bar¬
ken på de träd som stod på de kalkade
ytorna i Floen uppmättes också högre
kalcium/aluminium kvot vilket indikerar
gynnsammare förhållanden.
Stora skillnader i markförhållanden, fram¬
för allt vattentillgången, mellan upprep¬
ningar i Ynde gjorde att några klara be¬
sked om barkaskans effekter på frosthärdigheten inte kunde påvisas. Träd som
27

Ekbladet 14

EKENS INSEKTER
14. Kottelika knoppgaller
Åke Sandhall
Av alla olika slags galler som förekommer och att stekelhonoma inte kläcks förrän
på ek väcker ofta de kottelika knopp- ett eller två år senare.
gallema särskilt intresse. De är inte så
Stekelhonoma är partogenetiska, d.v.s.
vanliga som galläpplena och förekommer mest på ekbuskar och unga ekar och
på fjolårsskotten. Ibland kallas de för
ekrosor och kan vissa år bli talrika. De
börjar växa fram under juni månad och
blir som störst i augusti - september. Toppknoppar eller sidoknoppar blir extremt
förstorade. Gallema är först gröna men
blir senare bruna. Även sedan knoppgallen övergivits av invånaren kan den sitta
kvar länge på trädet.
Det är honor av gallstekeln Andricus
fecundator som skapar dessa knoppgaller.
Honoma lägger ett ägg på vaije knopp
och genom kemisk inverkan från ägget
och larven bildas en gall av den angripna
knoppen. Inuti det kottelika höljet utvecklas en äggformad, upp till 9 mm stor
kammare i vilken stekelns vita larv lever,
På hösten öppnar sig knoppfjällen på gallen och innerbehållaren med larven faller
ner på marken. Där förpuppas larven och
nästa vår kläcks det stekelhonor. Det kan
också hända att utvecklingen stannar upp
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de kan lägga livsdugliga ägg utan att först
befruktas av hannar. Äggen läggs i ekens
hanblommor där det bildas mycket små
vithåriga galler med en larv i vaije (kala
galler på blommorna orsakas av andra
gallsteklar). Dessa larver utvecklas snabbt
och redan tidigt i juni kommer den nya
generationan av gallsteklar fram. Nu be¬
står den av både hannar och honor som
parar sig. De befruktade honoma lägger
ägg på ekens knoppar och så bildas de
kottelika knoppgallema.
I galler kan det uppstå komplexa samhällen eftersom gallema ofta infekteras
av parasiter och andra inhysingar som
söker en skyddad tillvaro i gallen och
drar nytta av näringen i den. Lustigt nog
får knoppgallemas skapare konkurrens
från en nära släkting, Andricus curvator.
Denna gallstekel lägger också ägg på
ekknoppar men tycks ofta föredra att
sticka in äggen mellan knoppfjällen på
gallema av Andricus fecundator.
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ODLING AV BOURGOGNETRYFFEL
MED EK I SVERIGE
Christina Wedén

Tryffelsvampen bourgognetryffel (Tuber
aestivum syn. T. uncinatum) är en uppskattad delikatess. Svampen som också
kallas sommartryffel växer i symbios med
träd, främst ek och hassel. Trädet tillför
svampen kolhydrater och får i sin tur
mineraler från svampen, som med sina
svamptrådar har större näringsupptagande
yta än trädets rötter. Denna speciella form
av symbios kallas mykorrhiza. Fruktkropparna, de egentliga tryfflarna,
uppträder från sensommaren tills dess att
tjälen sätter in. Fruktkropparna är underjordiska och formade som knölar. Ytan är
svartbrun med små pyramidupphöjningar,
Den mogna fruktkroppens insida är marmorerad i brunt och vitt.
Vid mognad avger tryffeln dofter som
attraherar djur, såsom ekorrar, möss och
vildsvin. Det är också denna doft och
smak som gör att tryffeln uppskattas på
matbordet. Olika djur gräver således upp
tryffeln som föda och sprider på så sätt
tryffelns sporer. Även tamgrisar bökar
efter tryffel och användes traditionellt för
tryffeljakt. På senare tid har man i allt
större grad övergått till att använda sig av
specialtränade s.k. tryffelhundar, ett mer
lätthanterligt alternativ till den hungriga

grisen.
Tryffel har under århundranden samlats in från vilda bestånd av ek och hassel
i Syd- och Centraleuropa, för att sedan
säljas på marknader. Så sker ännu idag,
men när man i slutet av 1960-talet upplevde en drastisk minskning av det natur30

liga tryffelbeståndet startades expriment
med att effektivt försöka odla tryffel. Idag
finns många tryffelodlingar och flera
plantskolor i Frankrike och Italien har
specialiserat sig på att producera ek¬
plantor med tryfifelmykorrhiza, som bildas genom att plantans rot exponerats för
tryffelsporer i växthusmiljö.
I Sverige har bourgognetryffeln levt
ett undanskymt liv. Fram till sommaren
1997 fanns endast fyra fynd från tre olika
lokaler på Gotland dokumenterade, 200
år av mykologisk forskning till trots. En
pilotstudie 1 997-1998 resulterade dock i
intressanta indikationer gällande förekomsten av bourgognetryffel i Sverige.
Arten som tidigare ansetts mycket sällsynt på våra breddgrader, är nu rapporterad från flera ställen på Gotland. På en
lokal hittades 4,7 kg tryffel under säsongen 1998. För att utveckla projektet
började jag i mars i år som doktorand vid
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet sker i samarbete med Högskolan
på Gotland (HGO) och lokala myndigheter på Gotland. Projektet syftar bl.a.
till att undersöka möjligheterna till odling av bourgognetryffel i Sverige. De
vilda bestånden ska undersökas och kart¬
läggas parallellt med att svenska odlingsmetoder utvecklas.
Hittills har fynd av bourgognetryffel i
Sverige endast gjorts på Gotland, men
det är inte omöjligt att den även fore¬
kommer på andra platser i södra Sverige.
På 1930-talet bökades tryffel (av okänd
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Första stora fyndet av svensk sommartryffel (Tuber aestivum). Totalt hittades 61 stycken fruktkroppar med en
sammanlagd färskvikt motsvarande 986 g. Tryfflarna hittades på en yta av 0.75 kvadratmeter av en markägare på
Gotland den åttonde september 1998.

art) upp med tamsvin under mycket gamla
ekar i Skåne och såldes sedan vidare till
Långs delikatesser i Malmö. Vilken
tryffelart det rörde sig om förblir dock
okänt, då inköpslistor från den tiden inte
kunnat spåras.
För att hitta tryffeln ska man antingen ha
en väldig tur och träffa på den när man
t.ex. påtar i trädgårdslandet, eller också
använda sig av en tryffelhund. Fördelen
med att använda en hund är också att
man då endast hittar och tar upp de mogna
tryfflama. En omogen tryffel har en dåligt utvecklad smak och mognar inte efter det att den tagits ur jorden. Trädets
rötter och symbiosen med tryffeln är
också känslig för alltför stora störningar,
Där okunniga tryffeljägare varit framme
och grävt upp marken runt trädet för att
komma åt tryffeln, har den inte återkommit följande år och i vissa fall helt för-

svunnit. I och med att ett mer ekologiskt
tänkande har tagit fäste har intresset för
skogsprodukter som inte är timmer, bl.a.
svamp och bär, ökat. I USA kallas dessa
produkter för ”special forest products”
och har i många fall visat sig ge större
inkomster än en slutavverkning av sko¬
gen.
Tryffelmycelets livslängd är, liksom hos
många andra mykorrhizasvampars, densamma som trädets så länge miljön inte
ändras radikalt. Avverkning innebär därför ett slut på tryffelproduktionen.
Barrskogsplantering är idag dominerande
och anses ekonomiskt överlägsen löv¬
skogsplantering. Projektet med att odla
tryffel med ek i Sverige skulle därför
kunna bli en renässans för ekplanteringen
och också ge positiva ekologiska effekter
för de arter som lever i ekskog.
31
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Eken är ett utmärkt värdträd för
bourgognetryffeln. Man bör eftersträva
att använda inhemskt plant- och tryffelmaterial, då de är bäst anpassade till
svenska förhållanden. För att göra
konkurrensfördelarna gentemot andra
mykorrhizabildande svamparter så goda
som möjligt för tryffeln bör man plantera
på en grovkornig, väldränerad och mager
mark med kalkberggrund, gärna med pH
över 7,5. För tryffelproduktionen är ne¬
derbörden under sommarmånaderna

avgörande. I en plantering är det därför
en fördel att ha tillgång till bevattning för
att kunna kompensera under torra somrar.
Under våren 1999 skall de första
ekplantoma med mykorrhiza av bourgognetryffel planteras på Gotland.
Tryffelproduktionen böljar sedan minst
fyra år efter planteringen. Under den ti¬
den följs utvecklingen genom rotprover
som analyseras under mikroskop och med

Anmärkning
Tuber aestivum heter i Svenska svamp¬
namn (Lundqvist, N.& Persson, 0. 1987)
sommartryffel. Christina Wedén har i
ovanstående artikel valt att kalla den
'bourgognetryffel'.Hon anser att det är
olämpligt att kalla den sommartryffel ef¬
tersom det är en typisk höstsvamp. Enligt
Christina är 'bourgognetryffel' egentligen
inte ett nytt namn, utan det franska nam¬
net 'truffe de Bourgogne' översatt till
svenska. På franska är 'truffe d'été',
sommartryffel, de omogna fruktkroppar
med dåligt utvecklad smak och doft som
man kan finna på sommaren. Red.

Lästips
Mer om bourgognetryffel (sommartryffel)
finns att läsa på SLU:s webbsidor på
Intemet-adressen:
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DNA-analys.

<http://www.mykopat.slu.se/mycorrhiza/
kantarellfiler/texter/home.htm>

Författarens adress
Christina Wedén, Avd. för skogsmykologi och
patologi,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Box 7026, 750 07 Uppsala
Fax 018-309245, Tfn 018-671542
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 1998
Länspristagare
Kalmar län
Anders och Lars Andersson
På bröderna Anderssons skogsfastighet
(396 ha) i Haraldsmåla finns 45 ha ädellövskog som de vårdat på ett föredömligt
sätt. De har liksom sina föräldrar avstått
från att ersätta lövet med gran utan har i
stället satsat på att ta fram självföryngrande ek. Det har de lyckats med.
Ädellövskogen i Haraldsmåla sköts på
kommersiella villkor men med stor miljöhänsyn helt i linje med ädellövskogslagen
och senare års syn på lövskogens höga
miljö- och kulturvärden. Anders och Lars
Andersson är mycket välförtjänta mottag¬
are av Ekffämjandets länspris 1998.
Red.

Inom skogsvårdsstyrelsen har Jonsson
varit en pådrivande kraft för att öka intresset för ädellöv både när det gäller
skötseln av befintliga skogar och an¬
läggandet av nya. Under jordbrukets senaste omläggningsperiod talade han varmt
om möjligheten att anlägga ädellövskogar
på därför lämpliga marker. Hans gedigna
kunskaper och lokalkännedom har utnyttjats vid frötäkts- och genbanksinventeringar.
Lars Jonsson är en mycket värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris.
Lars-erik Jansson

Örebro län

Lars Jonsson
Skogsvårdskonsulent Lars Jonsson har
under sin långa skogsmannagäming hyst
ett starkt intresse för ädellövskogsskötsel,
främst ek men även ask och andra ädel¬
lövträd.
Han har under årens lopp skaffat sig
stora kunskaper om skötseln av ädellöv¬
skogar genom exkursioner, kurser,
litteraturstudier och framför allt genom
iakttagelser och erfarenheter inom sitt eget
verksamhetsområde. Han har anlitats av
både stora och små skogsägare för råd
och praktisk skötsel. På skogsdagar och
kurser har han informerat om ädellöv¬
skogen, dess anläggning, skötsel och eko¬
nomiska möjligheter.
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Rikspristagare
Grundtanken bakom Ekfrämjandets
rikspris är att det skall tilldelas nå¬
gon som gjort en nationell insats
för främjande av ädellövskogens
skötsel. Mångbruk av ädellövskog
är i allra högsta grad mångfaldigt.
Det är virkesproduktion, bevarande
av biotoper, tydliggörande av ädel¬
lövskogens miljö- och kulturvärden
samt dess sociala värden genom
skönhet och livgivande rekreation.
Få personer i vårt land äger denna
helhetssyn och ambition att sprida
kunskap om ädellövskogens värden
bättre än årets rikspristagare, Ulf
Olsson.

Årets rikspristagare är vår
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Ekbladets redaktör, Ulf Olsson, hedrades med

redaktör Ulf Olsson
sällskapets högsta utmärkelse, Ekskrinet.
Alla medlemmar känner till den in¬
sats för Ekfrämjandet Ulf gjort som •Ulf Olsson har en gedigen bakgrund för
redaktör och författare under de senaste sitt arbete i Ekfrämjandet. Han är filoso¬
13 åren. En kort sammanfattning av Ulfs fie doktor i botanik. Dessutom är han en
arbete för Ekfrämjandet och ädellöv¬ av Sydsveriges ledande svampexperter.
skogen belyser betydelsen av hans insats.
Det är allmänt omvittnat att Ekbladet
• Ulf föreslår i mars 1985 i ett brev till håller mycket hög klass och är av oerhört
styrelsen att Ekfrämjandet arrangerar stor betydelse för Ekfrämjandets verk¬
symposier om eken. Detta resulterar i att samhet. Ekbladet har också i hög grad
styrelsen utser en programkommitté (Ulf blivit sällskapets ansikte utåt. Bakom
Olsson och Roland Gustavsson) med upp¬ detta ligger Ulfs stora engagemang och
gift att initiera seminarier och utge ett initiativkraft. Redaktörskapet för Ekbladet
programblad.
är en kvalificerad och mycket krävande
•I april 1986 utses Ulf till redaktör för arbetsinsats som därtill sker helt på ideell
Ekbladet och knyts till styrelsen. I juni basis.
Ekfrämjandet har överlämnat 1998 års
1986 utkommer Ekbladet nr 1. Sedandess
har Ekbladet getts ut regelbundet med ett rikspris till Ulf Olsson inte därför att vi
tycker att hans produktion av publik¬
nummer per år.
• 1994 utgavs jubileumsskriften ationer nu är tillräckligt omfattande utan
"Ekfrämjandet 50 år", även denna sam¬ tvärtom därför att vi behöver honom i
manställd och redigerad av Ulf. 1995 vårt fortsatta arbete flera år framöver.
Gustav Fredriksson
sammanställde Ulf föredragen från ett
ädellövseminarium i Kristianstad.
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BOKANMALAN
Från Bjäre till Österlen - Skånska

av stort värde beskrivs kommun för kom¬
mun. De inledande kapitlen är informa¬
tiva och mycket lärorika. De beskriver
Projektledare: Stefan Malmberg. Första svenska bl.a. kulturlandskapets historia, natur¬
upplagan 1996. Länsstyrelsen i Kristianstads typer, markanvändning, biologisk mång¬
län, Kristianstad. 446 sidor. Pris 295 kr (10 st
fald och hur man skall bevara värdefulla
eller fler 265 kr/st).
natur- och kulturmiljöer. I ett avslutande
(Kristianstads län är numera en del av Skåne kapitel beskrivs natur- och kulturmiljölän men den nya länsstyrelsen har kvar delar av
vårdens mål både nationellt och region¬
sin administration i Kristianstad. Boken kan
alt. Nuvarande lagstiftning som berör
därför beställas eller hämtas på något av Skåne dessa områden presenteras också.
läns kontor i Kristianstad eller Malmö.)
Det är svårt att hitta något att anmärka
på i detta praktverk som inte bara är oum¬
I enlighet med intentionerna i regering¬ bärligt för planerare på regional och kom¬
ens miljö- och kulturmiljöpropositioner munal nivå utan också en mycket värde¬
från 1990 och 1987 och länsstyrelsens full kunskapskälla för naturintresserade
natur- och kulturmiljöprogram (fastställt och studerande på alla nivåer.
1995) beskriver boken värdefulla naturI förordet skriver dåvarande landshöv¬
och kulturmiljöer och hur värdena i land¬ dingen i Kristianstads län, Anita Bråkenskapet skall kunna bevaras.
hielm, att boken Från Bjäre till Österlen
En eloge till Ingrid Meier-Klarin som som presenterar ett samordnat program
svarat för textbearbetning och bildval. om natur- och kulturvärdena i länet
Inte mindre än 364 färgfotografier av "skulle bli något av vårt testamente". I
bedövande skönhet och perfekt miljöil- sanning ett utomordentligt vackert och
lustrering har sprängts in i den väl- värdefullt "epitafium"!
redigerade texten. Därtill kommer ett
Ulf Olsson
stort antal kartor i flerfärgstryck och
tuschteckningar av fornfynd och akva¬
reller av ”vardagslandskapet” i nutid och
historisk tid.
Som lös bilaga till boken erhålls en
vikt Skåne-karta (70 x 100 cm) som vis¬
ar områden i Kristianstads län klassade i
tre stigande grader av naturvärde. Även
områden med höga kulturmiljövärden
finns markerade. Nummer hänvisar till
beskrivningar i boken.
Det avsnitt som tar upp störst volym
är "Pärlorna i landskapet" där områden

natur- och kulturmiljöer
ISBN 91-972744-1-0

35

Ekbladet 14

PRESSKLIPP
Nybron AB
- nybildad trägolvkoncern
Enligt pressmeddelanden har det inom Skanska Europa vid års¬
skiftet bildats Nybron AB. Oet är en koncern på den internationella
parkett- och trägolvmarknaden. Företaget är uppdelat i fyra affärs¬
områden. I Affärsområde II finns det för ”ekfrämjare” välbekanta
AB Gustaf Kähr. Till Kährs group hör också efter ett förvärv i
februari 1999 det norska Langmoen Parkett. Affärsområde I
omfattar Bruynzeel Vloeren i Holland och ASBO i Tyskland.
Frankrikes ledande parkettillverkare, Marty group, ingår i Affärs¬
område III. Nyligen köpte Nybron AB också Werner Andersson
Trävara AB. I det företagsköpet ingår två lövträsågverk i Små¬
land. Företaget kommer att ingå i Affärsområde IV som också
omfattar koncernens utveckling och förvaltning.
Red.

Författare i Ekbladet 14
Bengtsson Rune, Försöksledare, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Fredriksson Gustav, Länsjägmästare, SVS Södra Götaland, Kristianstad
Frost Ingela, Fil. dr. Uppsala universitet
Jönsson Anna Maria, Fil. dr. Lunds universitet
Mirton Arne, Jägmästare, Skogsvårdsstyrelsen, Ronneby
Olsson Ulf, Fil. dr. Södra Sandby
Sandhall Åke, Författare och naturfotograf, Lund
Sunhede Stellan, Fil.dr., Göteborgs universitet
Wedén Christina, Doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
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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
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 rubri¬
ker) 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 i löpande text anges som vanligt med författarnamn och årtal (se ex. ovan). I litteratur¬
listan skrivs referensen på engelska och bör ha följande form:
"Authors name" "Year":"URL Artide Heading and/or Subheadings". Name of Database.
Available URL through html. [Access date in international style] (se ex. nedan).
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.
Petersen, J.H. 1997:"Vejret og svampene". Danish Mycological Society, http://www.mycosoc.dk/
Vejrkort/vejret.htm. [21 September 1997].
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.
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Kahrs group är en av Europas största lövträförädlare. Vi köper ek-, bok- och asktimmer. Ring oss
så berättar vi mer.
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PS. Kährs group växer och råvarubehovet ökar. För

dig betyder det större avsättningsmöjligheter och
ökad trygghet på kort och lång sikt. DS.

Kährs
group
0481-460 00, Fax: 0481-463 80
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