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EKFRAMJANDETS EXKURSION I KALMAR
LÄN OCH PÅ ÖLAND 1999
Arne Mirton

I en jämn ström rullade deltagarna in på
Kährs 50 hektar väldiga industriområde i
centrala Nybro, samlingsplatsen för 1999
års exkursion. Från den högt belägna
mätstationen, omgiven av ändlösa tim¬
mertravar, avlöste hälsningsanförandena
varann inför den hundrahövdade lyssnarskaran, stadigt parkerad på bastanta
ekstockar. Först ut var länets hövding,
Anita Bråkenhielm, senast iklädd denna
roll vid 1991 års exkursion i Kristian¬
stads län. Hon var angelägen om att
framhålla Kalmarlänets status som det

ekrikaste i landet. Denna i sammanhanget
hedrande position underströks ytterligare
av länsjägmästare Sven-inge Karlsson,
som också påminde om att Kalmar län
har landets största och sannolikt även
äldsta ek, Rumskullaeken. S ven-inge kon¬
staterade att industrins efterfrågan på
lövvirke i landet har ökat under senare år
och stimulerat intresset för lövskogsbruk.

Kährs
Bland dominerande lövvirkesförbrukare
framstår inte minst Kährs i Nybro, vars
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Tommy Knutsson beskrev hur man även i ett bestånd med extremt höga naturvärden, bl.a. 13
rödlistade arter och 17 signalarter kan bedriva skogsproduktion samtidigt som man bevarar,
eller t.o.m. gynnar naturvärdena. Trädskiktet utgjordes av medelålders ask, lind och alm med
inslag av ek. I det täta buskskiktet fanns dessutom hagtom, hassel, komell och skogstry.
Foto: Ulf Olsson.
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nytillträdde VD, Anders Wassberg, häl¬
sade exkursionsdeltagama välkomna, och
orienterade om företagets expansiva ut¬
veckling. Anders passade också på att
dela ut Kährs Ädellövpris 1999. Värdig
mottagare var distriktschefen vid Skogs¬
vårdsstyrelsen Östra Götaland, Lars
Karlsson, som belönades med en träskulp¬
tur, ett diplom samt ett resestipendium på
10 000 kronor.
Värdföretaget bjöd på lunch i virkes¬
torken där det dessutom serverades ytter¬
ligare information om företaget och dess
produkter, i den autentiskt bullriga mil¬
jön. Industribesöket avslutades med vis¬
ning och genomgång av det nyligen ut¬
byggda och moderniserade sågverket
samt den datoriserade mätstationen, ge¬
nom vilken all virkesråvara passerar in i
fabriken.
Köhlby gård

Från Nybro anträddes en vansklig tremilafard i privata bilar med destination
Köhlby gård i Ljungbyholm. Sannolikt
var detta den längsta bilkaravanen i
Ekffämjandets exkursionshistoria. Samt¬
liga fordon anlände planenligt och i god
ordning till familjen Elfverssons 20 hek¬
tar stora, välskötta ekbestånd, numera
välbekant i ekskötselsammanhang. Ett
referat från Sällskapets exkursion den 30
september 1969 vittnade om att bestån¬
det redan då var intressant att beskåda. På
den tiden var området gammal hagmark
med naturligt ekuppslag. Ett äldre, glest
bestånd av ek och björk hade successivt
avvecklats. Föryngringen hade dessutom
röjts i flera omgångar. Nu, nästan på da¬
gen 30 år senare, var bilden en helt annan.
Ett imponerande stort, välskött och
mycket vackert 60-årigt ekbestånd
fångade allas vår uppmärksamhet.
Markägarna, Gunnar och numera so¬
nen Lars Elfversson, samt rådgivarna Fred
2

Lönnberg, Södra och Lars Karlsson,
Skogsvårdsstyrelsen, redogjorde för
fastighetens och beståndets historiska
bakgrund samt de åtgärder som utförts
under 1990-talet. Gallring med engreppsskördare 1990 och 1996, med uttag av
flis, hade bidragit till ett bra ekonomiskt
utfall utan nämnvärda skador på stam¬
mar och underväxt. Markägaren hade
stamkvistat huvudstammarna två gånger
under perioden 1991-1995. Hassel i
underbeståndet ansågs bidra till minskad
vattenskottsbildning. Det aktuella stam¬
antalet, 280 per hektar, underströk beho¬
vet av ytterligare en gallring.
Bengt Nihlgård hade undersökt mar¬
ken i beståndet. Han konstaterade att
näringstillståndet var ovanligt bra, med
undantag för låga bor-värden. pH-värdet
låg stabilt på 4,5-4,6 men kunde gärna
varit något högre. Bengt rekommende¬
rade därför tillförsel av bor och dolomitkalk.
Kerstin Sonesson berättade allmänt om
skadesituationen för ek samt om pågå¬
ende undersökningar i Sverige och ut¬
omlands. Orsakssammanhangen kring
den s.k. ekdöden är ännu inte utredda och
sannolikt mycket komplexa. Kerstin pe¬
kade på ett antal stressfaktorer som kan
sättas i samband med ekdöden, t.ex. torka,
frost, insekter, mykorrhiza, skadesvampar
(Armillaria, Phytophthora), mark¬
försurning, kvävedeposition, ozon,
näringsobalans och skogsskötsel.
Dagen avslutades med årsmöte, mid¬
dag och paneldebatt i Ekerum.

Paneldebatt
Ämnet för kvällens debatt, ”Sydsvenska
lövskogar - bruka eller bevara”, hade för¬
anletts av en allmän oro beträffande
statliga utredningar om skydd för en be¬
tydande del av landets ädellövskogar. Rolf
Löfgren, Naturvårdsverket, presenterade
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AB, och Nils Bylund, Lövsåg¬
verken, hade i princip inga in¬
vändningar mot reservat, under
förutsättning att de kan skötas på
ett förnuftigt sätt. Att däremot av¬
sätta halva landets ädellövareal för
fri utveckling skulle, enligt deras
uppfattning, allvarligt begränsa
tillgången på svensk råvara och
slå undan benen på den lövförädlande industrin. Christer Segerft v«
steén, LRF Skogsföretag, in¬
stämde och varnade för att lägga
en död hand över lövskogsskötseln. Han hävdade att även reser¬
vat skall utnyttjas på ett kostnads¬
L
effektivt sätt.
Rolf Löfgren bemötte kritiken
I
och menade att industrins oro för
ädellövskogen var betydligt över¬
driven. Påståenden om att halva
landets ädellövskogsareal skall
skyddas genom reservatbildning
avfärdade han som en myt. De
statliga medel som kan påräknas
Här står en skön samling verkliga experter på ädellövskogsskötsel i för inlösen inom överskådlig tid
Mittlansskogens estetiskt trevna naturvårdsgrönska som säkert har räcker bara till en bråkdel av
en myckenhet av nödvändig biologisk mångfald. - Bildtext och foto: denna areal. En så tydlig försäk¬
Boris Möllerström.
ran från Naturvårdsverkets repre¬
den långsiktiga målsättningen för skydd sentant fick ämnet att kännas något min¬
av skogsmark i form av reservat (250 000 dre kontroversiellt än tidigare. Efter kort
ha), biotopskydd (25 000 ha) och frivil¬ frågestund och sammanfattning kunde
ligt skydd (600 000 ha). Högst prioritet debattledaren, Gustav Fredriksson, kon¬
har stora naturskogar, nyckelbiotoper, statera att kvällens paneldebatt varit an¬
sammansatta ekosystem och så kallade gelägen och klarläggande i denna för
”värdefulla trakter”. I första hand avses svensk ädellövskog principiellt viktiga
södra Sverige där andelen skyddad skogs¬ fråga.
mark är lägst. För ädellövskogens del är
målsättningen att 10 000 ha skall skyddas Halltorps hage
de närmaste åren, med eller utan skötsel. Andra exkursion sdagen inleddes med be¬
Olof Johansson, FSC, framhöll bety¬ sök i naturreservatet Halltorps hage.
delsen av skogscertifiering. Standarden Reservatet omfattar totalt 142 hektar, var¬
kräver att minst 5% av skogsmarken un- av 20 hektar är ekhagmark. Av tillkallade
dantas av naturvårdsskäl. Industrins re¬ experter, Roland Persson från länsstyrel¬
presentanter Ola Wilhelmsson, Nybron sen, entomologen Bengt Andersson samt
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svamp-, moss- och lavspecialisten Tommy
Knutsson, fick vi en utförlig presentation
av områdets särart.
Liksom många andra lundar på Öland
hävdades Halltorps hage som löväng fram
till förra sekelskiftet då skötseln upphörde
och igenväxningen tog vid. I dag röjs och
betas vissa delar av reservatet. Ett tusen¬
tal gamla ekar avverkades inom området
år 1918. De omfångsrika stubbarna syns
ännu lite här och var i reservatet. Endast
ett 25-tal gamla ekar sparades och freda¬
des som naturminne. I dessa fullständigt
perforerade ekjättar huserar numera
reservatets symbol, den stora ekbocken.
För den insektsintresserade är Halltorps
hage ett eldorado. Utöver stora ekbocken
återfinns även ekoxe, läderbagge och
fyra fridlysta arter knäppare. De utgör
ändå bara en bråkdel av alla de 290 rödlistade djur- och växtarter som påträffas
inom reservatet. För att kompensera bris¬
ten på riktigt gamla ekar och därmed
rädda de arter som är beroende av denna
unika miljö, försöker man påskynda halv¬
gamla ekars åldrande och mulmbildning
med speciella rötmetoder.
Mittlandsskogen
Under en timmes bussexkursion tvärs över
ön, från kust till kust, presenterade guider¬
na Lars Karlsson och Fred Lönnberg ett
smakprov på Ölands olika marktyper, bl.a.
alvarmarker och strandängar. De gav
också en introduktion av Mittlandsskogen,
som är ett av Europas största samman¬
hängande lövskogsområden och upptar i
stort sett hela inre delen av mellersta
Öland. Området omfattar totalt 15 000
hektar, varav 10 000 hektar är skog, som
uppkommit spontant sedan hävden upp¬
hört på tidigare betes- och slåttermarker.
Man skiljer på gärdesmark och utmark.
Gärdesmarken består av ädellövskog med
4

höga naturvärden. Utmarken består mest
av björk och eventuellt ek.

Isgärde - ädellövproduktion
I Isgärde by vittnade markvärden, Allan
Börjesson, om hur det är att vara skogsbonde i Mittlandsskogen, med dess
speciella förutsättningar i form av ädel¬
löv, höga naturvärden samt plan och grund
mark. Eftersom Öland är klassat som
svårföryngrat område gäller tillståndsskyldighet för all slutavverkning. Anders
Svensson, Södra, redogjorde för historik
och skötselåtgärder i ett representativt
Mittlandsskogsbestånd. Tidigare betad,
glest barrbevuxen mark avverkades på
50-60-talet och växte sedan successivt
igen till nuvarande ek-/askbestånd med
inslag av lind, alm och lönn. Beståndet
röjdes 1984 och gallrades 1994. Nettot
blev då 148 kr/m3fub. Med dagens lägre
virkespriser hade nettot stannat vid 34 kr/
m3fub. Resultatet av skötselinsatsema gav
ett gott intryck, även om tillväxten var
svag och kronorna små. Årsringsbredden
var för ek endast 1 mm och för ask 2 mm.
Markens lämplighet för ask ifrågasattes
med hänvisning till plan, grund och tonmark. Gustav Aulén, Södra, presenterade
den naturvärdesbedömning som Södra
tillämpar i samband med avverkningsuppdrag. Man bedömer olika egenskaper
i skogen, t.ex. levande träd, annan växt¬
lighet, döende träd och död ved, inom sex
olika biotopgrupper. Med hjälp av ett po¬
ängsystem får man ett mått på beståndets
naturvärde vilket i sin tur kan kopplas till
det målklassningssystem för det enskilda
beståndet som numera används i certifieringsavtal och gröna planer.
För att ytterliga belysa variationen i
Mittlandsskogen påbjöds vandring till fots
i egen takt utmed en omsorgsfullt prepa¬
rerad informationsstig. Med grundfakta
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och kalkyler på strategiskt utplacerade
planscher presenterades askskärm, askröjning, askproduktion med förstärkt hänsyn samt ek-/askbestånd med höga naturvärden. Denna varierade skötselmeny gav
ett smakprov på de frågeställningar som
kännetecknar förvaltningen av Mittlandsskogen. Promenaden avslutades med
lunch i en artrik, äldre ädellövskog med
ek, ask, lind samt alla Ölands tre almarter, skogsalm, lundalm och vresalm. Beståndet hade nyligen avsatts som naturreservat på grund av sina höga naturvärden. Ersättningen till markägare vid
reservatbildning i Mittlandsskogen uppgavs vara i medeltal 76 000 kr per hektar,
Cirka 1 500 hektar Mittlandsskog föreslås bli reservat under de närmaste åren.

Sörby - produktion eller fri
utveckling?
Färden gick vidare till Sörby, där Sydved
hade utfört en avverkning/gallring i ett
bestånd med extremt höga naturvärden,
bl.a. 13 rödlistade arter och 17 signalarter. Trädskiktet utgjordes av medelålders
ask, lind och alm med inslag av ek. I det
täta buskskiktet fanns dessutom hagtom,
hassel, komell och skogstry. Alternativet
var att lämna beståndet för fri utveckling
och eventuell reservatbildning. Avverk¬
ningen genomfördes i samråd med Ölands
botaniska förening, representerad av
Tommy Knutsson, som med inlevelse be¬
skrev hur man även i denna typ av bestånd
kan bedriva skogsproduktion samtidigt
som man bevarar, eller t.o.m. gynnar na¬
turvärdena. Lars Dahlberg och Knut
Amesson från Sydved redogjorde för pla¬
nering och utförande. Det drygt 4 hektar
stora beståndet hade delats upp i produktionsytor, orörda ytor och luckor. På
vissa mindre ytor hade askföryngring in¬
letts. I övrigt hade man gallrat fram en
utvecklingsbar lövskog. Naturvärdena

hade bevarats såväl inom naturvårdsytor
som inom gallrade produktionsytor. Samtliga berörda parter verkade nöjda med
resultatet. Åtgärden gynnade naturvården,
entreprenören hade utfört uppdraget på
ett hedrande sätt och markägaren hade
fått ett bra netto, 220 kr/m3fub. Frågan
om den framtida värdeproduktionen
väckte debattlustan. Fred Lönnberg me¬
nade att marken inte producerade något
virkesvärde. Därför var det bäst och billi¬
gast att satsa på naturreservat. Lars
Åkesson höll med om att beståndet kunde
lämnas orört, men utan reservatbildning.
Gunnar Almgren var mer positiv till den
utförda åtgärden och manade till fortsatt
föryngring.
Exkursionen avslutades med fika på
Ekerum. TACK riktades till alla arrangö¬
rer och sponsorer, inte minst Kährs, som
svarat för en betydande del av programmet och Tarkett som traditionsenligt bestått med vin till middagen. Tacksamhetsbevis i ädelt lövträ överräcktes till representanterna för Skogsvårdsstyrelsen Östra
Götaland, Sven-Inge Karlsson, som ännu
en gång åtagit sig värdskapet för Ek¬
främjandets exkursion och Lars Dahlén,
som med stor talang och på ett mycket
hedrande sätt genomfört arrangemangen.

5
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EKFRÄMJANDETS
NORGE-EXKURSION 1999
Erik Tham

Under dagarna 27-28 maj 1999 invadera¬
des Sorlandet i Norge av 29 glada och
kunniga ekfrämjare. Med sedvanlig sä¬
kerhet vid ratten i Isakssons buss hämtade
Bo Axelsson upp deltagare den 26 maj
från Ronneby via Skåne och Halland till
Strömstad. Efter 2,5 timmes överfart till
Sandefjord och ca 10 mils bussresa lan¬
dade vi sent på kvällen efter en lång dag
på hotell Phönix i Arendal.
Nästa moigon mötte Ragnar M. Naess,
en entusiastisk och sakkunnig ledare un¬
der en och en halv dag. Till sin hjälp och
vår undfägnad hade han lövträdsentusiasten och ”pensionisten” Magne Risdal
och två charmerande ”piker”, Lisbeth S.
Kismul och Ellen Svalheim, som försökte
bibringa det svenska gänget en del kul¬
tur.

Ekskogsskötsel och kulturlandskap
Vid första punkten fick vi veta att eken är
skogbildande 2-3 mil in längs sydkusten,
att det finns ca 5 miljoner m3sk ek i Norge
och att stjälkek (synonyma namn: ek,
skogsek, sommarek) ( Quercus robur L.)
har störst utbredning och att druvek (syn.
bergek, vinterek) (Q. petraea. (Matt.)
Liebl.) finns särskilt i trakten av Arendal.
Som regel står eken blandad med andra
trädslag. Föryngring sker mest som stubb¬
skott vid 50-90 års ålder. Förr i tiden
användes eken mest till garveri och rök¬
eri. Älgen är ett mycket stort problem.
6

Det första beståndet vi såg var ett ungt
ekbestånd uppkommet genom stubbskott.
Beståndet var som vanligt för sent röjt
men skulle kunna skötas med lämpliga
röjningar. Röjningsbidrag utgår med 3000
kr per ha.
Jens Karl Risvand berättade om sina
142 ha, att hö till hästuppfödare var största
inkomstkällan nu och att han 1982 sat¬
sade på att försöka sköta sin ekskog.
Lisbeth Kismul från Fylkesmannen
pläderade för öppet landskap och mång¬
fald, där fylket i år (1999) satsar 4 miljo¬
ner kronor. Bidraget till kulturlandskapsåtgärder är till 70 % skattefritt. Vi såg ett
lövlandskap överallt, dock ej gammal
skog. Lisbeth förklarade att landskapet
tidigare varit nästan kalt. Redan på 1300talet såldes ek till England.
Ellen Svalheim arbetade med nyckelbiotoper. En femtedel av jordbruket hade
grott igen. Nu vill man stötta 20 % för
lövskogsbruk. När man gallrat lövskogen
vill man ha bete för köttproduktion och
då bör ängsblommorna åter komma in
och frodas.

Tjore
I Tjore fick vi se ett värdefullt ekbestånd,
men som vanligt för svagt gallrat med
uppkörda kronor. Man berättade att en
dansk skovrider, Christian Schmidt, var
här 1946 och gav goda råd. Därefter sköt¬
tes ekbestånden under en 15-årsperiod,
men med dålig avsättning svalnade in
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Ragnar M. Naess beväpnad med ett blivande
masurdolkskaft.

tresset. 1948, vid 54 års ålder, hade be¬
ståndet 5500 stammar! Gallrat 1952 och
1965. I dag var medeldiametem 36 cm
och höjden 24,5 m. Siktet var inställt på
40 cm och 200 stammar per hektar. Det
var gammal havsbotten och en underbar
ståndort! Där fanns en del naturlig underväxt av hassel, rönn, lönn och några
granar. Vår danske deltagare, Erik Elingaard, föreslog minst 60 cm i stället för
40 cm. Erik Ståål talade varmt för sitt
program, välkänt för oss andra, med 14
meters förband på huvudstammarna etc.
Ellen ville gallra hårt eftersom det här var
för lite ljus för ängsblommor, medan en
mera produktionsinriktad deltagare mena¬
de att det här var eken och ekskogsskötsel
som var det primära. Ängsblommor fick
man ha på andra ställen.

ders P. Brinck berättade. Vi trakterades
med kaffe och härliga våfflor i ett under¬
bart landskap.
Ett hektar var planterat med masurbjörk hösten 1992. På högskolan i Ås
hade man gjort vävnadskulturer från en
vårtbjörk ( Betula pendulet Roth.) med
masurved och odlat fram en klon plantor
för utplantering. I flera år hade man be¬
kämpat gräset med herbicider. Vattensork
var ett stort problem. Några björkar vagnagda, andra helt avbitna. Investeringen
var 550 000 kr/ha, men man hade fått
stora bidrag till hägn och plantor. Man
hade tänkt stamkvista i februari - mars,
fast man inte visste om det var rätt tid¬
punkt för björk och ingen hördes med
bättre förslag.
Middagen avnjöts i Arendal med våra
norska vänner.
Hammartjem

Den 28 maj på förmiddagen kom vi till
ett mycket vackert 60-årigt klibbalbestånd
som med 400 stammar /ha och en höjd på
28 meter höll 300 m3sk / ha. Det var
gallrat ett par gånger. Problem med vattenskott. Det var intressant att alen kommit
spontant på gammal sjöbotten efter sjö¬
sänkning. Nu fanns mycket uppslag av
ask. Erik Elingaard ville driva alen till 75
cm grovlek. Fanérpriset var 2000 kr/m3.
Man hade gjort beståndet till naturreser¬
vat men fick fortsätta skogsskötseln.
Miljöenheten betalade avverkning och
drivning till bilväg!

Möbelfabriken Hödnebö i Risör
Ägaren var tredje generationen att till¬
verka Norges mest exklusiva möbler. Man
använde huvudsakligen björk, varav en
hel del flambjörk samt något ek. Där var
Tromöy
Vi besökte en gård, Sandå, nämnd redan ca 50 anställda och en omsättning på 80
på 1320-talet, där det funnits sjöfarare miljoner. Ett stort problem var att spillet
och handelsfolk, enligt vad ägaren An- av trä var så högt som 80 %.
7
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Deltagarna trakterades med kajfe och härliga våfflor pä Sandå gård med anor från 1320-talet.

I Risör bjöd fylket på god lammstekslunch, varefter det blev sightseeing i den
vita, vackra, men för bussen väl trånga
staden.

Fritzoe’s Skogar AS
Vid Larvik låg Fritzoe’s Skogar AS - ett
stort skogsgods om 60 000 ha. Skogschefen Finn Kamfjord lotsade bussen runt
berg och dalar och visade de svåra
drivningsförhållandena. Problem var snö¬
brott på vintern och älgen. Man skjuter
en älg per 100 ha. Klimatet är bra och
jordmånen god. Man driver 88 % meka¬
niserat med entreprenörer.
Före hemfärden fick vi vandra i den
vackra slottsparken, 150 ha, med natur¬
ligt men för svagt gallrat bokbestånd.
Lärk- och björkbestånden fick godkänt.
Slutord
Sammanfattningsvis fick vi en mycket
positiv bild av lövskogsbruket i Sydnorge
med den entusiastiske Ragnar M. Naess i
8

spetsen. I april i år hade man utarbetat en
”Handlings- och strategiplan för lövtränäringen i Norge” på 28 sidor, som var ett
föregångsexempel för Sverige.
Vi tackar Gustaf Hamilton för plane¬
ring av denna intressanta exkursion.
Göteborg
På båtresan tillbaka till Strömstad fick vi
avnjuta ett gigantiskt smörgåsbord. Efter
övernattning for vi den 29 maj mot Göte¬
borg, där Anders Söderlund ordnat en
visning for oss av bygget av ostindiefararen Götheborg III. I egenskap av
virkesförmedlare, främst ek, var Anders
väl insatt i detta fantastiska bygge.
Ostindiefartyget Götheborg startade
sin resa, några månader försenad, den 14
mars 1743. Man hade omkring 140 man
ombord samt mat och dryck för en lång
resa, ja t.o.m. oxar, svin, getter och fjä¬
derfä fanns med. I lasten ingick även
järn, trä, tjära och tågvirke, men silver
var förbjudet att utföra från Sverige, var-
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Der var fascinerande att se Götheborg III växa fram. Skrovet byggs i ca 75 % ek och 25 %fur.

för detta inhandlades i spanska Cadiz,
Det blev en svår resa mot Kina. Båten är
i Batavia på Java från december 1743 till
maj 1744. På grund av förseningen från
Sverige har man fått nordliga passadvindar och fått återvända till Java. Till
Kanton i Kina anländer båten i juli 1744
och efter handeln där avseglar Götheborg i januari 1745. Den 12 september
1745 siktar man Vinga men går på grund
900 meter från Nya Älvsborg. Det blev
rättegång om förlisningen och fortfarande
vet man ej orsaken. En tredjedel av las¬
ten bärgades och gav ändå 14 % i vinst.
Under 1980-talet företogs marinarkeologiska utgrävningar och den 5 no-

vember 1993 bildades Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III med målsättning att bygga en kopia samt segla till
Kina. Kölsträckning skedde 1995 på varvet Terra Nova på Eriksberg. Detta gigantiska fartyg beräknas vara färdigt år
2001 för avsegling till Asien men blir
nog något försenat. Skrovet byggs i trä,
75 % ek och 25 % fur. Längd blir 40,9 m,
bredd 11,0 m, djup 6,75 m och deplacement 1350 ton. Kostnadskalkylen är ca
100 miljoner kronor.
Det var fascinerande att se Götheborg
III växa fram och vi tackarAnders Söderlund för utmärkt guidning.

9
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ÄDELLÖVTRÄDENS BLOMNING OCH
FRUKTSÄTTNING
2. Alm
Ulf Olsson
Almen (Ulmus glabra Huds.) finns i
Sverige företrädd av två underarter enligt
Förteckning över svenska kärlväxter
(Karlsson 1998), skogsalm (subsp.
glabra) och bergalm (subsp. montanä). I
Flora Nordica (Jonsell 2000) är inte
underarterna formellt utskilda. Studier av
herbariematerial och populationer i fält
har nämligen visat att det är vanligt med

mellanformer och blandpopulationer. Här
har jag dock valt att behålla skogsalm
respektive bergalm som underarter. Frå¬
gan om hur man taxonomiskt skall

.*

uppfatta dessa är nämligen fortfarande
omstritt. Det bör dock vara befogat att
som i Flora Nordica också tala om en
sydlig ras (skogsalm) och en nordlig ras
(bergalm).
Det finns ett par andra almarter i Sverige
med begränsad utbredning. V resalmen ( U.
laevis) och lundalmen (U. minor). Vresalmen finns sällsynt på Öland. Lundalmen
är ganska vanlig på både Öland och Got¬
land men saknas på fastlandet bortsett
från ett par lokaler i Skåne och östra Små¬
land.

mm*yr
i»

Jte*

<

V,

*

.:
1

V

I
I

Figur 1. Skogsalmen blommar mycket tidigt innan lövverket slagit ut. Den tvåkönade blomman är vanligen
5-talig med fem ståndare. Ett par blommor på bilden har åtta ståndare.
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En skogsalm känner man lättast igen
på bladens utseende. De sitter strödda,
har sned bas, är omvänt äggrunda med
avsatt spets och tänderna har på utsidan
1-3 småtänder. De stora mörkgröna bla¬
den hos skogsalmen känns mycket sträva
på grund av förekomsten av kalkinlagrade
hår särskilt på ovansidan.
Skogsalmen förekommer allmänt upp
till norrlandsgränsen och kräver närings¬
rik växtplats och kan där bli ett högt träd.
Den mera lågväxta bergalmen har en mer
nordlig och västlig utbredning och ersät¬
ter skogsalmen i mellersta Norrland.
Bergalmen skiljer sig från skogsalmen
också genom att ha jämnt avsmalnande
blad med trubbigare tänder. Dessa har i
regel endast en småtand på utsidan.
Almama blommar på bar kvist i april
i
De blekgröna blommorna sitter i
maj.
J
små täta, avrundade samlingar. Blom¬
morna är tvåkönade och protogyna, vil¬
ket innebär att fruktämnets märkesflikar
först växer ut och höjer sig något över
hyllets nivå. Ståndarknappama är något
rödaktiga vilket gör att blomsamlingarna
kan skifta i rött. Pollinering sker huvud¬
sakligen med hjälp av vinden men
insektspollinering förekommer också.
Vinden hjälper också till med att sprida
almens frukter, som är brett vingkantade,
plattade nötter.
Vresalmen skiljer sig från övriga almar
genom att bladen på undersidan är
mjukhåriga och på översidan glänsande
kala. Frukterna är långskaftade och har
hårig vingkant.
Hos lundalmen är fröet placerat ovanför
mitten av frukten som kan vara glandelhårig. Kvistar kan ha breda vingar av

Hii

kork.

c

Figur 2. Mogna vingfrukter hos a) skogsalm, b)
vresalm med långskaftade frukter, c) lundalm med
fröet vanligen förskjutet ovanför mitten av frukten.
(Herbariematerial från Lunds botaniska museum.)
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Skogsalmen är för sin spridning helt Ekholm, D., Karlsson, T. & Werner, E.
1991: Vilda och förvildade träd och
beroende av sina vingade frukter. Trädet
buskar i Sverige. Enfältflora. Lund
bildar inga rotskott. Det gör däremot både
"Faktasidor om trädslag:Alm”. Skogssällvresalmen och lundalmen.
skapet. http://www.skogssallskapet.se/
tradslag/alm.html. [29 February 2000].
Jonsell, B. (ed.) 2000: Flora Nordica 1.
Källor
Stockholm.
Anderberg, A.: "Den virtuella floran: Ul- Karlsson, T. 1998: Förteckning över svensmus glabra Huds.-Alm". Naturhist.
ka kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91:
riksmuseet, http://linnaeus.nrm.se/flora/
241-560. Lund.
di/ulma/ulmus/ulmugla.html. [29 Febru- Lagerberg, T. 1947: Vilda växter i Norden.
ary 2000].
Band 11:507-520. Stockholm

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION DEN 26-27 SEPT. 2000
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland är värd för årsmöte och exkursion 2000 i
Skåne. Samling vid Frostavallens konferensanläggning (Höör). Programmet upptar
bl.a. besök i produktionsskog på Trolleholm och den blivande nationalparken på
Söderåsen med avslutning på Kopparhatten. Årsmöte, middag och övernattning på
Frostavallen.
Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i början av juni.
Styrelsen
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ÖVERFÖRING AV GRANMONOKULTURER
TILL ÄDELLÖVSKOG
Magnus Löf, Matts Karlsson & Torkel Welander
Orkanvindarna som drog över Skåne,
Danmark, Tyskland och Frankrike i de¬
cember 1999 knäckte många granbestånd.
I Sydsverige har ca 4000 hektar granskog
blåst ned (figur 1). I Frankrike drabbades
runt 300 000 hektar, vilket är en nationell
katastrof. Där var vindarna så hårda att
även lövskog blåste ned. Intresset för al¬
ternativ till granen ökar nu i hela Europa.
Det finns många bra skäl för att överföra
instabila granmonokulturer till mer sta¬
bila blandskogar av ädellöv och barr eller
rena ädellövskogar.

(1) Ädellövskogen har varit den ur¬
sprungliga skogstypen i stora delar av
södra Sverige.
(2) Ädellövskog är en högt skattad
rekreationsmiljö.
(3) Priset på ädellövvirke har stadigt
stigit sedan början av 1980-talet.
Svensk skogsforskning har nästan helt
koncentrerats på våra barrträd. Även det
praktiska skogsbruket har eftersträvat
mycket barrskog. Därför är kunskaper
och erfarenheter större kring överföring
från löv till gran än i motsatt riktning.
Många skogsägare tvekar därför att om¬
föra granskog till ädellövskog eftersom
\

1-

a.
'ÿ>

v

V

Figur 1. Sönderblåst granbestånd i Skrylle utanför Lund. Foto: Magnus Löf.
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de är osäkra på vilka föryngringsmetoder eller kantskydd för föryngringen. (2) Man
kan utnyttja den naturliga föryngringen
som bör användas.
av blandad lövskog som oftast etableras
Överföringen kräver långsiktig
efter hand i stormluckor. (3) Man kan
föryngringsstrategi
plantera en förkultur av något pionjär¬
Sedan mitten av 1800-talet har man i iysk- träd som björk, al eller lärk. Beroende på
land överfört rena granskogar till de historiskt sett unikt höga viltstammarna
blandskogar av gran och bok. Stora areal¬ bör hägn användas vid alla föryngringar
er barrskog i Polen och Tyskland håller av ädellöv efter nedblåst gran.
för närvarande på att överföras till
blandskogar eller rena ädellövskogar. Studier i Halland
Erfarenheterna därifrån visar att en lång¬ Institutionen för Sydsvensk Skogsvetensiktig föryngringsstrategi är nödvändig skap i Alnarp driver sedan 1995 olika
för lyckat resultat.
försök med syftet att studera överföringen
Hyggesfasen innebär stor risk för frost av gran till ädellövskog, bl.a. i Halland.
och konkurrerande vegetation. För att Detta har skett inom ett doktorandprojekt
undvika denna problematiska fas prakti¬ (Löf 2000) och inom det MISTRA-finansserar man i Tyskland luckhuggning, kant¬ ierade forskningsprogrammet SUFOR.
huggning eller skärmställning vid för¬
I doktorandprojektet studerades eta¬
yngring. Det nya biandbeståndet etable¬ blering av bok och ek på hygge efter gran
ras genom plantering (ibland sådd) i kom¬ och i skärmställning av gran. De mest
bination med naturligt föryngrad gran. intressanta resultaten visade att skärm¬
Öppningarna i beståndet utvidgas och för¬ ställningen utgjorde ett mycket gott skydd
yngras sedan successivt. Beroende på hur för föryngringen (tabell 1). Skärmen
tät markvegetationen och den naturligt skyddade mot frost, men var vidare ett
föryngrade granen är, etableras olika skydd mot skadeinsekter som snytbagge.
många lövplantor.
Snytbaggen är en allvarlig skadegörare i
Beroende på situationen kan den skyd¬ barrskogsföryngringar. Utan skyddsåtgär¬
dande skärmen för ädellövföryngringen der (markberedning, insekticider mm) är
anläggas på olika sätt. (1) Ett sönderblåst det därför mycket svårt att föryngra gran
granbestånd kan användas som högskärm och tall i södra Sverige. Det har troligen

Tabell 1. Överlevnad, i procent, av ek-, bok-, och granplantor mätt 2-3 år efter
plantering, med resp. utan insekticidbehandling och efter olika avverbiingsmetoder
(hygge och skärm). Försöket var hägnat. (Data: Löf, 2000).
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Hygge efter gran

Skärmställning av gran

Trädart

Kontroll

Insekticid

Kontroll

Insekticid

Bok

38

66

82

96

Ek

73

96

84

96

Gran

28

97

70

100
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byggts upp stora populationer snytbagge
i Sverige p.g.a. dagens skogsskötselsystem, som bygger på kalavverkning och
monokulturer av barrträd. Snytbaggama
lockas till kalhyggen och lägger sina ägg
i tall- och granstubbar. När det gäller
överföring av granskog till ädellövskog
är det därför viktigt att notera att även
om bok- och ekplantor angrips av snyt¬
bagge, så sker det i betydligt mindre ut¬
sträckning jämfört med granplantor.
Inom SUFOR driver Institutionen för
Sydsvensk Skogsvetenskap två projekt
på temat. Det första behandlar utnyttjan¬
det av naturlig föryngring för att öka
lövskogsarealen i barrdominerade sko¬
gar och drivs av Matts Karlsson. Projek¬
tet tar upp aspekter av markberedning,
skärmställningar och frötillgång. Det an¬
dra projektet behandlar konkurrens mel¬
lan olika trädslag i den naturliga
föryngringen och drivs av Ingrid Stjemquist (Lunds Universitet) och Torkel
Welander. Båda dessa projekt har pågått
under två år och kommer att slutredovisas
under år 2001.
När det gäller överföring av mono¬
kulturer av gran till ädellövskog planerar
Institutionen för sydsvensk skogsveten¬
skap nya och mer omfattande forskningsoch demonstrationsförsök tillsammans
med Skogsvårdsstyrelsen Södra Göta¬
land. Detta är av stor vikt utifall det skulle
bli aktuellt med ett statligt stödprogram
för att uppmuntra skogsägare att våga
satsa på ädellöv.

Referenser
Karlsson, M. 2000. Granaweckling i Bi¬
skopstorp. Länsstyrelsen i Hallands län,
Halmstad.
Kazda, M. & Pichler, M. 1998. Priority
assessment for conversion of Norway
spruce forests through introduction of
broadleaf species. For. Ecol. Manage.
102, 245-258.
Löf, M., Karlsson, M. & Welander, T.
1999. Från gran till ädellövskog-långsiktig strategi nödvändig vid föryngring.
FaktaSkog. Nr 13.
Löf, M. 2000. Influence of patch scarifica¬
tion and insect herbivory on growth and
survival in Fagus sylvatica L., Picea
abies L. Karst and Quercus robur L.
seedlings following a Norway spruce
forest. For. Ecol. Manage, (in press)
Von Otto, H.-J. 1986. StandörtlicheVoraussetzungen, Ziele und Waldbautechnik
in Fichten-Buchen-Mischbeständen des
Harzes. I und II. Allg. Forst- u. J.-Ztg.
157: 188-196,214-222.

Von Spellman, H. & Wagner, S. 1993.
Entscheidungshilfen fiir die Verjiingungsplanung in Fichtenbeständen
zum Voranbau der Buche im Harz. Forst
undHolz. 48: 483-490.
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ETT GALLRINGSFORSOK I EK
Eric Agestam, PM Ekö, Ulf Johansson
Ett gallringsförsök i ek anlades 1991 i Skarhults försökspark. Bakgrunden
till försöket och dess uppläggning redovisas kort. En utförligare redovisning
gavs i Ekbladet nr 10-1995. Hittills erhållna resultat presenteras.

I Sverige finns sedan tidigare inget riktigt
gallringsförsök i ek. Sådana försök finns
utomlands, bl. a. i Danmark, och information kan naturligtvis hämtas därifrån,
Det är dock viktigt att ha försök i Sverige
som visar huruvida utländska erfarenhe¬
ter är giltiga för våra förhållanden. Likaså
är det av stort intresse att pröva skötselprogram som kan vara aktuella i svenskt

skogsbruk. Härvid är frågan om hur ekens
dimensionsutveckling kan påverkas viktig. Ett tredje argument för ett svenskt
gallringsförsök i ek är tillgången till
undervisnings- och exkursionsobjekt.
Ekens produktion och tillväxt i Sverige
har studerats av Charles Carbonnier
(Carbonnier 1975). Han utvärderade ett
30-tal produktionsytor i ek i Sverige.

9

5

V/
Figur 1. Vid den lägsta graden av frihuggning i försöksled III är det dags att gallra när huvudstammarnas kronor
kommer i beröring med grannträdens kronor. Detta är fallet på bilden, som togs sommaren 1999. Följaktligen
gallrades beståndet under hösten samma år.
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Ekbestånden sköttes på likartat sätt, ett
gallringsprogram som karaktäriseras av
många och svaga gallringar. Till en bör¬
jan gynnas ett stort antal ”framtidsstammar” medan det vid slutet av
omloppstiden återstår 75, kanske ner mot
50, huvudstammar per hektar. I Carbonniers produktionstabeller finns två al¬
ternativa gallringsprogram, varav det ena
som har färre och starkare gallringar (pro¬
gram B) inte finns representerat i de lång¬
siktigt följda provytoma utan är en extrapolering. Båda programmen är av det
praktiska skogsbruket bedömda som re¬
levanta. Carbonnier fann att produktio¬
nen var av samma storleksordning i de
båda programmen. På de bördigaste mar¬
kerna ligger den på ca 6 m3sk/ha, år.
Parallellt med den traditionella sköt¬
seln av ek i rena bestånd har det diskute¬
rats och prövats andra sätt att odla ek
med målet att förbättra det ekonomiska
utbytet. Av intresse är då olika former av
blandskog, framförallt med gran, som
skulle ge billigare föryngringar, bättre
klenvirkesekonomi i de tidiga gallring¬
arna och samtidigt ge värdefullt ekvirke
vid slutet av omloppstiden. (Ståål 1985).
Gallringsförsöket är utlagt i Skarhults
försökspark. Försöksbeståndet plantera¬
des 1952 med i genomsnitt 13000 ekoch 3000 gråalplantor per hektar. Bestån¬
det röjdes 1980 och gallrades 1986. Ståndortsindex är Ek26. När ekförsöket anlades 1991 återstod ett rent ekbestånd med
endast några hårt betade buskformiga
avenbokar som underbestånd. I försöket
ingår följande försöksled:

I

Orört.
Inga ingrepp (efter 1986).

II

Traditionell krongallring.
Många och svaga gallringsingrepp.
(Carbonniers gallringsprogram A). I bör¬
jan gynnas ett stort antal stammar, mot
slutet ca 50 huvudstammar /ha.

III Frihuggning.
Extra stark krongallring och frihuggning
av ca 50 huvudstammar/ha för att få maxi¬
mal tillväxt (50 huvudstammar/ha
motsvarar ca 15 meters kvadratförband).
Huvudstammarna frihöggs i två olika om¬
fattning. Kring en del av huvudstammarna
gallrades så att kronan var frihuggen, kring
en del huvudstammar så att det var 1,5
meter mellan huvudstammens krona och
närmaste träds krona (figur 1).

Motivet för det tredje försöksledet är
främst att studera om det är möjligt att
korta ner omloppstiden, d.v.s. snabba på
dimensionsutvecklingen. Det är inte tänkt
som ett skötselprogram tillämpbart i prak¬
tiskt skogsbruk utan för att ge kunskap
om ekens tillväxt efter frihuggning, t. ex.
i olika former av blandskog.
Sex parceller om ca 0,5 ha lades ut,
vilket innebar att vaqe försöksled finns
på två parceller. I alla försöksled utsågs
huvudstammar, d.v.s. träd av god kvali¬
tet som bedömdes växa bra. I försöksled
I och II utsågs ca 100 huvudstammar per
hektar. I försöksled II förväntas ca hälf¬
ten av dem avlägsnas i de sista gallringar¬
na (mellanstammar). I försöksled I och II
stamkvistades hälften av huvudstam¬
marna och i led III alla huvudstammar.
På dessa utförs vid behov vattskottsrensning årligen.
En total revision av försöket gjordes
1996. Diametern på huvudstammarna
mättes dessutom hösten 1999.
17
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8,1 mm per år för försöksleden orörd,

Volymtillväxt.
Volymtillväxten beräknades för fem
växtsäsonger. Volymtillväxten har påver¬
kats av gallring. Tillväxten i det hårdast
gallrade försöksledet (III) motsvarar 77%
av tillväxten i det orörda ledet (I).
Att volymtillväxten minskar efter gall¬
ring är inte förvånande. Generellt reage¬
rar särskilt ljuskrävande trädslag, som ek,
med en sänkning av volymtillväxten när
beståndstätheten reduceras. Minskningen
är stor i jämförelse med redovisade data
från danska gallringsförsök (Bryndum
1985). Det är emellertid en kort observationsperiod och de friställda träden
har haft kort tid att reagera på gallring.

traditionell resp. frihuggning. Skillna¬
derna är signifikanta.

Ekdöd
Den s.k. ekdöden är ett hot mot bestån¬
det. Det finns flera hypoteser om orsaken
till ekdöd. Det är okänt huruvida klimat¬
skador, virus, svampangrepp eller något
annat är orsaken. Vid försökets udäggning hyste vi p.g.a. ”ekdöden” farhågor
om lämpligheten av tidig friställning av
huvudstammar. Under perioden 1990 till
1993 observerades i försöksbeståndet en
årlig avgång på 5-10 stammar/ha. Av¬
gången avtog fram till 1996 och under
1997 återfanns inga döda träd. Under vå¬
ren 1998 observerades återigen träd med
symptom på nedsatt vitalitet, såsom sen
bladsprickning och minskat antal fina gre¬
nar. Under 1999 återfanns ånyo döda träd
i beståndet. Alla storlekar och typer av
träd har drabbats.

Diametertillväxt
Under den första perioden ökade dia¬
metertillväxten för huvudstammarna i
försöksledet med frihuggning (III) jäm¬
fört med den orörda kontrollparcellen.
Under den andra perioden ökade diameter¬
tillväxten också i den traditionella
gallringen medan den fortsatte att öka för
Försöket kommer att inventeras ca vart
försöksledet med frihuggning (figur 2). 5:e år och kommer således att fortlöp¬
Diametertillväxten var då 5,8, 6,7 resp. ande avkasta resultat.
Tabell 1. Utgångslägen och några resultat vid revisionen hösten 1996. Åldern var då 47 år.
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Figur 2. Årlig diametertillväxt för huvudstammar under perioderna 1991-1996
respektive 1996-1999. Fylld kvadrat representerar medianvärdet; Ofyllda rektanglar:
2:a och 3:e kvartilen, dvs 50% av huvudstammarna faller inom rektangeln . Dessutom
redovisas max- och minvärdena.
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NYA FÖRSÖK MED BOKRÖJNING
Ulf Johansson, Eric Agestam och Per Magnus Ekö
Röjning anses vara en nödvändig åtgärd
för skapa god kvalitet i bokskog. Natur¬
ligt föryngrade bokungskogar är ofta
mycket stamrika. Under ungskogsfasen
måste därför stamantalet reduceras kraf¬
tigt. Trots att den naturliga avgången ofta
är hög, krävs omfattande röjningsinsatser
om man aktivt vill forma beståndets fram¬
tida kvalitet. I regel krävs det flera
röjningsingrepp. Sammanlagt åtgår det
erfarenhetsmässigt 8-15 dagsverken per
hektar för hela röjningsprogrammet. Trots
att en skogsägare kan få statsbidrag för
röjning, är det fråga om en tung kostnads¬
post. Det finns därför starka ekonomiska
skäl att rationalisera röjningsarbetet. Detta
får dock inte ske på bekostnad av
beståndets framtida kvalitet.
Vid traditionell bokskogsröjning bi¬
behåller man normalt ett högt stamantal
under hela ungskogsfasen. Skälet till detta
är att unga bokträd är mycket föränder¬
liga. Om bokar i plant- eller ungskog
enkelställs tidigt, upphör kvistrensningen
och växtsättet med en rak och genomgå¬
ende stamaxel försvinner. Följden blir att
det ofta utbildas träd med grova grenar,
klykor eller krökar.
I bokungskog står flera röjnings¬
metoder till buds. Ull sin karaktär kan
ingreppen vara selektiva eller schema¬
tiska. Nedan redovisas resultat från några
försök med olika röjningsmetoder.
Två beprövade modeller för röjning i
naturligt föryngrad bokungskog har be¬
skrivits av Carbonnier (1979). I båda
modellerna görs ett första ingrepp i det
20

nya beståndet i samband med att de sista
skärmträden avverkas. Vid detta ingrepp
avlägsnas oönskade trädslag (ofta björk
och gran) och starkt förväxande bokar.
Det första egentliga röjningsingreppet
görs vid en höjd av 4 - 6 m. Det är enbart
vid detta ingrepp som modellerna skiljer
sig åt. I den första modellen avlägsnas i
stort sett enbart vargträd, dock görs även
en utglesning av extremt täta grupper. I
den andra modellen röjs också vargträden
bort, men samtidigt görs en påtaglig ut¬
glesning av hela beståndet. Denna ut¬
glesning berör alla kronskikt och kan
omfatta 50-70% av stamantalet. Vid de
återstående en till två röjningarna är syf¬
tet i båda modellerna att genom fortsatt
utglesning successivt gynna individer
med god tillväxt och kvalitet. Detta är
dock inte utan problem, då ökat livs¬
utrymme kan stimulera klykbildning hos
framtidsstammar.
Carbonnier har i fältförsök i nordöstra
Skåne och på Tönnersjöhedens försöks¬
park jämfört de båda ovan beskrivna
röjningsmodellema. Han fann att de var
likvärdiga i fråga om såväl volym- och
kvalitetsproduktion som röjningskostnader (Carbonnier 1979; Carbonnier &
Johansson 1975).
Professor Sven-Olof Andersson och
förvaltare Jens Bjerregaard anlade år 1970
ett röjningsförsök i bok på Häckeberga
gods i Skåne (Bjerregaard 1992). Syftet
med försöket var att finna rationella
röjningsmetoder som gav godtagbara re¬
sultat. Följande försöksled prövades:
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1. Traditionell bokskogsröjning. Det
första ingreppet utfördes vid ca 4 m
höjd och begränsades till uttag av
vargträd, de följande ingreppen var
svaga punktröjningar (metod 1,
ovan).

2. Förbandsröjning till 2500 st/ha vid
ca 4 m höjd, därefter inga ytterligare
ingrepp.
3. Samma program som föregående,
men röjning till 1400 st/ha.
4. Modifierat röjningsprogram för
bokskog. En vargröjning vid ca 4 m
höjd, därefter ingen åtgärd förrän kva¬
liteten på de sex nedersta metrarna
av stammen kunde bedömas med god
säkerhet, då stamantalet sänktes till
1400 st/ha.
Försöket utvärderades i samband med
första gallring vid 35 års ålder (Ekö &
Pettersson, 1992). Utvärderingen visade
att kvaliteten var betydligt sämre, och
dessutom klart undermålig, vid en tidig
sänkning av stamantalet till 1400 st/ha,
jämfört med övriga försöksled (tabell 1).
Den bästa kvaliteten erhölls i försöksleden 1 och 4. Det minst kostnadskrävande
av programmen var nr 4, där en stor del av
stamantalsreduktionen skedde genom na¬
turlig avgång. Detta försöksled visade att
röjningskostnadema kan sänkas med bi¬
behållna kvalitetskrav.

Om man vid bokröjning tidigt vill välja
ut och gynna huvudstammar, måste en
hög intern konkurrens upprätthållas i
huvudstammens närmiljö. Ett sätt att
åstadkomma detta kan vara genom toppkapning av vargar och grannträd till ti¬
digt utvalda huvudstammar. Genom la¬
gom avvägd toppkapning kan hög kon¬
kurrens bibehållas runt huvudstammen
samtidigt som dess höjdtillväxt och kronutveckling gynnas. Toppkapning vid röj¬
ning har inte tidigare tillämpats i Sverige
men har däremot förekommit i tyskt
skogsbruk (Lockye 1966).

Slutsatser
Från utförda försök och praktiska erfa¬
renheter drar vi följande slutsatser om
röjning i naturligt föryngrad bokungskog:

•Tidig röjning av vargar och biträd¬
slag är en nödvändig åtgärd. Ofta
behöver denna åtgärd göras mer än
en gång.
•Tidig enkelställning och röjning till
glesa förband är negativt för kvalite¬
ten.
Den naturliga avgången är hög i
självföryngrad bokungskog. Man bör
således inte röja i onödan.
Vargröjning i kombination med sen
förbandsröjning sänker röjningskostnaderna och främjar dessutom

•
•

kvalitetsutvecklingen.
Tabell 1. Bedömd virkeskvalitet hos rotstockar vid inventering 1990 i röjningsförsöket på Häckeberga gods. A-klass
är de kvalitetsmässigt bästa stockarna, C-klass de sämsta.

Försöksled
1. Traditionell bokröjning
2. Förbandsröjning, 2500 st/ha
3. Förbandsröjning, 1400 st/ha
4. Modifierad bokiöjning

Andel av stammarna i kvalitetsklasser, %
B
A
C
10
60
30
20
0
80
0
20
80
40
30
30
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Figur 1. Toppkapning tillämpas inte i svenskt skogsbruk. Tanken är att hålla "vargträd" och starka
konkurrenter till huvudstammar i tukt och förmaning, samtidigt som en hög beståndstäthet skall gynna en
god kvalitetsdaning.

Det bör observeras att slutsatserna byg¬
ger på ett begränsat försöksmaterial och
endast gäller för homogena bestånd. Där¬
för har vi under 1997/98 anlagt nya bokröjningsförsök på tre lokaler i Skåne och
Halland (Trolleholm, Bjersgård och
Tönnersjöheden). Motiven för nya för¬
sök är dels att vi vill testa de tidigare

3. Vargröjningar vid ca 5 och 9 m
höjd, sen förbandsröjning till 1400
st/ha.
4. Huvudstamsuttagning vid ca fem
meters höjd och samtidig topp¬
kapning av vargar och grannträd, en

resultaten, dels att vi vill utveckla och
andra toppkapning vid ca nio meters
pröva nya principer för bokröjning. För¬
höjd.
söken har anlagts i homogena och
självföryngrade bokungskogar med ett
5. Orörd, ingen aktiv röjning.
medelstamantal på ca 25000 st/ha och en
medelhöjd på ca 4 m. Försöksleden är
De nya bokröjningsförsöken kommer
följande:
att utvärderas i samband med första gall¬
1. Traditionell bokskogsröjning.
ring. Försöken kommer främst att belysa
effekter av röjning i homogen ungskog.
2. Vargröjning vid ca 5 m höjd, sen Härutöver finns det behov av kunskap
förbandsröjning till 1400 st/ha.
om röjning i heterogena bestånd. Det gäl¬
ler behandling av extremt täta grupper
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Fi'gwr 2. Röjning i bok är ett arbete som kräver eftertanke för att med en rimlig arbetsinsats få en tillfredsställande
daning av beståndet.

och bestånd med stor höjdspridning där
det ofta uppstår “inre“ beståndsgränser.

Vi avser framledes att även anlägga försök för att belysa dessa frågeställningar.
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BETE OCH TORKA - HUR SKADAR DET
EKPLANTOR?
Ylva Kullberg och Torkel Welander

Betesskador
Betesskador på skogsföryngringar har
under de senaste 20 åren ökat i omfatt¬
ning. Den viktigaste anledningen till detta
tros vara en ökning av hjortdjursstammens
storlek. Plantor av ek tillhör de mest frekv¬
ent betade arterna och skadas såväl
sommar- som vintertid. På vintern kan
betet vara så hårt att i stort sett hela
ovanjordsdelen bits av. Ekplantor har
emellertid en ovanligt god förmåga att
ersätta de bortbetade skotten med nya
under kommande växtsäsong. En förklar¬
ing till detta är att eken har vilande

knoppar på stammen som kan aktiveras
efter det att plantan skadats. Även om
plantan betats ned till markytan kan den
överleva eftersom dess stambas i regel är
under markytan. Vid stambasen finns näm¬
ligen också vilande knoppar. Dessutom
lagrar ekplantor en avsevärd mängd stär¬
kelse i roten och stambasen. Denna
stärkelse kan delvis användas för skotttillväxten på våren innan plantan har
hunnit utveckla nya blad. En del av stam¬
mens vilande knoppar utvecklas till nya
skott och dessa skott växer oftast mer än
vad som är normalt för skotten på en

mi

1

m
%
Figur 1. Till vänster i bilden syns en ekplanta som betats och till höger en oskadad planta. Årets skott är
markerade med svart. Observera de långa skotten hos den betade plantan.
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Figur 2. Betet orsakade en svag minskning av
plantornas bladyta medan torkan minskade
bladytan nil ca en tredjedel av icke-torkade
plantors bladyta

orörd planta. En förlorad höjdtillväxt kan
på detta sätt tas igen, helt eller delvis.

Vattenstress
Under etableringen av planterade ekar utsätts dessa ofta för vattenstress. Detta kan
bero på låg nederbörd eller konkurrens
om vatten från omgivande vegetation vilket förvärras av att ekplantoma inte hunnit
utveckla ett väl fungerande rotsystem,
Etablerade ekplantor anses annars kunna
konkurrera väl om vatten med omgivande
vegetation. Ekplantor kan således utsättas både för stress orsakad av svårigheter
att få tag i vatten och av ett hårt bete.
Detta förefaller att vara en dubbel stress,
Frågan är hur hårt drabbad en ekplanta
blir i denna situation?
Tillväxt, bete och vattenbrist
För att besvara denna fråga utförde vi en
kontrollerad studie med 2-åriga täckrotsplantor av ek som vi odlade i
klimatkammare under en växtsäsong. Vi
simulerade bete genom att klippa av en
viss mängd skott i samband med plante¬
ringen. Klippningen skedde i samma
omfattning som naturligt förekommande
26

bete, vilket tidigare kartlagts i fält. För¬
utom simulerat bete så utsattes en del av
plantorna för torka under hela skottskjutningsperioden.
De betade ekplantoma fick färre men
längre skott jämfört med obetade plantor.
Skotten var ungefär dubbelt så långa som
hos de obetade plantorna (figur 1).
Ekplantor som enbart utsattes för torka
hade opåverkad skottlängd. I motsats till
skottlängd så minskade antalet skott per
planta i samtliga fall där plantorna utsat¬
tes för bete eller torka, eller för en kom¬
bination av båda.
Betet orsakade en svag minskning av
plantornas bladyta medan torkan minskade bladytan till ca en tredjedel av icketorkade plantors bladyta (figur 2). En
minskning av bladytan kommer att leda
till en reducerad tillväxt hos plantorna,
speciellt märkbar under efterföljande år.
Slutsatsen av vår studie är att torka
har en mycket större negativ effekt på
tillväxten hos ekplantor än vad bete har.
Däremot kan betet leda till flerstammighet, något som kan ha förödande effekter
på framtida virkeskvalitet, vilket torkan
inte tycks göra. Vi kunde vidare konstatera att det inte fanns någon signifikant
samverkan mellan bete och torka.
Ekplantor som utsatts för torka var alltså
inte sämre på att kompensera förlorad
vävnad än de som inte utsatts för torka.
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TILLVÄXT OCH VATTENHUSHÅLLNING
HOS UNGA EKPLANTOR
Torkel Welander och Birgitta Ottosson

Vatten spelar en viktig roll i växternas liv.
Det används för att växterna ska kunna
växa d.v.s. efterhand som cellerna ökar i
volym och plantan därmed tilltar i stor¬
lek upprätthålls cellernas stabilitet och
livsprocesser genom att de fylls med vat¬
ten i takt med att de expanderar. Detta är
emellertid endast en del av vattnets funk¬
tion. Ca 98 % av allt vatten som en växt
tar upp i marken passerar snabbt genom
växten och försvinner ut genom bladen i
den process som kallas transpiration.
Under dagen träffas bladen av en stor
mängd strålning (ljus) från solen. En min¬
dre del av strålningen används till foto¬
syntes i bladen medan en större del av
strålningen värmer upp bladen mer än
vad som är bra för deras verksamhet.
Bladen måste därför göra sig av med
överskottsvärmen vilket sker till en bety¬
dande del genom bladens transpiration.
Ljuset påverkar således både transpira¬
tionen och fotosyntesen (= tillväxten). I
likhet med ljuset så påverkar också vatt¬
net tillväxten på flera sätt, dels genom att
vattnet behövs för näringsupptagning i
marken, dels genom cellernas funktion
och slutligen genom avkylningen av bla¬
den. Av detta kan man dra slutsatsen att
det borde finnas ett nära samband mellan
växters vattenförbrukning och deras till¬

tioner med olika vattentillgång som t.ex.
vid föryngring där plantor konkurrerar
med varandra om bl.a. vatten. För att få
information om detta har vi studerat unga
fröplantors vattenförbrukning och tillväxt
under deras två första tillväxtsäsonger
dels vid olika ljusförhållanden dels vid
varierande närings- och vattentillgång.
Vid denna typ av studier är det nödvän¬
digt att ha kontroll på plantornas omgiv¬
ning och därför har försöken utförts i
klimatkammare.

Tillväxt och ljus
Under sina första år kan ekplantor över¬
leva vid mycket låga ljusnivåer,
motsvarande ungefär 2 % av fullt ljus
under en sommardag. Vanligtvis anses
eken vara mer ljuskrävande än bok men
under åtminstone de två första åren är
eken lika skuggtålig som bok. En förklar¬
ing till detta kan vara att eken har en viss
näringtillgång i ekollonet, som kan ut¬
nyttjas under första året. I vårt försök
fann vi att ca 50% av ettårsplantomas
tillväxt vid den låga ljusnivån kunde för¬
klaras av tillgången på näring från
ekollonet. Eftersom ekplantor har förmåga
att lagra näring (stärkelse) från ett år till
nästa så är det också möjligt att detta kan
förklara att ekplantoma även överlevde
växt.
andra året vid den låga ljusnivån. Under
Kunskap om olika arters vattenför¬ naturliga förhållanden är det inte ovanligt
brukning i förhållande till tillväxt kan att ljusnivån förändras mellan tillväxtsässäga oss hur de skulle kunna klara situa- ongema. För att se vilken betydelse detta
27

Ekbladet 15

har för tillväxten utsatte vi ekplantor för
såväl ökad som sänkt ljusnivå mellan för¬
sta och andra året (figur 1).
Vi jämförde plantor som växte i samma
ljusintensitet under andra året men som
under föregående året hade haft lågt eller
högt ljus. En ökning i planthöjd, antal
blad och bladyta påverkades både av fö¬
regående och innevarande års ljus d.v.s.
plantorna hade ett minne av föregående
års ljusförhållanden. En förklaring är att
vinterknopparna som bryter på våren
innehåller ett visst antal bladanlag som
utvecklas till blad. Dessutom finns ett
motsvarande anlag som kommer att bilda
den stamdel som bladen sitter på. Anla¬
gen har bildats under sommaren och det
klimat som rådde då har förutbestämt hur
många och hur stora bladen ska kunna bli
nästa år. Detsamma gäller den nya stam¬
delens längd (figur 2). Efter det att vinter¬
knoppen utvecklats till ett nytt skott bil¬
dar det i sin tur nya knoppar, som efter en
kort viloperiod under sommaren ofta
växer ut till ett nytt skott samma år. De
knoppar som bildats under sommaren blir
präglade av sommarens klimatförhåll¬
anden. Vinterknopparna är alltså påver¬
kade av föregående år medan sommar-

i
Q

r

knopparna är påverkade samma år (inne¬
varande år) som de bildades. Plantornas
torrviktsökning var emellertid enbart bero¬
ende av innevarande års ljusförhållanden.
Hur röttemas tillväxt påverkas vet vi inte
eftersom vi inte har haft tillgång till nå¬
gon metod att studera deras tillväxt under
en längre period.
Tillväxt, vattenförbrukning, ljus,
vatten och näring
Plantors vattenförbrukning är inget som
man har intresserat sig särskilt mycket
för inom skogbruket. Vanligtvis konstat¬
erar man att det har varit torrt i marken
vissa perioder och att det kanske kan för¬
klara dålig överlevnad eller tillväxt. Med
kännedom om plantornas vattenförbruk¬
ning skulle det vara möjligt att förklara
förändring i tillväxten även när det inte är
särskilt torrt. Det skulle också vara möj¬
ligt att bestämma hur mycket förväntad
tillväxt ett plantbestånd på en viss lokal
skulle kunna uppnå i förhållande till
vattentillgången. För att så småningom
kunna uppnå detta mål har vi studerat
ekplantors vattenförbrukning under deras
två första levnadsår i förhållande till till¬
växten. Vi har undersökt hur plantor-
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Figur 1. 1 bilderna syns tvååriga ekplantor odlade i klimatkammare. Till vänster i vänstra bilden finns plantor
som vuxit vid 43 % ljus både första och andra året. Plantorna till höger i vänstra bilden har vuxit vid 2
respektive 43 % ljus. I högra bildens vänstra del har plantorna fått 43 % ljus första året och 2 % andra året. I
högra bildens högra del har plantorna fått 2 % ljus båda åren.
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nas transpiration påverkas av
plantålder, ljus-, vatten- och när¬
A
B
ingstillgång och bestämt hur mycket
vatten som förbrukas över en
tillväxtsäsong och hur mycket torr¬
substans som har bildats under
samma period. Frågan är om det
finns ett nära samband mellan till¬
växt och vattenförbrukning. För att
få svar på detta utförde vi en serie
experiment med ekplantor, som od¬
lades vid olika ljusnivåer och
År 1
År2
Årl
År 2
förändring i ljus mellan åren, eller
utsattes för olika näringshalt i mar¬
ken respektive olika vattentillgång.
C
D
För att inte behöva mäta transpira¬
tionen under en hel växtsäsong
undersökte vi först om transpirationshastigheten förändras med
plantutveckling och ålder.
Vi fann ett nära samband mellan
tillväxt, vattenförbrukning och ljus,
efter en hel tillväxtsäsong (figur
Årl
År 2
År 2 Art
3). Detta kan förklaras med att både
tillväxt och transpirationshastighet Figur 2. Uppsättning av skott från representativa plantor i
förändrades i samma takt när ljus¬ bilderna i figur l. Första respektive andra årets skott finns
som "År 1" och "År 2". (A) 43 % ljus båda åren, (B)
styrkan ändrades. Det skall påpe¬ 2markerade
respektive 43 % första ochandra året,( C)43 respektive 2 % ljus
kas att när vi jämförde sambandet och ( D ) 2 % ljus båda åren.
mellan tillväxt och vattenförbruk¬
ning under en kortare period i böljan av i experimentet var att tillväxten inte på¬
säsongen med en period i slutet av säs¬ verkades av att näringshalten i jorden
ongen så fann vi att sambandet mellan ändrades. Detta förklaras av att vi höll en
tillväxt och vattenförbrukning hade änd¬ ganska konstant fuktighet i jorden. För
rats. I böljan av säsongen förbrukades att göra detta så vattnade vi i takt med att
det mer vatten för bildning av varje gram plantorna förbrukade vattnet och med
biomassa än i slutet av säsongen. Orsa¬ jämna mellanrum tillförde olika mängd
ken till detta var att transpirations- näring med vattnet. Någon förklaring till
hastigheten avtog när plantorna blev att tillgången på näring påverkade tran¬
spirationen hos plantorna har vi inte. Hu¬
äldre.
Det nära sambandet mellan tillväxt, ruvida detta är ett fenomen som kan ha
vattenförbrukning och ljus visade sig betydelse i fält återstår att se. Det är svårt
emellertid inte gälla då plantorna växte i att göra studier där man på ett realistiskt
jord med olika näringsinnehåll. Ju högre sätt simulerar näringstillgången i fält.
Ett exempel där det är svårt att finna
halten av näring var desto lägre blev
transpirationen (figur 4). Det intressanta ett samband mellan tillväxt, vattenför-
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brukning och markvat¬
4
60
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Figur 3. Transpiration och tillväxt hos ettåriga ekplantor som vuxit vid
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Figur 4. Transpiration hos ettåriga ekplantor som vuxit i jord med
olika tillförsel av näringsämnen.
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SÅDD AV BOK OCH EK PÅ SKOGSMARK
Magnus Löf & Palle Madsen

Det finns en allt kraftigare opinion inom det europeiska skogsbruket för att
öka andelen (ädel)lövskog. Orsaken är att granen i stor omfattning har
planterats utanför sitt naturliga utbredningsområde och betraktas som eko¬
logiskt instabil. Välskötta awerkningsmogna bok- och ekbestånd är mycket
attraktiva för skogsägaren. Emellertid är vägen dit ofta kostsam, då föryng¬
ring och ungskogsskötsel är dyrt. Därför tvekar man att byta trädslag från
gran till ädellövskog. Sådd av t. ex . bok och ek på skogsmark har potentia¬
len att bli en mycket billig föryngringsmetod, t.o .m. billigare än standardise¬
rad granplantering. I den här artikeln sammanfattar vi kunskapsläget vad
gäller denna metod.

Problemen på skogsmark
Sådd av ek har långt tillbaka i historien
varit en allmänt praktiserad föryngringsmetod. Dock var metoderna som användes
mycket arbetsintensiva och man använde
väldigt mycket frö, vilket uppvägdes av
låga lönekostnader. Idag används sådd av

ek med stor framgång på nedlagd jordbruksmark. På skogsmark stöter man
emellertid på problem som gör sådd som
föryngringsinstrument osäkert.
Huvudproblemet vid skogssådd är att
stora mängder frö äts upp av olika djur,
speciellt smågnagare som skogsmus och
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Figur 1. Det största hotet mot lyckade sådder är olika möss och sorkar som med luktsinnet
återfinner nedgrävda ollon. Teckning: Tove Vollbrecht.
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Figur 2. Sådd av bok under gran med såddaggregat (ÖkoSat/U®- I20-2B), drivet med häst för skonsam
markpåverkan. Maskinen kan också kopplas till liten traktor. Foto: Palle Madsen.

sork. Dessa djur trivs bra i skyddet av Såddrör
markvegetationen, i rishögar och busk- Under 1995 startades ett nordiskt samarsnår. Med sitt goda luktsinne återfinner betsprojekt om sådd av lövträd som delvis
de frön trots att de är nedgrävda (figur 1). har varit finansierat av SamNordisk
Ett sätt att minska konsumtionen är att så Skogsforskning under Nordiska ministertillräckligt djupt, t.ex. 5 cm ned i jorden. rådet. I projektet ingick forskare från
I Centraleuropa har man därför prakti- Danmark, Finland, Island, Norge och
serat bredsådd av t.ex. bok och ek på Sverige. Även forskare från Estland och
skogsmark. Vid användandet av mycket USA deltog aktivt. Ett syfte med projekfrö (ca 100 000 frön per hektar) minskar tet var att studera sådd av bok och ek på
effekten av eventuella smågnagare. skogsmark i jämförelse med plantering.
Samma effekt uppnås genom att så på Vi ville också utröna utifall sådd i sådd¬
stora ytor samtidigt. På senare tid har rör var en framkomlig väg för att minska
intressant utrustning tagits fram i Tysk- konsumtionen från smågnagare.
Försöken lades ut på två lokaler i
land för maskinell sådd av olika trädslag
på skogsmark (figur 2). Dessa maskiner Sverige och på elva lokaler i Danmark
är små och lättstyrda, och därför skon- från 1995 till 1998. 1 tabell 1 redovisas
samma mot mark och träd.
Tabell 1. Såddförsök i Sverige och Danmark där föregående trädslag var gran. Talen
anger procent levande plantor 3 år efter sådd och plantering. Ursprungligen har en
planta resp. 3-4 ollon per planterings- eller såddpunkt används. Talen är medeltal från
flera lokaler. Försöken var hägnade. (Data: Löf & Modsen 1998 )
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Figur 3. Såddrör med ekplanta. Foto: Magnus Löf.

resultat från några av lokalerna. Result¬
aten visar att det är svårt att lyckas med
sådd av bok jämfört med sådd av ek.
Orsakerna är flera. För det första var det
lättare för smågnagare att hitta bokollonen
eftersom dessa såddes på ett mindre djup
än ekollonen. För det andra drabbades de
små bokplantoma hårdare av skador som
frost och insekter jämfört med de små
ekplantoma. Resultaten visar också att
bokplantor kan få problem på kalhyggen
och därför skall etableras under skärm.
Såddrören som användes för att skydda
fröna var gjorda av cellulosa och stär¬
kelse för snabb nedbrytning i naturen (fig¬
ur 3). Efter det första året var resultaten
från sådd i dessa rör mycket lovande. I
ungefär 60% av rören bildades det bokeller ekplantor. Emellertid visade det sig
senare att plantorna inte utvecklades bra
i rören. Efter några år hade andelen eta¬
blerade plantor i rören sjunkit drastiskt.
Dessutom skyddade inte alltid dessa (dia¬
meter 28 till 38 mm) fröna från smågnag34

are, vilka ibland t. o. m. återfanns döda i

såddrören.
Framtida forskning och utveckling
Vi tror att det finns en potential att an¬
vända sådd under skärmar av t. ex. gran.
Där är problemen mindre vad gäller frost,
ogräs och insekter jämfört med på hyggen.
Problemet med smågnagare försvinner
dock inte under en skärm. Bäst chans att
lyckas med sådd finns således under år
med små populationer smågnagare.
För att nå målet med att finna en säker
och billig metod för etablering av bok
och ek på skogsmark krävs vidare forsk¬
ning och utveckling på några områden.
Några frågor som då bör beaktas är:
(1) Hur skyddar man begärliga frön
såsom bok- och ekollon mot små¬

gnagare?
(2) Vilken utformning bör en föryngringsyta ha för att skydda sådden från
smågnagare?
(3) Hur utvecklar vi den maskinella
sådden för att få ned föryngringskostnadema ytterligare?
Referenser
Anonymous 1947. The establishment of
hardwoods by sowing or planting. Fores¬
try commission, forest operation series.
No 2: 2. HMSO, London.
Johnson, R.L. 1981. Oak seeding-it can
work. South. J. Appl. For. 5: 28-33.
Krahl-Urban, J. 1959. Die Eichen. Forstliche Monographic der Traubeneiche
und der Stieleiche. Verlag Paul Parey,
Hamburg, Berlin.
Löf, M. & Møller-Madsen, E. 1997. Ek¬

skog till lågpris! Skog&Forskning. Nr.
2, 46-50.
Löf, M. & Madsen, P. 1998. Ek- och
boksådd på skogsmark-ett alternativ till
plantering? FaktaSkog. Nr 15.
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall
15. Liten ekoxe
Den lilla ekoxen Dorcus parallelopipedus
kallas också bokoxe, kanske ett bättre
namn. Larven lever nämligen i multnande
lövträd i stubbar och nedfallna grenar och
tycks föredra bok. Denna skalbagge är
här i Sverige ännu ovanligare än stora
ekoxen och man finner den bara i de syd¬
ligaste landskapen. I Mellan- och
Sydeuropa är den dock på sina håll vanlig
och man träffar ofta på den i ekskog, t.ex.
i Dordogne i sydvästra Frankrike.
Den lilla ekoxen är betydligt mindre
än den stora vilket framgår av bilden, där
en liten ekoxe och en hona av stora ekoxen

samtidigt kryper uppför en ekstam. Till
skillnad från stora ekoxen skiljer sig kön¬
en hos lilla ekoxen inte mycket från varandra. Honan är något ljusare än hannen
och hannen har något kraftigare käkar.
Liksom den stora ekoxen dras den lilla
ekoxen till savande partier på ek.
Båda ekoxartema är för sin tillvaro
beroende av gammal orörd ädellövskog
och försvinner i takt med att denna biotop blir alltmer sällsynt. Den lilla ekoxen
tillhör hotkategori 2 i förteckningen över
rödlistade svenska djur, d.v.s. den, betecknas som sårbar.
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En liten ekoxe (Dorcus parallelopipedus) och en hona av stora ekoxen kryper
samtidigt uppför en ekstam. Foto: Åke Sandhall.
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LENNART NORDSTROM TILL MINNE
Under höga träd är det gott att vila
I glömskans lycka frihet och ro
Veronika Strelerte 1981
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Professor Lennart Nordström har avlidit.
Under decennier utbildade han blivande
jägmästare på Skogshögskolan i skogs¬
skötsel.
Som en av de första i landet på denna
nivå ägnade han skötsel av ekskog stor>
uppmärksamhet. Redan 1954 besökte
Skogshögskolan östra Blekinge och har
därefter årligen under Lennarts ledning
haft utbildning i praktisk ekskogsskötsel
förlagd dit.
Lennart Nordström var medlem i
Ekfrämjandet och hedersmedlem sedan
1986. Han var en inspirerande förkunnare. Med auktoritet och kunskap, klang¬
fullt förmedlad, fick han åhörarna att
lyssna och förstå hur viktigt det är att
vårda och gallra våra ekskogar.
Hans älskvärda väsen, hans vänliga
omsorg skaffade honom många vänner.
Två minnesbilder bär jag med mig.
- Undervisaren under ekarnas kro¬
nor, omgiven av lyssnande deltagare.
- Fotografen, som vigt klättrade i
träden för att fotografera ekkronor.
Vår saknad är stor. En tröst är att de
visioner och den inspiration han gett oss
kommer att ge god återbäring i skogssverige.
Erik Ståål

Wh

XMBøK:

Minnesvärda äro samtalen under
ekamas kronor
Många gåtor uppenbarats där
Werner Aspenström 1956
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ADELLOVPRISTAGARE 1999
Boris Möllerström - 1999 års pristagare i Blekinge län
Det var i böljan av 70-talet som färghandlaren Boris Möllerström i Malmö
sadlade om och blev skogsbonde i Ble¬
kinge. På fastigheten Lockansmåla fick
han så småningom skaffa sig nya kunska¬
per och erfarenheter för att förverkliga
sina idéer och drömmar om ett eget skogs¬
bruk. Goda rådgivare som inspektörerna
Nils Laub och Erik Ståål inspirerade ho¬
nom till att ta väl hand om det sparsamt
förekommande lövinslaget på fastighe¬
ten.
Med stort intresse skred Boris till ver¬
ket och började märka ut, friställa och
stamkvista välartade ekar, framför allt
utmed vägarna, för att underlätta den re¬
gelbundet återkommande skötseln. Par¬
tier med äldre bok och ek sparades i sam¬
band med föryngringsavverkningar och
ekföryngring i granplanteringama sko¬
nades vid röjningar för att utgöra stom¬
men i framtida ekbestånd.

När det vid mitten av 80-talet blev
aktuellt att plantera igen den sista åker¬
marken närmast gården beslöt Boris att
satsa på ädellöv. Med hjälp av hustru
Sonja och sonen Torkel planterades nio
hektar med ek, lind, fågelbär, sälg och
björk och hägnades med gediget viltstäng¬
sel. Det var på sin tid något av en pionjär¬
insats och förutsättningarna var inte helt
ideala. Mager grusmark, frostlänt terräng
och konkurrerande vegetation krävde sin
tribut. Omfattande kompletteringsåtgärder blev nödvändiga men också
framgångsrika. Boris entusiasm för ek
och annat ädellöv har trots allt aldrig
sviktat. Därom vittnar inte minst hans
aktiva och mångåriga engagemang i
Ekfrämjandet.
Arne Mirton
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Boris beundrar sitt ädellövpris. Foto: barnbarnet Lina Möllerström
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Lars Karlsson - ädellövpristagare 1999 i Kalmar län
Lars Karlsson har arbetat inom Skogsvårdsorganisationen i 26 år och har varit
chef för distrikt i Kalmar län sedan 1983.
Lars har visat ett stort intresse för
lövskogsskötsel och särskilt skötseln av
ädellövskog. Med sitt engagemang för
miljöfrågorna har Lars under senare år
byggt på sina kunskaper med bl.a. en 20poängskurs i naturvårdsbiologi. Kunska¬
per som behövs inte minst när det gäller
såväl skötsel som bevarande av värde¬
fulla ädellövsbiotoper.
Lars har under årens lopp skaffat sig
både praktisk erfarenhet och goda kun¬
skaper om hur ädellövskog skall skötas.
Inom Kalmar distrikt, där Öland numera
ingår är Lars kunskaper mycket värde¬
fulla. I Mittlandsskogen finns många ar¬
ter av ädla lövträd där vaije art har sina
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krav på ståndort och skötsel. Detta ställer
i sin tur stora krav på den som skall bistå
skogsägaren med goda, sakkunniga råd.
På Öland och även inom fastlandsdelen
av distriktet finns många nyckelbiotoper
i den ädla lövskogen, en del skall lämnas
för fri utveckling och en del skall skötas
på ett miljöanpassat sätt. Det är uppen¬
bart att Lars har förmågan att se målen
för produktion och miljö lika viktiga. För
Lars är det inte en fråga om antingen
eller utan ett både och. Det är också
uppenbart att Lars Karlsson åtnjuter ett
stort förtroende hos skogsägarna inom
distriktet.
Lars Karlsson är en välförtjänt mottag¬
are av Ekfrämjandets länspris 1999.
Sven-Inge Karlsson
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BOKANMÄLNINGAR
beståndet, vilket innebär att vi har ett
Hultengren, S. & Nitare, J.:
Inventering av jätteträd - Instruktio- stort ansvar att förvalta och vårda dessa
ner för inventering av grova lövträd i jätteträd. För att lättare styra vård- och
skyddsinsatser krävs emellertid en sam¬
södra Sverige.
lad bild över förekomsten av jätteträd i
Sverige. Med anledning av detta har
Skogsstyrelsen och Naturcentrum AB 1999
denna handledning tagits fram för att
ISBN 91-972363-4-9
Pris 40 kronor (kan beställas av Skogsstyrelsen frambringa en enhetlig metodik i inventtel. 036-15 56 00 eller Naturcentrum AB tel. eringen och registreringen av grova löv¬
träd i södra Sverige. Flera olika invent¬
0303-694 55)
eringsrutiner har ju som bekant tillämpats
Man kan ställa sig frågan varför ska man i olika delar av landet och det finns all
inventera jätteträd? Vad är det som är så anledning att försöka standardisera rutineintressant med stora träd? Av någon an- rna. Bland annat definierar man här att
ledning har människan alltid fascinerats ett jätteträd är ett träd som har en stam¬
av omfångsrika träd. Kanske fångas vi av diameter på minst en meter i brösthöjd.
Av häftets titel luras man att tro att
deras storlek och mäktighet eller också
känner vi oss ödmjuka inför deras till detta är en ordinär handledning. Detta
synes odödlighet, då de jämte sin storlek stämmer förvisso vad gäller häftets avockså vanligen representerar en ansenlig slutande del som upptar inventeringsålder. Under senare tid har dock andra instruktionerna, vilka för övrigt är precis
värden hos storväxta träd fångat vårt in- så föga fängslande som instruktioner av
tresse. Att stora träd har central betydelse tradition brukar vara. Häftets inledande
för den biologiska mångfalden och som del överraskar dock läsaren och ger trots
kulturbärare av det gamla odlings- sitt begränsade sidantal den nyfikne en
god läsupplevelse. Syftet och värdet med
landskapet har nog inte undgått någon.
Under 1999 kom Skogsstyrelsen i sam- att inventera jätteträd står snart klart för
arbete med Naturcentrum AB ut med ett läsaren och man känner en lust att bege
häfte om inventering av jätteträd. Svante sig ut i det svenska landskapet för att leta
Hultengren som har stått för den huvud- efter dessa skogsrikets giganter. Efter
sakliga delen av texten känner vi igen detta inspirerande avsnitt så når man som
som en av författarna till Ekjättars histo- läsare kapitlet med rubriken inventeringsria, naturvärden och vård som anmäldes metodik och omedelbart känner man en
i Ekbladet för två år sedan. Den andre viss vilsenhet. Vem förväntas egentligen
författaren, Johan Nitare, är en oförtrött- utföra inventeringsarbetet. Instruktioner¬
lig floravårdare på Skogsstyrelsen. För- na är exakta och noggrant beskrivna vilfattama konstaterar att Sverige hyser en ket borgar för en god kvalitet på det inansenlig del av det europeiska jätteträds- samlade inventeringsmaterialet men den
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intresserade amatören känner nog tveksamheter inför uppgiften och kan nog
även bli avskräckt. Kalenderbitaren kan
dock glädja sig åt att häftet avslutas med
en lista över de största enskilda träden av
17 olika lövträd och av en lista över de
tio största ekarna i landet.
Dan Rydberg
Rizell, M. & Gustavsson, R.:
Att anlägga skogsbryn - Modeller och

referenser för anläggning och rekonstruktion.
Stad & Land nr 160, MOVIUM, Alnarp 1999.
ISBN 91-576-5651.
Pris 190 kronor (Kan beställas av MOVIUM
tel.040-41 52 07).

ldag sker en stor del av vardagens naturupplevelser genom ett fönster. Vi betraktar
naturen genom fönstret i vårt hem, i skolsalen eller på vårt arbete, eller genom
fönstret på den bil, buss eller det tåg som
tar oss fram på vår resa genom landskapet. Naturen har alltmer blivit en kuliss i
vår vardag. I denna kuliss får skogsbrynet,
denna gränszon mellan skog och öppen
mark, en mycket speciell betydelse. Ett
vackert skogsbryn är inte bara en fröjd
för ögat utan hyser ofta även ett rikt fågel- och djurliv som pockar på vår
uppmärksamhet och skänker oss glädje i
vår stressade vardag. Även under våra
promenader i naturen har skogsbrynet en
stor betydelse för vår upplevelse. Skogsbrynet är entrén in i skogen och lockar
oss att fortsätta vår vandring. De flesta är
nog medvetna om skogsbrynens stora betydelse i landskapet men vad vet vi idag
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om hur man ska sköta dessa skogsbryn
och hur skapar man egentligen nya?
Under det gångna året kom denna intressanta bok om skogsbryn ut i MOVIUMs förnämliga Stad & Land-serie.
Bokens innehåll bygger på den forskning
som genomförts vid Institutionen för
landskapsplanering, SLU i Alnarp, allt
sedan mitten på 1980-talet. I forskningen
har man försökt identifiera olika typer av
skogsbryn och studerat deras egenskaper
för att kunna utarbeta modeller för nyan¬
läggning och förvaltning av skogsbryn.
Bokens huvudsakliga syfte är att presen¬
tera olika principer för anläggning och
rekonstruktion av skogsbryn. Boken innehåller egentligen tre delar. I den första
delen beskrivs vad som egentligen me¬
nas med bryn, hur de är uppbyggda, de¬
ras dynamik och vilka funktioner de har.
Författarna urskiljer här bland annat tre
olika huvudgrupper av bryn, nämligen
stam-, busk- och mosaikbryn. I den andra delen presenteras fyra referensbryn
för att tydliggöra olika skogsbryns uppbyggnad över tiden och deras olika funktion. Och slutligen, i den sista delen, redovisas de studier av de modellbryn som
institutionen har anlagt på tre olika lokaler. Författarnas förhoppning är att boken
ska fungera som inspirationskälla och ge
idéer för den som är intresserad av skogsbryn. Tanken är även att den ska fungera
som ett uppslagsverk när man letar efter
användbara fakta. Utifrån dessa antaganden tror jag att den intresserade kan hitta
mycket matnyttigt i denna sammanställ¬
ning över pågående forskning inom ett
viktigt område.
Dan Rydberg
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