EKBLADET
Medlemsskrift för Ekfrämjandet
' .

1

:

-

t

åk

4

t

m

-'i

%

Jr

Z:

.Js

ö**-s?'36v

*

ix-

f:

%

•

.

r.i

V

Irÿ

> v'v

;

■

■

>

J»

V

r,

>1

>•'_

K:-U

*

■

í*
v:it

*

I

*a

'£<

-

|jpi|
3/

v-.

S3

vr

b.

\* V

~W

«i

fes&r

■K

=y«j,

•\:H

Jfc ss
5k

..;yS

gjä&l

NR 16
2001

C

*

;

EKBLADET
Medlemsskrift för Ekfrämjandet
Nr 16-2001
ISSN nr 0283ÿ1839

Styrelse 2000 / 2001
Gustav Fredriksson, ordf, (A.Mirton,
suppleant)

Redaktion:
Gustav Fredriksson (Ansvarig utgivare)
Ulf Olsson (Redaktör)

Kenneth Arvidsson, (Jonas Thomasson)
Sven-Inge Karlsson, (Eric Wallin)
Bengt Nihlgård, (Magnus Löf)
Cecilia Rooth, (Fred Lönnberg)

Ekfrämjandets styrelse
Sekreterare: Arne Mirton

Redaktionens adress: c/o U Olsson, Klockarev. 6E, 247 34 S Sandby
Tfn 046-516 82,044-480 64. Epost: ulfo@access.josnet.se
Hemsida på Internet: http://www.josnet.se/users/ulfo/ekinfo.html
Medlemsregistrator: A Mirton (se nedan)

Innehåll
Ekfrämjandets exkursion och årsmöte i Skåne 2000
Mikroförökning av utvalda ekträd
- etablering och utvärdering av fältförsök
Vedsvampar på ek - 8. Hasselticka
Ädellövträdens blomning och fruktsättning. 3. Avenbok
Frösådd i skogsmark
Sykomorisering - myt eller verklighet?
Utdrag ur programmet "Uthållig skötsel av ädellövskogen..."
Bokens insekter - 1. Boksköldlus
Ädellövpristagare 2000
Bokanmälningar
Annons (Studieresa till Ungern)
Ekfrämjandets årsmöte och exkursion 2001 (notis)

1

7
14
18
21
23

29
31
32
37
42
43

Ekbladet utkommer med ett nummer per år och utskickas till Ekfrämjandets medlemmar.
Medlemsskap kostar 200 kr per år. Postgiro 487 39 41-1

Tryckt på Förvaltningsavdelningens reproavd. vid SLU Alnarp i maj 2001
Omslag Boksköldlus - Foto Åke Sandhall
Distributör Ekfrämjandet, c/o Arne Mirton, Skogsvårdsstyrelsen, Box 157,
372 22 Ronneby. Epost ame.mirton@svssg.svo.se

Ekbladet 16

EKFRÄMJANDETS EXKURSION OCH
ÅRSMÖTE I SKÅNE 2000
Ulf Olsson

Ekfrämjandets ordförande, länsjägmästare Gustav Fredriksson hälsade 130
deltagare välkomna vid samlingen på det
anrika Frostavallen (Höör) anlagt av och
tidigare ägt av Skid- och friluftsfrämjandet
men nu konferensanläggning i privat regi.
Frostavallen blev förläggning för en del
ekfrämjare och lokal för årsmöte med
efterföljande festmåltid och föredrag.
Exkursionerna gick till Trolleholms gods
den första dagen, till Penarp och Kolleberga den andra dagen med avslutning på
Kopparhatten vid Skäralid.

Trolleholm
Trolleholms gods ägs idag av Carl TrolleBonde. Det är på 5000 hektar. 2350 ha
används för skogsbruk. Av 980 ha löv är
bok 380 ha, ek 310 ha och ask 150 ha.
Granarealen på 940 ha skall på sikt ersät¬
tas med löv, i första hand ek.
Esben Möller-Madsen är godsets för¬
valtare och VD. Han hälsade oss väl¬
komna och började med att berätta om
Trolleholms historia och skogsbrukets
målsättning.
Eken har hög potential som ekono¬
miskt trädslag menade Esben. Det är möj¬
ligt att ackumulera ett stort kapital per
hektar. Slutawerkningsnetto vid 120 års
ålder är maximalt 500 000 kr/ha. Det
förutsätter grova dimensioner av hög kva¬
litet. Negativt för eken är bl.a. höga
etableringskostnader, låg ungdomsekonomi och låg produktion med hög
omloppsålder.

På första exkursionsmålet - ett 53årigt ekbestånd - visades siffror på att
man kan reducera ekens omloppsålder
till 110 år på bättre boniteter och samti¬
digt erhålla grov dimension av god kvali¬
tet. Esben Möller-Madsens råd här var
att gallra kraftigare i tidig ålder och inte
alls efter 70 år. Tyvärr var proveniensen
okänd för detta utmärkta ekbestånd.
Nästa punkt i programmet var ett be¬
sök i ett ek/gran-bestånd. Det är en väl¬
bekant blandskogsmodell. Ekfrämjandet
har under tidigare exkursioner fått tillfäl¬
len att följa beståndens utveckling på
Trolleholm. Det är uppenbart att dessa
blandskogar av ek och gran kan bli eko¬
nomiskt lyckosamma eftersom ungdoms¬
utvecklingen är nästan “gratis”. Esben
avrådde dock en användning av ek-granmodellen. En nackdel är att när granen
blåser ner river den med sig ekar. Han
hade den bestämda uppfattningen att det
är bättre att satsa på rena bestånd av ek.
Gunnar Almgren replikerade att det finns
bra bestånd av ek/gran på andra håll. Erik
Tham nämnde också exempel på ek/gran¬
skog med förväntad bra utveckling på
Linderödsåsen. Erik Ståål som prövat
biandskogsmodellen i Blekinge med gott
resultat, framhöll att en av orsakerna till
det enligt Esben dåliga resultatet med ek/
gran på Trolleholm kan vara att ekproveniensen innehåller alltför många
gaffelekar.
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Skyddsvärd skog?
Nästa mål i exkursionsprogrammet var
ett ungt lövbestånd med inslag av alla
ädellövträd. Förekomsten av något äldre
lind och ask var markant.
Andelen lundskafting (ett gräs),
Brachypodium sylvaticum, i örtskiktet var
stor. Det var en av de arter i beståndet
som signalerar att biotopen är skyddsvärd. Det uppkom en diskussion om hur
skötseln av denna lövskog skulle plane-

Sådd är en metod för radikal reduktion av anläggningskostnaderna jämfört
med traditionell ekplantering.
Lars Rytter påpekade att det fanns på¬
fallande många "klykor" i beståndet. På
det svarade Esben att eken är sådan. Man
måste ha stort material att välja bland.
Erik Ståål framförde att Ekfrämjandet
tidigt påtalat att det är olämpligt att använda holländsk ekproveniens. Esben var
kritiken till trots övertygad om att man i
ras.
beståndet efter hand skulle kunna gallra
Carl von Friesendorf argumenterade fram "fanérekar".
för en satsning på linden.
Nils Bylund menade att en aktiv skogs- Ekpristagare
skötsel på lång sikt är bättre naturvård än Gustav Fredriksson avtackade Esben
ett naturskyddat område med fri utveck- Möller-Madsen för hans utmärkta och
kunniga guidning i Trolleholms välskötta
ling.
Bengt Nihlgård ansåg att en lämplig ädellövbestånd. För Esbens framgångsåtgärd vore att utnyttja linden ekonomiskt rika odling av ädellövskog fick han
men med förstärkt naturhänsyn.
mottaga Ekfrämjandets stora pris, ekFörvaltaren, Esben, ville satsa på lind skrinet, vid en ceremoni i slottsparken.
och ask och sköta det som ett blädnings- (Han var förhindrad på grund av en före¬
stående USA-resa att deltaga vid årsmötet
bestånd.
senare på kvällen).
Eksådd efter åtta år
Trolleholm har de senaste femton åren Årsmöte
omställt ca 600 ha mark från lantbruk till I samband med de sedvanliga årsmötesskogsbruk. Vi besökte ett åttaårigt ekbe- förhandlingarna informerade ordföranden
stånd som anlades med såmaskin på f.d. Gustav Fredriksson bl.a. om pågående
åkermark som gränsar till slottsparken, ekskadeinventeringar i sydvästra och östra
Det var vid vårt besök ett 2-3 m högt och Götaland.
mycket tätt bestånd. Ekollonen kom från
Vid SLU i Alnarp håller en plan över
en holländsk proveniens på Bregentved i pågående och önskvärda ädellövforskDanmark.
ningsprojekt att utarbetas.
Inom de närmsta 2-3 åren skall det
Efter stormskadoma i december 1999
täta beståndet röjas så att avstånden mel- i Sydsverige har det i budgetpropositionen
lan träden i raderna blir ca 1,5 m.
utlovats 30 miljoner kr för återplantering
Kulturkostnaden har hitintills varit under en treårsperiod (2001-2003).
11.980 kr/ha. 2 950 kr av denna summa Många drabbade skogsägare kommer att
utgör kostnader för herbicidsprutningar återolantera med ädellövskog.
Årets ekpristagare presenterades. Rikstre gånger. Enligt Esben behöver man ej
använda herbicider på ren åkerkultur, pristagare blev Esben Möller-Madsen (se
Omställningsbidraget för den aktuella ovan). Länspristagare blev Gösta Karlseksådden var 28 500 kr/ha.
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Några betydelsefulla ekfrämjare: t.v. Ekfrämjandets
ordförande, länsjägmästare Gustav Fredriksson; i mitten
samspråkar redaktör Olle Berglund med jägmästare Martin
Werner, SkogForsk; t.h. ädellövpristagaren Rutger Lat
och professor Bengt Nihlgånd. - Foton: Boris Möllerström.

son, Rutger Larson och Carl-Erik Nils¬
son (se också artikel s. 30).
Efter middagen höll professor Marga¬
reta Welander ett mycket intressant,
informativt och mycket uppskattat före¬
drag om vävnadsodling som förökningsmetod för ek (se hennes artikel s. 6).

som år 2000 tillföll Lars-Erik Persson,
Kjell Ragnarsson, Mats-Ola Persson och
Nils Eskilsson. De äger ett skogsförvaltningsbolag. I prismotiveringen
heter det bland annat att deras målsätt¬
ning är att bedriva ett långsiktigt skogs¬
bruk med intresse för mera löv i skogen
och till industrin.

Kährs Ädellövspris
Förädlingsindustrin som köper upp
ädellöv är naturligtvis mycket viktig för
Ekfrämjandets skogsägare. I Sverige är
det främst Kährs och Tarkett Sommer
som köper ädellövtimmer. De är sedan
många år företagsmedlemmar i Ekfrämjandet och har också representanter
i Ekfrämjandets styrelse.
Kährs passade på att i samband med
Ekfrämjandets höstexkursion och årsmöte
att dela ut sitt Ädellövspris på 10 000 kr

Penarp
Andra exkursionsdagen styrde bussarna
åt norr och vi välkomnades av familjen
Larson (Ulla, Rutger och sonen Bo) på
deras skogsfastighet Penarp nordväst om
Perstorp. Fastigheten är en sammanslag¬
ning av flera inköpta "övergivna" gårdar.
Av olika anledningar hann man inte plan¬
tera gran på vissa ängar och kalhyggen
inom stipulerad tid som skogsvårdsstyrelsen påbjudit. Det resulterade i
3
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spontant igenväxta områden. Dessa röj¬
des efter hand och gav upphov till
blandskogar med starkt lövinslag.
På den första exkursionspunkten pre¬
senterades en liten blandskog på ca 1 ha
med 65 % ek, 34 % björk samt något
bok, asp och gran. Beståndet hade upp¬
kommit efter fri utveckling efter avverk¬
ning av en tallskog. Ekarna hade om¬
sorgsfullt stamkvistats under en femårs¬
period. Vi fick senare se ett mindre be¬
stånd av ek som uppkommit efter plante¬
ring 1962 i förband 1,1 x 1,1 med vart
femte träd en björk som blivande skärm.
Stamkvistning blev ett av samtals¬
ämnena vid detta exkursionsobjekt. "När
skall man stamkvista?" - "Ej under vår
och sommar. Vattenskott bör tas i au¬
gusti" blev svaret från en kunnig delta¬
gare. Rutger Larsons redovisning av sin
intensiva stamkvistning föranledde Jan
Falck till följande kommentar: "Efter en
sådan insats har man ej hjärta att ta ner
sina stamkvistade ekar! En fara med så¬
dan stamkvistning är också att det kan bli
för stor börda för nästa generation
ekodlare".
För sitt starka och resultatrika engage¬
mang i ädellövskogsskötsel och "ekfräm¬
jande" fick Rutger Larson mottaga Ek¬
främjandets länspris. Exkursionen avslu¬
tades här med att familjen bjöd på kaffe
med äkta skånsk spettekaka.

kan framgångsrikt ersätta våra ekarter i
vissa miljöer eftersom den delvis har an¬
dra ståndortskrav. Den är mer skuggtålig
än ek- och bergek och kan utnyttja sva¬
gare marker än dessa.
Den snabbare ungdomsutvecklingen
hos rödek medför en snabbare omlopps¬
tid (ca 70 år) om man inte ställer för höga
krav. I ett skogsekbestånd med ståndortsindex E 24 är den årliga tillväxten 4-5
m3sk/ ha. Rödek på motsvarande stånd¬
ort tillväxer med 6-8 m3sk/ ha och år.
I fråga om rötbeständighet har röd¬
eken mycket sämre egenskaper jämfört
med vanlig ek. Positivt för rödeken i det
sammanhanget är dock att veden kan im¬

pregneras.
Klas Olsson vid Kolleberga Skogstjänst HB fick bara ett par minuter på sig
att tala om fröinsamling och praktiskt
visa hur man med nät samlar in fallande
ekollon. Han hann dock också med att
demonstrera användningen av en planteringsspade för ekollon. Tyvärr fick inte
alla deltagare tid och möjlighet att se
Klas’ demonstrationer. Dessbättre fanns
i den gedigna exkursionspärmen en ut¬
märkt "Instruktion för fröinsamling" och
en fyllig tabell med uppgifter om de
svenska lövträdens blomning, frösättning,
skördetid m.m. som man kunde studera i
bussen eller hemma.

Skäralid
Kolleberga
Skäralid var ett utmärkt val som slut¬
Gunnar Almgren som varit föreståndare etapp under Ekfrämjandets exkursion
och lärare på Kolleberga skogsskola (ned¬ 2000. Det av flera orsaker: den drama¬
lagd 1970) var tillsammans med Ulf tiska landskapsbilden med branter, stup,
Johansson våra ciceroner under vår vand¬ sprickdalar och vidsträckta ädellövskogar;
ring genom ett rödeksbestånd på aktuellt - området ligger inom Söderås¬
Kolleberga f.d. skolrevir. Rödeken plan¬ ens nationalpark som skall invigas i maj
terades 1918. Detta var ett av de första 2001; intressant försöksyta med bok och
bestånden av detta icke inhemska lövträd sykomorlönn.
i Sverige. Det planterades lite mer all¬
Bussarna stannade en bit nedanför
mänt på 1940-talet och framåt. Rödeken Kopparhatten, en platå med vidsträckt
4
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Exkursionsdeltagarna samlade vid en avslutningsceremoni på Kopparhatten i Söderåsens nationalpark.

utsikt över det storslagna landskapet,
Vi fick tillfälle att vandra genom en välskött bokskog med inslag av sykomorlönn under vägen upp till Kopparhatten.
Skogen hade föryngrats med hjälp av tamsvin från 1919 och framåt. Senare hade
det skett en kompletterande plantering
av sykomorlönn.
Enligt Gunnar Almgren tycks sykomorlönnen trivas bättre i en bokskog än
som monokultur.
Gunnar Isacsson berättade om en sykomorlönn i Lunds stadspark som hyste
ett rekordhögt antal rödlistade arter. Kanske hade han i tankarna Naturvårdsverkets
i skogskretsar omstridda hållning att alla
främmande trädslag skall bort från
Söderåsens nationalpark. I nationalparken

skall bok och ek hjälpas på traven genom
sådd eller plantering. För övrigt skall den
lämnas orörd.
I sitt avslutningsanförande nämnde
Gustav Fredriksson bl.a. att skogens sociala betydelse kommer att öka i morgondagens samhälle.
Ett särskilt tack riktades till Gunnar
Almgren och Ulf Johansson som guidat i
Kolleberga och Skäralid och till Tarkett
Sommer och Kährs som sponsrat med
middagsdrycker och förtäring och drycker
vid kafferaster. Ett varmt tack riktades
också till Arne Mirton och Dan Rydberg
som förberett och organiserat årsmötet
och exkursionsdagama på ett mycket förtjänstfullt sätt.

5
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MIKROFÖRÖKNING AV UTVALDA EKAR
ETABLERING OCH UTVÄRDERING AV FÄLTFÖRSÖK
Margareta Welander, Li-Hua Zhu, Annelie Ahlman och Johanna Nyström

Inledning
Eken har stor betydelse både som
landskapsträd och produktionsträd. Eken
har mycket lång omloppstid från frö till
moget träd då egenskaperna kan utvärde¬
ras. Förädling av ek är därför i stort sett
baserad på urval av plusträd och frö¬
förökning av dessa. Försök med andra
skogsträd har visat att fröförökning från
utvalda plusträd leder till begränsad
urvalsvinst (Klonskogsbruk, Rapport 9,
1990). Däremot finns det stora möjlighe¬
ter att öka både kvaliteten och kvantiteten
genom vegetativ förökning av utvalda
plusträd. Oregelbunden fröproduktion
samt okänt ursprung av fröna är också en
anledning till att använda vegetativ för¬
ökning. Sticklingsförökning av ek är
emellertid omöjlig då rotbildningsförmågan hos sticklingar går förlorad
redan vid 5 års ålder hos moderträdet.
Mikroförökning skulle kunna erbjuda en
lösning på dessa problem. Tyvärr har tidig¬
are undersökningar med mikroförökning
av ek i mogen ålder inte varit framgångs¬
rika (San-José et al. 1988, Meier-Dinkel
1987). De största problemen vid mikro¬
förökning är långsam utveckling av
sidoskott samt dålig rotbildning. Detta
ledde till att flera Europiska länder inom
COST (Cooperation in the field of
scientific and technical research) med stöd
från EU inledde ett forskningssamarbete
på att försöka lösa ovanstående problem.
6

Växtmaterial
Varje land valde ut inhemska plusträd
som de försökte etablera in vitro. För
gemensamma försök användes ett utvalt
elitträd 100 år gammalt från Oosterengh
nära Wageningen i Nederländerna (NL
100). De svenska plusträden härstammade
från en ekplantage i Ramsåsa utanför
Tomelilla i Skåne. Träden utgjordes av
40 år gamla plusträd som erhållits genom
att skott från utvalda ekar från hela Sverige
ympats på fröplantor. I april 1992 togs
grenar (ca 10 cm i diameter) från basen
av träden och sågades i 30 cm långa bitar,
doppades i 1% captan lösning och place¬
rades på en steriliserad sandbädd i ett
dimtält med 90-100% RH. Under dessa
förhållanden skjuter vattenskott ut från
snittytan eller genom barken efter ca 14
dagar (figur 3A). Dessa skott användes
till att initiera skottkulturer och vidare
skottproduktion. NL100 sågades ner i
Nederländerna vid samma tidpunkt och
både grensegment och stamsegment på
olika positioner på trädet inkuberades i
växthus enligt ovan. Vattenskott tagna från
stammens övre del är adulta och kallades
NL100A. Efter fällning av moderträdet
erhölls stubbskott som också användes
till att initiera skottkulturer. Dessa skott
är juvenila och kallades NL100R.
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Fältförsök
I fältförsöket användes mikroförökade
plantor av NL100R samt NL3. Klonen
Adult
fullt utvecklad, vuxen
NL3 initierades in vitro från en fröplanta
In vitro term som anger att experiment
med ursprung från proveniensen Edeeller iakttagelser är gjorda i provrör, odlingsdeKlomp.
De mikroförökade plantorna
skål e.d. d.v.s. i en konstgjord miljö
jämfördes
med plantor från ekollon in¬
Juvenil ung, inte blommande
samlade i Alnarps-parken.
(Efter NE 1992)
De mikroförökade plantorna ackli¬
matiserades i växthus. I juli, efter 5-6
Mikroförökning och acklimatisering i månader i växthus, flyttades plantorna ut
växthus
i en bänkgård och planterades i fält i
För etablering av samtliga ekkloner an¬ september 1993. Ekollonen fick gro ut i
vändes vattenskott med flera noder. tvättad sand i en klimatkammare. När

Faktaruta

Bladen togs bort och stambitama sterili¬ tredje bladparet utvecklats planterades de
serades i en 0.1% HgCl2 lösning plus i krukor och placerades i växthus tillsam¬
några droppar tween (för att sänka yt¬ mans med de mikroförökade plantorna
spänningen) i 10 min. Därefter sköljdes och behandlades på samma sätt.
bitama tre gånger i sterilt vatten och
Fältförsöket är placerat i Västraby
placerades i provrör innehållande närings- skogen, Bjömstorps Gods i Skabersjö i
medium plus agar. Näringsmediet bestod södra Sverige. Försöksplan toma plante¬
av Woody Plant Medium (WPM) (Lloyd rades mellan 2 år gamla befintliga frö¬
et al. 1980) cytokinin, sackaros och ak¬ plantor. Dessa fröplantor utgör en blandtivt kol.
För skottproduktion, rotbildning och
35 m
acklimatisering i växthus användes
> —5 m— <
klonema NL100A och NL100R enligt
metoder beskrivna av Nyström (examens¬ *+**+**+**+**+**+**+*
arbete 2000:4).
För rotbildning användes 1.5-2cm *+**+**+**+**+** +
** + *
långa skott. Skotten doppades i en lös¬
ning innehållande 500mg/l auxin i 5 mi¬
*+**+**+**+**+ ** + ** + *
nuter och placerades på samma näringsmedium som ovan men utan hormoner.
Rotbildningen bedömdes efter 3 respek¬ * + ** + ** + ** + ** + :): * + ** + *
tive 4 veckor.
Rotade plantor från NL100A och *+**+**+*%+* *+**+ ** + *
NL100R planterades i en blandning av
torv och perlit och avhärdades successivt
* + **+•** +**+** + i * + ** + *
i växthus. Efter 9 veckor registrerades
överlevnad, planthöjd och episodisk till¬
* + + + + ** + i * * + *
växt ( tillväxt i olika faser).

+'*

Figur 1. Plan över fältförsöket. +: försöksplantor,
tvä år gamla befintliga fröplantor.
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Tabell I. Skottinitiering av olika ekgenotyper från Ramsåsa ekplantage.
Antal
genotyper

Antal skott+ antal
nod-explantat infekterade
vid start 22/4 explantat

H2002

23.

Fl 001

H2001
N2002
H1001
142001
L3001
G2001
K2001
A1001
E2003
E3002
E2001
L2001
Fl 002

32
4
52

7

0

34
81

4

6_
2

112004

35
61
145
24
54
18
48
43
61
30

L2002

78

explantat

_I6_
26

2.
2
_5_

Antal
brunfärgade

4
48

15
0
4

3
13
4
23
7
14

Antal
växande
skott 25/5
0_
3
0
2

21
74
26
45
129

8

24
50
15
32
39
31
20
63

0
0
0
3
0
7
3
I

Antal
växande
skott 25/6

.0.
6_
0

0
2
1
25
1
0
0
0
1
0
5
2
2

3
1

14

Antal
växande

Antal växande
skott 17/11

skott 25/9

0
9

0

_0_
0
0
2

0
0
0

1
31

0_
0
0
0
0
0
2
2
3

0.
3 (döda 20/12)
0
0

0
0
_0_
0_
0
0
0

Tabell 2. Skott och rotbildning in vitro, etablering och tillväxt i växthus samt tillväxt i bänkgård från
juvenila (NL100R) och adulta (NLIOOA) delar från samma träd.
Urspungseriai
NL100R

Skottproduktion

%

II

(Antal skott/skott)

NLIOOA

4.5
2.5

Rotbildning
88
50

_

% etablering i
växthus
95
92

Höjdtillväxt efter
9 veckor (cm)
9.1
3.8

Höjdtillväxt (em) efter
I är i bänkgård
50
15

ning av Quercus petraea proveniens
Agderkysten, Norge och Quercus robur

Resultat och diskussion

proveniens, NL S Ede 01 Nederländerna.
Försöket utgörs av två block med slump¬
vis utplantering av de mikroförökade
plantorna NL100R och NL3 samt frö¬
plantorna. Varje block bestod av en yta
på 35x35 meter innehållande 49 plantor
av varje sort med 5 m mellan försöksplantoma och 1.5 m mellan de befintliga
fröplantorna. Planteringsplanen visas i
figur 1. Fältförsöket är inhägnat och varje
försöksplanta skyddades med ett nät un¬
der de första åren. Planthöjden mättes
innan plantering och sedan varje år (19941999) och stamdiametern på en höjd av
30 cm ovan mark från 1995-1998.

Mikroförökning
De olika stadierna i mikroförökningsprocessen samt etablering i växthus och
tillväxt på fält visas i figur 3 (A-F). Tabell
1 visar att 15 genotyper utav 17 tagna
från ekplantagen i Ramsåsa gick att etab¬
lera in vitro (figur 3B). Antalet infekterade
explantat varierade med genotypen (037%). Ekskott producerar stora mängder

fenoler vid initiering in vitro. Detta leder
till brunfärgning av mediet och att växt¬
delarna dör. I september återstod endast
sju genotyper. Efter ett antal subkulturer
minskade skottproduktionen även för
dessa för att till slut helt upphöra. Dessa
9
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försök visar att det inte går att mikroföröka adulta ekar som producerats
genom ympning. Mogna träd på egen rot
uppvisar en gradient av olika mognads¬
grad inom trädet med de mest juvenila
delarna vid basen av trädet. De delar av
trädet som bildades när trädet var ungt
i
bibehåller de juvenila egenskaperna. När
ett skott från kronan på ett adult träd
ympas på en fröplanta kommer det inte
att
finnas några unga delar i trädet som
Xi1/
går att utnyttja för mikroförökning, efter¬
som de mogna, äldre delarna ger dålig
- -Í&SI
skott- och rotbildningsförmåga. För vissa
B&j
vedartade växter har man visat att serieympningar på juvenila fröstammar kan
åstadkomma en rejuvenering av adulta
skott men detta tycks inte gälla för ek.
Tabell 2 visar att skottproduktion (fi¬
gur 3C) och rotbildning (figur 3D) är
figur 2. Tillväxt hos NL100R (vänster) och NLJOOA
(höger) efter 1 år i bänkgård. (Foto: Dietrich Ewald )
betydligt större för NLI 00R med juvenilt
ursprung jämfört med NL100A som kom¬
mer från de mogna delarna av trädet. Hos
vissa växtslag (t.ex. fruktträd) kan upp¬
repad subkultur in vitro förbättra rotbildningen. Efter åtta år
in vitro uppvisar
NL100A fortfarande
I I Fröplanta
NL100R
NL3
lägre rotbildningsför¬
måga jämfört med juve¬
290
nilt material. Intressant
är att även tillväxten i
224
b
E'
växthus efter nio veckor
168
(Tabell
2) är större för
£
NL100R och som också
1
J_a
112
jv
b
har fler faser med epi¬
Í■*
sodisk
tillväxt som är
»
56
a
karakteristiskt för ju¬
venila plantor. Efter ett
0
93
94
95
97
99
96
99
år på fält uppvisar plan¬
Ar
tor från NL100A ett mer
buskigt tillväxtsätt
Figur 4. Planthöjd efter sju år i fält. NL100R ( mikroförökadfrån juvenila delar
medan NL100R växer
i ett moget träd), NL3 ( mikroförökadfrån en fröplanta) samt fröplantor från
ekollon insamlade från Alnarpsparken. Staplar med olika bokstäver skiljer sig
upprätt som en fröplanta
signifikant. P=0,05.
(figur 2).
.
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I I Fröplanta

NL100R
4.50

3.60

si lil
b

2.70

i

1.80
b

0.90

ning jämfört med frö¬
plantor. De flesta försöksplantoma hade rak stam
och huvudskott. Mycket få
plantor hade krokig stam
och böjt huvudskott med
buskigt utseende. Våra för¬
sök visar att mikroförökade
plantorna kan växa lika
kraftigt som fröplantor och
att de dessutom tycks ha en
tidigare fruktsättning.

0.00
95

96

97

98

99

Sammanfattning
Det går att mikroföröka ut¬
Figur 5. Stamdiameter mätt vid 30 cm ovanför marken under fem
valda elitekar om man utgår
år i fält. NL100R (mikroförökad från juvenila delar i ett moget
från
juvenila (unga) delar
träd) och NL3 (mikroförökad från en fröplanta) samt fröplantor
från ekollon insamlade från Alnarpsparken. Staplar med olika
som vattenskott tagna vid
bokstäver skiljer sig signifikant. P=0J05.
basen på trädet eller stubbFältförsök
skott. Däremot går det inte att mikroföröka
Figur 4 visar att NL100R och fröplantorna mogna träd som erhållits genom att skott
var något högre än NL3 plantorna när från kronan på gamla ekar ympats på
försöket startade. Efter sju år i fält var fröplantor då dessa träd saknar juvenila
planthöjden för NL100R fortfarande högst delar.
medan inga signifikanta skillnader kunde
Åtta år gamla fältförsök med mikrouppmätas mellan fröplantorna och NL3. förökade ekar från stubbskott av ett
Figur 5 visar att NL100R också hade störst hundraårigt träd (NL100R) i jämförelse
stamdiameter medan NL3 hade den minsta med mikroförökade plantor från en frö¬
stamdiametern under hela försöks¬ planta (NL3) och plantor från ekollon
perioden. Eftersom vårt försöksmaterial från moderträdet NL100 visar att de
planterades bland redan etablerade 2-åriga mikroförökade ekplantorna NL100R
fröplantor kan man få en generell bild av växer bättre än fröplantorna både med
tillväxt och utseende i jämförelse med avseende på stamhöjd och stamdiameter.
dessa.
Ar

Visuella observationer visar att flera
försöksplantor av NLIOOR (figur 3F) har
nått samma höjd som de redan etablerade
fröplantorna trots 1 års försprång (de
mikroförökade plantorna var ca 1 år vid
utplantering). Detta visar att mikroför¬
ökade plantor kan växa lika bra som frö¬
plantor. 1998 observerades ekollon på
flera försöksplantor av NLIOOR vilket ty¬
der på att de har en tidigare fruktsätt
11
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VEDSVAMPAR PÅ EK 8. Hasselticka, Dichomitus campestris
Stellan Sunhede
Ekens grenar hyser en speciell flora av
rotsvampar. Hit hör västlig rostticka,
Phellinus ferreus (PERS.) BOURDOT &
GALZIN och blekticka, Pachykytospora
tuberculosa (FR.) KOTLABA & POUZAR.
Båda har tidigare beskrivits av Sunhede
(1998 & 1999). En tredje grensvamp på
ek är hasseltickan, Dichomitus campest¬
ris (QUéL.) DOMANSKI & ORLICZ som
presenteras nedan. En rad andra eksvampar har tidigare beskrivits och
illustrerats i Ekbladet (Sunhede 1993,
1994, 1995, 1996 a, 1997).

Hasselticka - Dichomitus campestris
(QUéL.) DOMANSKI & ORLICZ.

Fruktkropp
På horisontellt substrat har hasseltickan
en ± dynformad, blekgul till ljust brungul
fruktkropp med mörkbrun till brunsvart
kant (jfr. figur 1). Tickan är vanligen
ettårig, brett till långsträckt oval eller nå¬
got oregelbundet utbredd, 2,5-6 cm lång,
1,5-3 cm bred och 0,5-1,5 cm tjock. På
vertikalt substrat (t.ex. döda, stående
hasselstammar) kan även knöllika hattar
(± triangulära i vertikalsnitt) bildas. Flera
fruktkroppar av olika storlek och form
kan smälta samman till en mer än 10 cm
lång bildning. Fruktkroppsköttet (tramat)
är sämskfargat och svampen är seg som
färsk och korkartad till trähård som torr.
Rörlagret består dels av ± djupa fertila
rör och dels av grunda sterila ”rör” som
bildar ett nät mot fruktkroppens kanter
och på de knöllika hattamas ovansida.

Porerna är tydligt synliga, 1-2 per mm, ±
kantiga, regelbundet formade eller ore¬
gelbundna till avlånga.
Gamla, torra fruktkroppar av has¬
seltickan kan möjligen förväxlas med
torra och urblekta små exemplar av
blektickan, Pachykytospora tuberculosa
som är en eksvamp. Den sistnämnda sak¬
nar dock bl.a. hasseltickans mörka,
”svedda” fruktkroppskant. För mikrosko¬
piska karaktärer hänvisas till Ryvarden
& Gilbertson (1993).

Ekologi
HASSELTICKA PÅ EK: Baserat på er¬
farenheter från ett pågående projekt om
ved- och barkbeboende svampar på ek i
Nordeuropa (Sunhede 1993, 1996b) ver¬
kar hasseltickan vara en ± regelbundet
förekommande svamp på ek i Sverige.
Den bildar fruktkroppar på undersidan av
2-9 cm grova, döda, barkklädda och fast¬
sittande grenar (figur 1). På ek är
hasseltickan svårinventerad på grund av
sin relativa litenhet. Även när den sitter
på lägre grenar på trädet är den ofta svår
att observera i motljus. Författarens fynd
av hasselticka på ek är främst gjorda på ±
vidkroniga träd i hagmarks- eller skogsmiljö (före detta hagmark). Olofsson
(1996) anger i det material han har stu¬
derat att 6% (n=500) av fynden av
hasselticka är gjorda på ek (lokalerna från
det ovannämnda eksvampprojektet är ej
inkluderade i detta procenttal).

13

Ekbladet 16

HASSELTICKA PÅ HASSEL: I Sverige
är hasseltickan främst funnen på döda,
barkklädda, stående hasselstammar eller
på döda hasselgrenar. Arten har under
många år specialstuderats på hassel i
Sverige av Ingvar Nordin (ej publicerat).
Olofsson (1996) anger att 94% (n=500)
av de svenska fynden av hasselticka är
gjorda på hassel. Nitare (2000) skriver: ”1
Norden växer svampen nästan enbart i
gamla hassellundar på barken av upprättstående, döda hasselstammar”. Jag är väl
förtrogen med hasselticka på hassel och
på detta substrat är arten lättinventerad
då fruktkropparna ofta sitter väl synliga
på ± ”bekväm höjd” över marken.

ANDRA SUBSTRAT: Olofsson (1996)
anger att hasseltickan enstaka gånger i
Sverige är funnen på al, bok, hägg, Rosa
och Salix.

I EUROPA: Ryvarden & Gilbertsson
(1993; övers, eng.) skriver om arten i
Europa: ”På döda lövträd, särskilt Corylus
och Alnus (och i Fennoscandia känd en¬
bart från dessa värdar), men också funnen
p&Acer, Carpinus,Castanea, Crataegus,
Fagus, Fraxinus, Populus, Prunus,
Quercus och Ulmus”.

Röta
Hasseltickan orsakar vitröta i löwed (jfr
ekologi ovan). Den är en av flera ved¬
svampar som bryter ned ekgrenar på
trädet. Exempel på andra ”grensvampar”
på ek illustreras i Sunhede (1996 b) och
Sunhede & Vasiliauskas (1996).
Utbredning

Olofsson (1996) har prick-karterat has¬
seltickan i Sverige. Nitare (2000) visar
utbredningbilden i grova drag och utpost¬
lokaler i detalj. Här tillkommer dock två
isolerade förekomster i Jämtland och
14

Lappland (se ”Anmärkningar” nedan).
Nitare (2000) gör följande sammanfatt¬
ning om arten iSverige: "Hasseltickan har
en sydöstlig, kontinental utbredning. Den
är sällsynt utom i östra Svealand samt på
Öland och Gotland där den är en
karaktärssvamp i gamla hassellundar”.
Ryvarden & Gilbertson (1993) skriver att
arten är vitt spridd i Europa och anger
utbredningen i grova drag (en prick i varje
land). De noterar att den nordligaste lo¬
kalen är funnen i Norge, ca 70° N.

Status
Hasseltickan är inte rödlistad i Sverige
men den har ändå sitt värde som en indi¬
kator för fina hasselmiljöer. Nitare (2000)
skriver: ”Hasseltickan är en bra signalart
för lundar med höga naturvärden". ...
"Växtplatsema har normalt långvarig löv¬
kontinuitet av hassel (ibland al)”. Artens
indikatorvärde för ekmiljöer är ännu ej
utredd.
Hasseltickan är ej rödlistad i Norge. I
Danmark har arten placerats i kategorin
”försvunnen” (Vesterholt & Knudsen
1990) och är ej funnen i landet sedan
1910 (Hansen & Knudsen 1997). I Fin¬
land har arten klassats som ”sällsynt”
(Kotiranta & Niemelä 1996).
Anmärkningar
Att ek kan vara ett viktigt substrat för
hasselticka indikeras av Kotlaba (1984)
som studerat utbredningen och ekologin
hos tickor i f.d. Tjeckoslovakien. Han
anger att 70% (n=33) är samlade på ekar
som luddek (Quercus pubescens), som¬
marek, turkisk ek (Quercus cerris) och
vinterek, 18 % på hassel samt ett fynd
vardera på ask, asp, naverlönn och vejksel.
Strid (1975) rapporterar hasseltickan
från Jämtland (Åre) på Alnus (= gråal,
Strid personligt meddelande). Kuoljok
(1998) fann den på flera gråalar i Lapp-
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land (Jokkmokk, Saltoluokta). Det
norska fyndet i Porsanger 70°N (se ovan)
gjordes på gråal liksom ett par nya fynd i
Troms och Finnmark fylke i Norge
(Ryvarden personligt meddelande). I Fin¬
land är 18% (n=40) av fynden gjorda på
al (Kotiranta & Niemelä 1996). En nog¬
grann undersökning på klimatiskt gyn¬
nade lokaler med gråal i norra Sverige,
Norge och Finland kommer förmodligen
att resultera i ytterligare lokaler av hasselticka.

Summary
Sunhede, S. 2001. Wood fungi on oak

Artens roll i skogsbruket
Hasseltickan torde sakna betydelse som
skadegörare inom ekskogsbruket då den
främst föredrar vidkroniga hagmarksekar,
där den orsakar röta i döda och halvdöda
grenar av klena dimensioner. Skogsägare
som har hasselbestånd med hasselticka
kan göra en naturvårdsinsats genom att
bevara dessa och låta döda hasselstammar
stå kvar som substrat.
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Dichomitus campestris (QUéL.) DOM. & ORLICZ.
-Ekbladet 16: 13-16.
The gross morphology, ecology and distribu¬
tion of the white rot polypore Dichomitus
campestris (QUéL.) DOM. & ORLICZ are treated.
In Sweden the fungus is often found on dead,
standing stems and branches of Corylus and is
considered to be a good indicator of groves of
high natural value. However, D. campestris is
also found on Quercus growing in more open
environments as wooded meadows but also in
closed woods (often former wooded meadows).
The fruit-bodies are mainly found on 2-9 cm
thick, dead or partly living, attached branches
of often wide-crowned oaks. Fruit-bodies appear
on bark. In Sweden most finds have been made
in the southeastern provinces, e.g. Småland
(northern part), Västergötland (eastern part)
Öland, Gotland, Östergötland, Närke, Västermanland, Södermanland, and Uppland. Scattered
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Figur 1. Hasselticka, Dichomitus campestris på ek, Quercus robur. Färsk, dynformad fruktkropp växande på
undersidan av ca 3 cm grov bark- och lavklädd ekgren. - Södermanland, Näshulta sn, Magda, 16.8.1992.
Foto: Stellan Sunhede.
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finds are reported from the provinces of Skåne,
Blekinge, Värmland, Bohuslän, Dalama, Gäst¬
rikland, and Hälsingland. There are also two
northern out-post localities in Sweden reported
on Alnus incana from the provinces of Jämtland
(Åre) and Lappland (Jokkmokk). These sites
together with some finds on A. incana in northern
Norway and collections on Alnus in Finland
indicate that D. campestris might be more
widespread than formerly believed. The fungus
should therefore be sought on A. incana in
climatically favoured sites in the northern part
of Fennoscandia.
Dichomitus campestris is not considered to
be a red data species in Norway and Sweden but
has been classified as ”extinct” in Denmark and
as ”rare” in Finland.

Olofsson, D. (red.). 1996: Tickor i Sverige.
Projektrapport 1996, WWF.
Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993:
European Polypores 1. Abortiporus
Lindtneria. - Fungiflora, Oslo.
Strid, Å. 1975: Wood-inhabiting fungi of
alder forests in North - Central Scandinavia. 1 .Aphylloph orales
(Basidiomycetes). Taxonomy, ecology
and distribution. - Wahlenbergia 1:1-

—

—
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ÄDELLÖVTRÄDENS BLOMNING OCH
FRUKTSÄTTNING -3

AVENBOK
Ulf Olsson

Avenboken (Carpinus betulus) hör till
familjen hasselväxter (Corylaceae) och
är tillsammans med hassel de enda re¬
presentanterna för denna familj i Norden.
Den invandrade efter den senaste istiden
under en värmeperiod för ca 3500 år
sedan och nådde då betydligt längre
norrut än idag. Den finns vildväxande
upp till södra Halland, Östra Småland
och Öland men saknas i Norge och Finland. Sveriges största (ca 7 hektar) slutna

bestånd av avenbok finns vid Halltorps
hage i Högsrums socken på Öland.
Artepitetet betulus i det vetenskapliga
namnet antyder att trädet liknar björksläktet ( Betula ). Tidigare tillhörde avenbok familjen björkväxter (Betulaceae). Det
svenska namnet avenbok kan härledas ur
det danska namnet avnbøg (havenbøg;
”bok for trädgård”) som i sin tur kanske är
ett lån från det lågtyska ordet Hagenboke,
där Hagen- motsvarar fomhögtyskan Hae

St
m
Avenboken har som sambyggare han- och honblommor skilda åt men på samma träd. Bilderna visar de gröna
honhängena med utskjutande röda trådformiga märken samt de brunröda hanhängena med gula ståndarknappar. Botaniska trädgården i Lund april - maj 1998. Foto: Ulf Olsson
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1 mm
Hanblommor skyddade av
skärmfjäll (del av hanhänge )

En ståndare med
knapphalvoma skilda åt
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En honblomma med
fruktämne som växer ut
till en plattad nöt.
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Del av honhänge: Två honblommor med
sitt treflikiga stödblad som växer ut till nötens
vinge. T.v. med skärmfjäll ( hängefjäll ), t.h.
utan.

r/\

m
1 cm

4
Del av fruktställning med vingade
nötter som sitter parvis (Jämför
honblomställningen t.v.)

som betyder inhägnad. Det är framför
allt avenbokstammens grå, släta bark som
erinrar om boken (Fagus sylvatica).
Enligt en källa (Pokomy, J.: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch) kan man härleda lat. Carpinus från
en indoeuropeisk rot (s)kerp-, (s)krepsom är besläktat med svenskans "skära",
Det anspelar på avenbokens sågtandade
blad.
Avenboken är sambyggare vilket innebär att han- och honblommorna sitter på
samma träd. De gula hanhängena är upp
till fem cm långa. Under varje hänge¬
fjäll sitter två hanblommor. De saknar
18

hyllen. Varje hanblomma har 4-7(8) ståndare med knapphalvoma på skilda skaft. I
honhängena sitter också blommorna par¬
vis skyddade av ett hängefjäll. Honblomman har hyllen men de är kraftigt
reducerade. De två honblommorna utgör
ett reducerat knippe liksom de parvis sit¬
tande hanblommoma. Fruktämnet utvecklas till en liten plattad nöt som är längsribbad och fäst vid det treflikiga något
skålformade svepet som är bildat av
sammanväxta stöd- och förblad. Det fungerar som vinge vid fruktens vindspridning.
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EKSÅDD PÅ SKOGSMARK - ETT
ALTERNATIV TILL PLANTERING
Cecilia Rooth
Andelen ädellövskog bör ökas.
Det anser både industrin som
har svårt att få tag på virke och
många av oss skogsägare som
vill öka mångfalden och skön¬
heten i våra skogar. Att
ekonomin kan förbättras med
lövskog i stället för bara gran¬
:
skog inser också många efter
svåra stormar, toppbrott, rötw
skadat virke som inte går att sälja
och med tanke på kommande
A
v- 'I
växthuseffekt.
r
ekskog
betraktas
Att odla ny
X
som svårt och kostsamt och där¬
W->H
för avstår många skogsägare att
U
k;
satsa på det och planterar tradi¬
tionellt gran. Som självverksam -/ 'JV
skogsägare på en gård som he¬
ter Flakulla, Jämjö socken i Ble¬
kinge län har jag provat på att
e, “ v
så ekollon med varierande re¬
sultat. Det första försöket gjor¬
~
des 1989. Inte en enda planta
&
kom upp. Ekollon innehåller
*
.
mycket energi och är begärlig
PØS* \föda för möss, sorkar, rådjur och Cecilia Rooth franrför sin modell av ekfrösådd i grönris under
fåglar. Smågnagare kan med sitt skydd av bottenlös plåtspann och nätbur. - Foto: Åke Derlow, Kährs,
Nybro.
goda luktsinne även hitta ned¬
grävda ollon. Det gäller alltså snarast att gallringar av gran hittar vi många av våra
” nya ekar". Det gäller att märka ut dem
skydda de nysatta ekollonen.
Målsättningen med vår ekskogs- med snitsel eller färg innan gallringsproduktion på Flakulla är att långsiktigt maskinen våldsamt far fram i beståndet.
producera grov, kvistren ek av hög kvali- Att informera skördarföraren om att
tet. En del av ekarna är gamla och det ekarna är värdefullare än granarna är
gäller nu att tänka på återväxten. I första- minst lika viktigt! Tyvärr skadas många
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fina lövträd vid maskingallring då för¬
aren bara är utbildad i att gallra gran¬
skog. Många av de bästa ekarna på Flakulla har växt upp med granar som gran¬
nar. Granarna tvingar ekarna att växa
snabbt och rakt.
Hösten 1993 och 1997 provade vi åter
att så ekollon i grönris. Nu lyckades vi.
Nedan följer några goda råd om hur vi
gjorde.
*Började med att välja ut våra tio
vackraste ekar och plockade sedan
ollon under dem i slutet av septem¬
ber. Charmade en målare som gärna
gav bort sina gamla målarspänner av
plåt.

*Märkte med röda käppar ut var
ekollonen skulle sås. Vi valde 8*8 m
förband. Planterade gran och löv mel¬
lan grupperna.

*Tog bort botten i målarspännema.
Satte sedan ut dem vid käpparna och
skruvade ner dem. Därefter sådde vi
12 stycken ekollon ca 5 cm ner i
marken inne i spannen. Vi använde
en pinne att göra hål med men det
går också bra att nyttja ett planteringsrör avsett för täckrotsplantor.
*Under sommaren följande år var det
dags att inventera resultatet. Vi hade
ekplantor i alla spännema. Som minst
två stycken och som mest tio stycken.

att göra nätburar. Köpte 1,50 m högt
viltnät, högg till gran- och ekstolpar,
slog ner två stolpar vid ekplantoma
och fäste därefter nät runt dem. Kost¬
nad för nätet ca 20 kronor/bur.
*När plantorna växt upp till nätkanten
går det att ganska enkelt att höja upp
nätet från marken, cirka 60 cm, och
åter fasta nätet i stolparna.

Ekollonsådd med nätburar är ett en¬
kelt och billigt sätt att odla fram ny ek¬
skog på. Stort eller litet kalhygge spelar
inte så stor roll och en klar fördel är att
slippa hägna in stora områden där djuren
ändå har en förmåga att ta sig in och vi
människor känner oss utestängda. Våra
nätburar har fått vara i fred från det vilda,
kanske på grund av att de är rädda att
fastna i nätet och av att det finns bete runt
om.
Det går också alldeles utmärkt att plan¬
tera ek och sätta nätburar för att skydda
dem. Vi har planterat 3-5 plantor i grup¬
per inne i burarna och resultatet blev
mycket bra.
Antalet ekollon och ekplantor är bero¬
ende av vilken proveniens man väljer. I
östra Blekinge har vi en mycket god typ
av ek. Vacker, rakstammig och med bra
grenvinklar. All vår ekföryngring är från
egen produktion och vi arbetar därför
med ett litet urval plantor. Om pro¬
veniensen är okänd eller härstammar från
ett ojämnt frötäktbestånd bör fler plantor

*Senast andra sommaren måste plan¬ planteras.
torna skyddas från att betas. Vi valde
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"SYKOMORISERING"
-

myt eller verklighet?
Esben Möller Madsen

Problemställning
Sykomorlönnen har ett dåligt rykte. Naturvårdare älskar att hata den och
skogsfolk anser sig allmänt besvärade av
dess närvaro. Antipatierna kan med stor
sannolikhet tillskrivas trädslagets föryngringsbenägenhet, som anses så
aggressiv att trädslaget förväntas ta över
den svenska naturen och omvandla den
till en monokulturöken utan plats för andra växter. Man är troligtvis rädd för vad
man skulle kunna kalla en sykomorisering
av naturen. Men - finns det fog för dessa

Nedan skall med ett exempel från verkligheten, åskådliggöras att sykomoriseringshotet åtminstone kan vara en sanning med stora modifikationer.

”Fremdkeimer”-effekten
Det är väl beskrivet i skogslitteraturen, i
synnerhet den tyska, att många trädslag
har den egenskapen att deras frö lättare
spirar under ett annat trädslag än sitt eget.
Trädslaget är en s.k. ”Fremdkeimer”.
Ett välbekant exempel är askfröets benägenhet att spira under boken, även på
mark där asken långsiktigt kommer att
vantrivas och stagnera. Är man uppmärk¬
sam på problemet är det lätt att hantera,
men är man inte förtrogen med situationen, kan man lätt frestas gynna denna
yviga askföryngring med det resultatet,
att man efter 20 - 30 år har försatt sig i en
skötselmässig återvändsgränd. Förutom
att stå med ett stagnerande och inte
utvecklingsbart askbestånd har man dessutom skapat ett skogstillstånd som med
en yvig gräspäls i kombination med ffånvaron av lämpliga ffökällor (t.ex. bok)
medför, att enda lösningen slutligen blir
en omkostnadskrävande nyplantering
med utvecklingsbart trädslag. Hade man
i rätt tid varit uppmärksam på problemet,
kunde man obesvärat ha genomfört en
bokföryngring utan nämnvärda kostna-

farhågor? Är trädslagets föryngringsbenägenhet ett rejält ekologiskt problem eller är det bara en myt?
Frågeställningen är viktig. Viktig därför att dels har sykomorlönnens virke på
grund av sina virkesegenskaper - även i
klena dimensioner - varit utomordentligt
väl betalt genom många decennier och
dels har trädslaget en hög produktion,
Om man härtill lägger dess föryngringsbenägenhet så torde det egentligen vara
skogsägarens drömträdslag. Ett trädslag
som borde kunna vara ett attraktivt alternativ till bl.a. granen. Emellertid har den
nämnda demoniseringen av trädslaget effektivt avstyrt varje tillstymmelse till att
seriöst arbeta med sykomorlönnens produktion och ekonomi. Det torde därför
vara angeläget att försöka klarlägga, om
syndabockförklaringen bara är ett falsa- der.
rium som ställer sig onödigt hindrande
Omedelbart kan kombinationen bok
för en konstruktiv användning av träd- och sykomorlönn förefalla vara den
slaget.
samma. Emellertid är situationen inte bara
21
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Figur 7. Støjs visande flera utvecklingsfaser av ett bokJ sykomorlönnbestånd från 70 till 130 år. Bok är mörkgrön
och sykomorlönn är ljusgrön. Teckningar urförda av Tove Vollbrecht.
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en annan, den är också mera fördelak¬
tig. Bakom detta gömmer sig det förhål¬
landet att såväl sykomorlönnen som bo¬
ken är ”Fremdkeimer”-trädslag. Dess¬
utom är de det i förhållande till varandra,
d.v.s. sykomorlönnens frö spirar obesvärat
under boken, liksom bokollonen villigt
gror under sykomorlönnen. Härmed är
också antytt att om man bara kan tillhan¬
dahålla en lämplig blandning mellan de
två trädslagen, så skulle man eventuellt
kunna få dem att föryngra sig under var¬
andra och således skapa en alternerande
föryngringssituation. Ett konkret exem¬
pel kan åskådliggöra tankegången.
Trolleholm avdelning 39
Utgångspunkten är ett bokbestånd på
Trolleholm. Beståndets utveckling från
70 till 130 år framgår av figur 1.

-

FAS I (70 år)
Beståndet var ett ca 70 årigt bokbestånd
tillskapat med hjälp av välbeprövad skoglig kunskap och framträdde som ett
enhetligt och väl slutet bestånd med väl¬
utvecklade kronor samt stammar av hög
kvalitet. Beståndet hade nått en fas, där
värdeproduktionen var hög. Vid stormen
1967 skapades emellertid en lucka. I en
sådan situation vandrar kruståtel och an¬
nat ogräs normalt in relativt snabbt, vilket
medför att marken blir improduktiv och
dessutom mycket svårföryngrad.
Om en uppsjö av små sykomorlönnplantor i denna situation hade funnits, så
hade dessa kunnat ha ta över arealen och
hindrat marken att förvildas. Nu var detta
emellertid inte fallet liksom att där inte
fanns några sykomorlönnfrökällor i när¬
heten. Därför planterades istället sykomorlönn i luckan.

FAS II -(80 år)
10 år senare hade sykomorlönnplantoma
etablerat sig väl och började behärska
marken (rådjursbeståndet lågt). Under det
vidare förloppet växte plantorna till sig
och ett antal försiktiga röjningar utfördes
i syftet att ta bort vargtyper och gynna de
kvalitativt bästa ämnena. Under de efter¬
följande åren skapades samtidigt under
sykomorlönnen ett gynnsamt föryngringsklimat karakteriserat av både en mjuk
ljustillgång, som var bättre än under det
kringliggande väl sluma bokbeståndet,
men mycket mindre än under t.ex. ask,
(jämför ovan) och ett fördelaktigt mark¬
tillstånd (god omsättning utan gräspäls).

-

FAS III (100 år); situationen idag
(år 2001)
Parallellt med sykomorlönnens växt och
begynnande fröproduktion har det kring¬
liggande bokbeståndet nått en ålder, där
det börjar fröa av sig. Dessa bokollon har
under det välslutna mörka bokbeståndet
normalt inga möjligheter att utvecklas och
kommer att dö bort. Bara om man försik¬
tigt luckrar upp i bokskärmen kommer en
bokföryngring i blandning med sykomorlönn att kunna växa upp. Motsvarande
har under den unga väl slutna sykomor¬
lönnen inblåsta bokollon spirat fram och
växt till sig. Situationen ser idag ut på
följande sätt:
I sykomorlönnluckan
Under den planterade sykomorlönnen som
fungerar som förkultur, ses en knähög
bokföryngring (se figur 2). Motsvarande
ses bara ett fåtal små sykomorlönnplantor
som inte konkurrerar med bokföryngringen.

I bokbeståndet
Boken har börjat föryngra sig; ett antal
sykomorlönnplantor kan iakttagas i bland
23

Ekbladet 16

ning med bokföryngringen men stör inte nedre delen av sykomorlönnamas stamdenna. Halvskuggan begränsar deras växt. mar så att vattenskott inte utvecklas och
Mot bakgrund i den lovande situations- enstaka boköverståndare har lämnats för
beskrivningen anmäler sig nu kardinal- att skydda sykomorlönnens kronor mot
frågan: kommer sykomorlönnen framgent uttorkning.
att ta över? Min prognos 30 år fram är:
På motsvarande sätt har föryngringen
under boken utvecklat sig till ett nästan
Prognos (130 år)
trädslagsrent bokbestånd. Att sykomorVi är här framme i slutfasen, där alla lönnen inte, som kanske befaras, komvärdefulla boköverståndare är borta och mer att ta över, beror på flera förhållanföryngringen säkerställd. Kvar i över- den:
ståndaregenerationen finns bara enstaka
• Bokföryngringen har genomförts i
”vrakträd” lämnade som evighetsträd,
halvskugga, vilket missgynnar lönnen
dessutom har enstaka träd lämnats i syfte
utan att hämma föryngringen av bo¬
att skydda de få 60-åriga sykomorlönnarken.
na fram till deras slutavverkning.
• Boköverståndama hålls kvar som
I sykomorlönnluckan, under sykomor¬
ollonproducenter tills ett tätt boklönnens lummiga halvskugga, har bokför¬
föryngringsuppslag har etablerats.
yngringen växt obesvärat. Här har blivit
• Sykomorlönnen används som amett rent bokbestånd. Ett fåtal av de plan¬
träd under vilka bokplantoma kan
terade sykomorlönnama (ca 60 år gamla)
utvecklas. Antalet sykomorlönnar re¬
finns kvar i avvaktan på att de når sin
duceras successivt genom röjning.
måldiameter. Bokföryngringen skyddar
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Figur 2. Självsådd bokföryngring under 30-årig sykomorlönn. Trolleholm avd. 39. Foto: Thomas Severinsson
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• Istället för att såga ned sykomor- enstaka träd eller småöar därför att man
lönnplantoma systematiskt röjs de
bort successivt i ett ”försiktigt”
tempo i takt med att bokföryngringen
växer till sig. Härvid utnyttjas bokföryngringens förmåga till att skapa ett
mörker, som kan kväva lönnens
stubbskott och eventuellt nytillkomna
fröplantor.
I områden där bokföryngringen icke
är komplett - t.ex. i de luckor som upp¬
står, när de sista bokarna tas ned och
bokföryngringen slås sönder - utnyttjas
sykomorlönnens föryngringsbenägenhet
till att ta över marken och hindra en markförvildning. Dessa kommer framgent på
grund av bristen på kvarvarande bokfröträd att framstå som små rena sykomorlönnöar (se figur 3) i det framtida
bokbeståndet, men 20-30 år yngre än
detta.
Resultatet blir i huvudsak ett rent bok¬
bestånd, där sykomorlönn bara ingår som

från början målmedvetet har arbetet mot
detta mål.

B5

Själ
k -\

K

w

Slutsatser
Under ett sykomorlönnbestånd blir
plantuppslaget av sykomorlönn rätt be¬
gränsat. Däremot trivs bokplantor under
lönnen. Finns således äldre fröproducerande bokträd i blandning med
sykomorlönnen, kan man obesvärat om¬
vandla ett sykomorlönnbestånd till en
lyckad bokföryngring.
Situationen är mera besvärlig när en
uppsjö av sykomorlönnplantor sår sig in
under ett bokbestånd. Istället för att för¬
söka röja bort lönnen, vilket alltid
misslyckas bör man låta den bilda en
underetage i bokbeståndet och avståndsreglera i denna. Successivt kommer boken
att så sig in under sykomorlönnen som
således fungerar som amträd eller en slags
”förkultur” under den gamla boken. Steg
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Figur 3. 60-årig sykomorlönn-ö i omgivande bokbestånd. Man noterar sykomorlönnens dimension och kvalitet
samt bokunderväxten som skyddar marken mot gräs. Trolleholm avd.49. - Foto: Thomas Severinsson.
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för steg i takt med att sykomorlönnen
växer avlägsnas den förutom i de områden där den lämnas som inblandning,
Bokföryngringens mörker hindrar sykomorlönnens stubbskott att utvecklas.
Sykomorlönnen kan således utgöra ett
värdefullt blandningselement i våra bokskogar. Ekonomiskt värdefullt på grund
av sitt höga ekonomiska värde. Skötsel-

mässigt värdefullt på grund av sin för¬
måga att ”sy ihop” en bokföryngring, både
när den fungerar som amträd och när den
används som inblandningsöar (figur 3).
I frågan om hur sykomorlönn bör hanteras, handlar det således mera om att
mobilisera ekologiskt snille än om att
ägna sig åt utrotningskampanjer.

MYKOLOGISKT
FORSKNINGSLABORATORIUM
PLANERAS
Svampforskare i Uppsala med Eric Danell i spetsen har tagit initiativ till ett Mykologiskt forsk¬
ningslaboratorium med studier inom ämnen som har stark anknytning till Ekfrämjandets
intresseområden. Forskningen skall nämligen vara inriktad på studier av ädellövskogens och
speciellt ekens mykorrhizasvampar. Bland dessa finns det underjordiska tryfflar som har ett stort
ekonomiskt värde som eftersökta matsvampar. Det finns också medicinskt användbara svampar
som är knutna till ek. Mykorrhizasvampama har dessutom mycket stor betydelse som förmedlare
av närsalter till träden. Det behövs mer forskning om svamparnas fysiologi och roll i skogens
ekosystem.
Forskninglaboratoriet skall bl.a. ge den kunskap i grundläggande fakta som ekodlaren behöver
för att bedriva ett lönsamt ädellövskogsbruk. Det är initiativtagarnas förhoppning att det föreslagna
forskningsprojektet skall sporra till en utökad odling av ek och andra ädla lövträd. Under den långa,
kostsamma ungdomsutvecklingen av en ekplantering kan en skörd av tryfflar ca 5-10 år efter
inympning av svampmycel ge en betydande inkomst. Svenska ”svarta tryfflar” kostar 2000-4000
kr/kg. Det finns tryffelarter både för kalkrika områden och icke kalkrika jordar.
Ekfrämjandet stöder forskningsprojektet och hoppas att anslag beviljas så att en verksamhet kan
starta enligt planerna år 2002. En institution ”under ett tak” kan stå klart 2005.
Ulf Olsson
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Utdrag ur programmet

”Uthållig skötsel av ädellövskogen:
Förslag till forskning och utveckling”
Magnus Löf

_

Efterfrågan på träråvara, höjda priser, växande turism, skydd för hotade
arter och risk för klimatförändringar. Det finns många bra argument för att
investera i ädellövskog i Sverige och kunskaperna i ädellövskogsbruket

behöver utvecklas.

Det finns några andra aspekter som
Bakgrund
Arealen ädellövskog har minskat dras¬ också pekar mot mer ädellövskog. För
tiskt under de senaste 1000 åren i södra det första har mångbruk av skogen, med
Sverige, främst på grund av mänsklig ak¬ bl.a. turism, blivit aktuellt. Bevarande av
tivitet. Minskningen har fortsatt under ädellövskog och utökande av dess areal
1900-talet. Ädellövskogen är därför den passar bra in i ett ökat mångbruk av sko¬
skogstyp som hyser flest hotade arter i gen. För det andra förväntas generellt
Sverige och är i behov av ökat skydd. priserna på kvalitetsvirke att öka i framEmellertid är dagens kunskap om
hur detta skydd skall se ut otillräcklig och det behöver utvecklas
nya skötselstrategier som återskap- 50
ar stömingsregimer och strukturer 40
i naturlika och kulturpåverkade # 30
ädellövskogar.
20
Ökat skydd innebär emellertid |Q
ett hot mot förädlingsindustrin.
Delar av denna industri, med trä- 0
Ask Bok Ek Övr. Al Asp Björk Gran Tall
Ädel
golv baserat på virke från ädla löv¬
träd som huvudprodukt, har trots Figur 1. Forskningssatsning fördelat på olika trädslag i
brist på råvara tillhört skogs¬ Sverige. Siffrorna har erhållits från antal treffar i databasen
LUKAS. Den täcker allt som publiceras inom Sveriges
branschens mest lönsamma föreLantbruksuniversitet och övrig publicering inom det
tag under de senaste 10 åren. Kon¬
universitetets ansvarsområden i Sverige.
flikten mellan ökade krav på skydd
av ädellövskog och dessa företags råva- tiden. Priserna på bok- och ekvirke har
rubehov kan troligen inte lösas utan mer också stigit under de senaste 25 åren och
ädellövskog i framtiden. För att bevara skillnaden jämfört med barrvirke har ökat.
den biologiska mångfalden på sikt är det För det tredje hävdar många forskare att
också nödvändigt med mer ädellövskog i vi går mot varmare klimat. Om klimatet
blir varmare kommer det att få betydelse
södra Sverige.

11
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för skogsbruket. Ädla lövträd kom¬
mer då att kunna breda ut sig längre norrut
samt ha lättare att konkurrera med barr¬
träd i dagens utbredningsområde.
Kunskapen om hur man praktiskt
åstadkommer en utökad areal ädellövskog
är dock bristfällig. Vidare är föryngringskostnadema vid nyanläggning av ädel¬
lövskog idag så höga, på grund av många
dyra plantor och hägn, att enskilda markä¬
gare ofta föredrar gran. Det behöver där¬
för utvecklas nya föryngringsmetoder
som kraftigt kan reducera delar av dessa
kostnader.
Vidare har höga kostnader för skötsel
i ungskog och långa omloppstider med¬
fört att många skogsägare betraktar od¬
ling av ädellövskog som olönsam och
beroende av statliga bidrag. Ibland be¬
skrivs detta som det vore en naturlag,
vilket inte är självklart. Liksom annan
verksamhet inom industri och samhälle
behövs här resurser till forskning och ut¬
veckling för att göra verksamheten kon¬
kurrenskraftig. En ökad areal ädellövskog
betraktas som samhällsekonomiskt lön¬
samt, men en kostnadseffektivare odling
skulle göra det lättare att uppnå flera
miljömål.
Forskningen om ädellövskog har jäm¬
fört med barrskog varit sparsam i Sverige
(Figur 1). Generellt är forskningen på
lövskog underutvecklad på alla fronter i
jämförelse med vad vi vet om gran och
tall. Det finns ett stort behov av mer forsk¬
ning kring effektivare naturvård i ädel¬
lövskog, föryngring, beståndsvård för att
åstadkomma virke av bättre kvalitet och
forskning kring hur man uppnår kortare
omloppstider. Dessutom behövs forsk¬
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ning kring hur de tidvis omfattande ska¬
dorna på ek uppkommer och skall mot¬
verkas.
Forskningsprogram och verksamhet
för framtiden
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp tillsatte hösten
1999 på förslag av Skogsstyrelsen en ut¬
redning om behovet av forskning för
uthållig skötsel av ädellövskog. Därefter
fick institutionen i uppdrag från skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU att
utarbeta ett förslag till TEMA-forskningsprogram inom området. Utredningen har
finansierats och med intresse följts av
skogsbrukets organisationer, virkesförädlande industri, forskningsfonder och
skogsföretag i södra Sverige. Den är nu
på remiss och beräknas helt färdig under
våren 2001. Utredningen beskriver beho¬
vet av ett forskningsprogram på mellan
2,5 till 5,5 miljoner per år under en fyraårsperiod. Där föreslås samarbete med
institutioner vid SLU, Lunds Universitet
och SkogForsk.
Förutom ett nytt forskningsprogram
föreslår utredningen uppbyggnad av ett
nationellt centrum för ädellövskogsforskning och skapandet av ett utvecklat
nationellt nätverk kring ädellövskogsbruk.

Litteratur
Löf, M. 2001. Uthållig skötsel av ädellöv¬
skogen: Förslag till forskning och
utveckling. Manuskript. Institutionen för

Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU. Box
49, Alnarp.
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BOKENS INSEKTER
Åke Sandhall
1. Boksköldlus
På barken av bokar i södra Sverige kan
man ibland se partier med vitulliga
bildningar (se omslagsbild). Det är oftast
fråga om boksköldlusen Cryptococcus
fagi. Den hör till familjen ullöss inom

Fortplantningen sker alltså partenogenetiskt, dvs. utan befruktning. Äggen läggs

i vaxullen under juli månad. Varje hona
lägger 20 - 60 ägg i små strängar. Äggen
kläcks efter cirka 6 veckor till larver med
välutvecklade ben och antenner. De över¬
vintrar i detta första larvstadium.
Boksköldlusen sprider
sig till andra delar av bar¬
ken genom att de små lar¬
verna kan vandra om¬
kring. Till andra bokar
*
kan den spridas med vin¬
den eller med fåglar och
O» andra insekter.
Boksköldlusen är i all¬
i*
*
mänhet inget allvarligt
Jgr
skadedjur eftersom den
främst angriper ålder¬
stigna bokar eller bokar
som redan är försvagade
iM
av t.ex. luftföroreningar.
m
Förökningen befrämjas
Figur 1 . Närbild av ägg, nykläckta larver och en hona. - Foto: Åke Sandhall.
av stark och ihållande
■

Ä

.

uJ:

överfamiljen sköldlöss och hör alltså till
insektsordningen växtsugare.
Boksköldlusen är 0,5 - 0,8 mm stor
och orange till färgen men kolonierna
täcks av vita, tunna vaxtrådar som djuren
avsöndrar från talrika små körtlar. Lusen
har som vuxen förkrympta ben och an¬
tenner men en 2 mm lång, tunn sugsnabel
som den sticker in genom barken och
suger växtsaft från trädet. Egendomligt
nog har man aldrig observerat hannar
utan det man ser är honor, ägg och larver.

torka.
Boksköldlusen är utbredd över hela
Europa och går i Mellaneuropa upp till
1200 m höjd över havet. Stora förekomst¬
er har rapporterats från bl.a. Tyskland,
Tjeckien och Slovakien, framför allt i
trakter där luftföroreningarna från indu¬
strin varit kraftiga. Boksköldlusen har
också spridits till Amerika. Redan i slutet
av 1800-talet uppträdde den i Nova
Scotia.
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Skåne län
Gösta Karlsson
Gösta Karlsson brukar sedan 1947
föräldragården Ella 1:2 i Tjörnarps
socken, Höörs kommun. Fastigheten är
på ca 37 ha skogsmark varav 23 ha är
ädellövskog, huvudsakligen ek och ask i
åldrama 40-100 år. Huvuddelen av skogen har uppkommit i hagmarker, som
betats fram till början av 1930-talet. Gösta
har sedan länge ett genuint intresse för
ekskogsskötsel. Under 1960-talet genomfördes röjningar då förväxande björk och
ek togs bort. Ädellövskogen har därefter
regelbundet och konsekvent gallrats och
huvudstammar har valts ut i ekbestånden.
Fastighetens ädellövbestånd är alltigenom
mycket välskötta. Omkring 1990 började
Gösta att stamkvista ekarna, vilket gör att
såväl huvud- som bistammar idag producerar kvistfritt virke av god kvalitet.
Fastigheten har regelbundet använts vid
kurser i ekskogsskötsel i bl.a. Skogsvårdsstyrelsens regi.
Fastigheten ägs idag av Gösta Karlssons fyra döttrar men har under mer än
50 år skötts och sköts fortfarande av honom själv. En Grön skogsbruksplan har
nyligen färdigställts för att ge ett bra underlag för framtida god och konsekvent
skötsel av fastigheten ur såväl miljö- som
produktionssynpunkt.
Gösta Karlsson har på ett föredömligt
sätt och under en mycket lång tid arbetat
intresserat och kunnigt med sin ekskog
och därför uppnått ett mycket gott resultat. Trots att han med råge passerat tradi30

tionell pensionsålder gör Gösta själv såväl skogsvård som avverkning i ädellövskogen. Det bör nämnas att Gösta Karls¬
son i början av 2001 även belönats med
Södras skogspris inom den sydligaste regionen.
Gustav Fredriksson

Rutger Larson
Rutger Larson förvärvade 1961 en liten
skogsfastighet, Penarp i Klippans kommun. Han var vid den tiden mitt uppe i en
H
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Rutger Larson (t.v.) tackar Ekfrämjandets ordförande,
efter a“ ha erhäUi>
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krävande karriär som cellulosaingenjör
och nybliven vice VD i Klippankoncemen och hade väl knappast tid över att
ägna åt eget skogsbruk. Nej, egentligen
var familjen Larson på jakt efter ett nytt
sommarställe vid havet. Rutger hade
emellertid också en ambition att hand¬
gripligt lära känna villkoren för den
fiberråvara som bar upp den industriella
process han dittills med stor framgång
ägnat sitt yrkesverksamma liv. Med kö¬
pet av Penarp ställdes ett villkor att all
åkermark skulle planteras med gran. Det
blev början till en gigantisk arbetsinsats
som under en lång följd av år engagerade
hela familjen Larson. Tack vare ett visst
mått av civil olydnad insmög sig också
en del ek- och björkplantor i landskaps¬
vårdande syfte. Rutger var emellertid
framsynt nog att inse lövets värde och
berättigade plats även i skogspro¬
duktionen. Intresset för löv växte sig med
tiden allt starkare och efter hand som
fastigheten utökades genom tillköp av
mark, kunde nya löv skogsarealer utveck¬
las med bland annat ek, bok, ask, al,
sykomorlönn, lind och rönn. Spontant
uppkommen lövföryngring har gynnats
och vårdats med stor omsorg. Idag är 43
procent av fastighetens virkesförråd löv¬
skog. Ädellövskogen utgör 28 procent.
Totalt är skogsmarksarealen drygt 100

dominerade hagmarker med mycket gott
resultat.
Ekfrämjandet har därför beslutat till¬
dela Rutger Larson Ädellövskogspris år
2000.
Arne Mirton
■
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En synbarligen mycket nöjd Carl-Erik Nilsson efter
det han erhållit Ekfrämjandets Ädellövskogspris.
Foto: Boris Möllerström.

hektar.
Blekinge
I det igenväxande jordbrukslandskapet
finns, jämte miljövärdena, också en stor Carl-Erik Nilsson
potential för kvalitetsinriktad lövvirkessproduktion. För att tillvarata
denna resurs krävs att markägaren inser
möjligheterna, är intresserad, skaffar sig
kunskaper och ser till att nödvändiga
skogsvårdsinsatser blir utförda. Rutger
är i detta avseende ett föredöme. Med
stor entusiasm och skarp blick har han
gett sig i kast med Penarps alltmer skog-

län

Carl-Erik Nilsson äger och brukar fastig¬
heten Skörje 2:1 i Öljehults socken i
Blekinge. Gården har 130 hektar skog,
varav 16 hektar är ekskog. Alltsedan CarlErics farfar köpte gården i början av
1900-talet har samtliga tre ägargenerationer varit mycket intresserade av
ekskogen och dess skötsel.
31
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Detta kan möjligen ha samband med
att betingelserna för ek är gynnsamma
och att den naturligt förekommande eken,
bergek, är av mycket god genotyp. Inom
fastigheten finns inte mindre än tre frötäktsbestånd med bergek, sammanlagt 8
hektar, klassade enligt Skogsstyrelsens
rikslängd. Det finns också enstaka utvalda frötäktsekar. Ekamas ålder är cirka
100 år.

För två-tre år sedan drabbades ett av
frötäktsbestånden av svår ekdöd. Flertalet ekar avverkades och naturlig föryngring inleddes med ollon från kvarvarande

överståndare för att säkra det genetiska
arvet. Som ytterligare säkerhetsåtgärd
hägnades beståndet med viltstängsel och
björk och ask planterades som skydd för
ekföryngringen.
Carl-Eric har ett unikt och mycket värdefullt ek-kapital att förvalta. Han har
visat att han gör det med betryggande
omsorg även när komplikationer tillstöt¬
er. Detta i förening med en allmänt positiv inställning till ekskötsel, såväl i ord
som handling, renderar honom Ek¬
främjandets Ädellövskogspris i Blekinge
år 2000.
Arne Mirton

fW
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Esben har praktiskt demonstrerat att
ädellövskogsbruk under vissa förutsätt¬
ningar är ett alternativ till den i södra
Sverige alltför ensidiga granskogs¬
Esben Möller-Madsen
Med utbildning från Landbohöjskolen i odlingen. Han har i övertygande och lång¬
Köpenhamn och några års erfarenhet från siktiga kalkyler visat att ädellövskogspraktiskt skogsbruk i Danmark har Esben odling kan vara granskogsbruket ekono¬
Möller-Madsen tillfört svenska kollegor miskt överlägset. Tillför man också, som
både kunnande och entusiasm för ädel- Esben oftast gör, ett långsiktigt strate¬
giskt tänkande vid valet
av trädslag inser man lätt
KyrTSij
att ädellövskogen bör ha
en avsevärt större roll i
sydsvenskt skogsbruk än
vad den har i dag.
På Trolleholms gods
har Esben anlagt stora
arealer ädellövskog med
rationella metoder, fram¬
{för allt genom sådd av ek
inom hägnad. Han har på
ett för skogsbruket väl¬
görande sätt uppmärk¬
\
7r
sammat och fört upp till
1
debatt
frågan om hjort\
viltets oacceptabla skador
i nyanlagda ädellövskogar.
Esben håller kontinu¬
erlig kontakt med kolleg¬
or och forskare i Dan¬
mark. På detta sätt är han
en kunskapslänk från vårt
Esben Möller-Madsen har just erhållit Ekfråmjandets högsta utmärkelse,
ekskrinet, och gratuleras av Erik Ståål själv tidigare mottagare av detta
grannland i väster, där
pris. - Foto: Jens Varfeldt.
man har både avsevärt
större kunskaper i och in¬
lövskogsskötsel. 1985 tillträdde Esben tresse för ädellövskogsbruk än vad som
tjänsten som skogsförvaltare på Trolle¬ generellt är fallet inom sydsvensk skogs¬
holms gods strax väster om Eslöv i Skåne. näring i dag. Under Esbens ledning ge¬
Han har senare blivit ansvarig för förvalt¬ nomförs årligen ett flertal exkursioner
ningen av hela godset och är dessutom och studiebesök i Trolleholms skogar. På
skoglig rådgivare åt ytterligare några detta sätt förmedlas Esbens kunskaper
och entusiasm för ädellövskogen till unga
större gods i Skåne.

Rikspristagare
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yrkeskollegor.
Esben Möller-Madsen har insikt och
tankar om framtiden och om värdet av
skog och virke fór kommande generationer, som gör att debatter i skog eller på
konferenser med Esben som deltagare
blir livliga och intresseväckande. För att

utveckla det framtida ädellövskogsbruket
behövs nya och okonventionella idéer,
som både ekonomiskt, ekologiskt och
socialt kan bära oss in i framtiden. Esben
Möller-Madsen är en person som med
kraft och entusiasm ger oss många sådana idéer och tankar.
Gustav Fredriksson

Nedanslåemde anmälan är inte en kritisk
recension. Den är mera avsedd som en neutral
presentation av en ny vetenskaplig flora, Flora
Nordica, för Ekfrämjandets medlemmar. Ulf
Olsson har skrivit avsnittet om eksläktet.

Flora Nordica 1

ri/J
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Jonsell, B.(ed.): Flora Nordica 1. Stockholm 2000.
ISBN 91 7190 033 0.
Pris 350 kr (för medlemmar i Svenska Botaniska Föreningen).
I första delen av Flora Nordica, som kommer att omfatta 8-10 delar, beskrivs fyra av vära
ädellövträd: ek, alm, avenbok och bok. Dessutom ingår i detta band många andra i skogsbruket
viktiga lövträd som björk, sälg, al och asp samt våra barrträd, bl.a. tall och gran. Det gör verket
speciellt intressant och värdefullt.
Syftet med att ge ut denna vetenskapliga provinsflora på engelska är att göra kunskapen om
kärlväxtema i Norden internationellt tillgänglig.
Projektet Flora Nordica har arbetat och tänker fortsätta att arbeta med målsättningen att göra
floran till ett pålitligt verk för bestämning av nordiska vildväxande kärlväxter. Beskrivningarna
bygger såväl på observationer i fält som på studier av herbariematerial i samlingar från tidigare
vetenskapliga undersökningar. Det finns ett nätverk av botaniska experter i Norden som samarbe¬
tat vid framtagning av uppgifter om arternas utbredning, frekvens och ståndorter.
Floran är illustrerad med svartvita teckningar huvudsakligen av sådana detaljer som är av
betydelse vid växternas artbestämning.
Utbredningskartoma ger med en prick uppgift om huruvida arten förekommer i ett av de
områden som Norden är uppdelat i. Prickens storlek ger en grov uppskattning av artens frekvens i
området.
Till Norden i Flora Nordica räknas Sverige, Finland, Danmark med Färöarna, Norge med
Svalbard, Bjömöya och Jan Mayen samt Island.
Redaktionen
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Signalarter
Nitare, J. (huvudförfattare och redaktör) 2000:

Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog.
Flora över kryptogamer, 384 sid., 470 färgfoton, 284 utbredningskartor. Skogsstyrelsens
förlag, Jönköping. ISBN 91-88462-35-6. Pris
450 kr (inbunden).

Så har den då äntligen kommit, den
länge emotsedda boken ”Signalarter”, och
det utmärkta resultatet har varit väl värt
att vänta på. Johan Nitare på Skogssty¬
relsen är huvudförfattare och redaktör.
Han är författare till ca 2/3 av boken och
har slutreviderat resten av texten, d.v.s.
moss- och lavtextema, som har skrivits
av tolv andra författare. Ett 30-tal perso¬
ner har bidragit med färgfoton.
Boken behandlar signalarter inom
kryptogamgruppema mossor, lavar och
svampar. Med signalarter menas arter som
indikerar miljöer med höga naturvärden.
En bra signalart bör också vara lätt att
identifiera och upptäcka i fält. Signalarterna i boken har valts ut i samråd med
ett stort antal specialister på mossor, la¬
var och svampar.Tanken är att signalarterna skall kunna användas i tillämpad
naturvård för att klassa och bevara vär¬
defulla områden i skog och andra
trädbevuxna miljöer.
Boken innehåller fem huvudav¬
delningar: bakgrund, biotoper, mossor,
lavar och svampar.
I ”Bakgrund” redogör författaren för
begreppen signalarter och rödlistade ar¬
ter. Vidare diskuteras de undantagsfall

då en insamling av signalarter kan vara
nödvändig. Arters miljökrav och faktorer
som gör att signalarter och rödlistade ar¬
ter förekommer rikligt på vissa platser
belyses. Vikten av att känna till ett
områdes skogshistorik, successionsförändringar och kontinuitet påpekas.
Begreppen fornskog och nyckelbiotop tas
upp och definieras. Författaren betonar
vidare nyckelbiotopernas vikt som
refugier och spridningscentra för röd¬
listade arter. Sedan följer en presentation
av biotop- och artfaktabladens uppställ¬
ning (ett s.k. faktablad kan bestå av en
till tre sidor). Till sist följer en litteratur¬
lista.
Under ”Biotoper” presenteras ett ur¬
val naturtyper eller delar därav på 22
faktablad. På varje faktablad finns ett el¬
ler flera, foton med kommenterande text
som visar biotop eller detaljer därav. På
varje faktablad listas också de för bioto¬
pen typiska signalartema så att man får
en överblick av vad man bör söka efter.
Bland biotoptyper tas upp exempelvis tall¬
skogar, granskogar, kalkbarrskogar, betespräglade barrskogar, skogsbrandfält, gam¬
mal asp, gammal ek, hassellundar, bok¬
skogar, hedekskogar och lövsumpskogar.
I de tre följande delarna om mossor,
lavar och svampar omfattar varje fakta¬
blad vanligen en signalart, men i vissa
fall presenteras ett helt släkte eller en
grupp av närstående arter. Faktabladen
presenteras i bokstavsordning baserat på
artens vetenskapliga namn. Detta står till
35
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sammans med det svenska nam¬
net tydligt markerat överst på
faktabladet. Sedan följer ett färg¬
foto (ibland flera eller med in¬
fälld detaljbild) som visar signal¬
arten. I anslutning till bilden be¬
skrivs artens utseende, förväxlingsarter och följearter. Artens
ekologi och indikatorvärdebehandlas separat. På en liten
sverigekarta visas huvudutbred¬
ning och spridda förekomster i
grova drag samt utpostlokaler i
detalj. Röd färg anger högt signal¬
värde, blå färg medelgott och grå
markering lågt signalvärde. Ned¬
till på sidan refereras till facklitte¬
ratur. I en fotnot upprepas det la¬
tinska och svenska namnet, och
rödlistekategori anges i förekom¬
mande fall.
Mossorna omfattar 55 faktablad
och 66 illustrationer. Merparten
har författats av mosspecialisten
Tomas Hallingbäck. En lång rad
lavspecialister har författat de 87
faktabladen om lavar som illus¬
treras med 112 foton. En av dessa
är Svante Hultengren som också
reviderat samtliga lavtexter. Svam¬
parna omfattar 129 faktablad il¬
lustrerade med 224 fargfoton. Jo¬
han Nitare svarar här för all text.
I slutet av boken följer två
sidors sammanfattning på engel¬
ska, en förteckning på fotografer
och delförfattare samt ett art¬
register.
Faktabladens text är överskåd¬
ligt och konsekvent redigerade.
Varierat nyttjande av fet och nor¬
mal stil, grå ruta för följearter och
grönt respektive rött fält för rubri¬
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kerna ”ekologi” och ”indikator¬
värde” gör det lätt för ögat att
hitta.
Färgillustrationema utgör en
mycket viktig del i presentatio¬
nen av biotoper och artemas ka¬
raktärer. De gör boken levande
och användbar för en vidare
krets, långt utanför de redan ini¬
tierade specialisternas. Bildma¬
terialet presenterar också en
mångfald av skönhet i form
och fäig. Detta gör att man blir
nyfiken på att studera fakta¬
bladen närmare för att få veta
mera.
Fotografierna är valda med
stor omsorg och de är med få
undantag av god eller mycket
god kvalitet. Bland undantagen
kan nämnas några bilder som
fått rödstick, t.ex. den i övrigt
vackra bilden på den blockrika
tallskogen (s. 19) och tårtickan
(s. 298) som blivit för hård i
färgen. Bilderna på nållavar hål¬
ler inte riktigt samma klass som
övriga bilder. Dels beror nog
detta på att dessa lavar är små
och svårfotograferade, dels på
att de förmodligen är fotogra¬
ferade från herbariematerial.
Exempelvis har brun nållav (s.
141), vars breda huvud skall
vara lysande gult eller gulgrönt
på undersidan, ej representativ
färg.
De överskådliga och infor¬
mativa utbredningskartoma ut¬
gör också en viktig del av il¬
lustrationsmaterialet (jf ovan).
Det finns alltid detaljer man
funderar på eller önskningar
man får när man läser en intres¬
sant bok och här följe några:
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Under fáltfotona på de olika artema
kunde det gärna ha funnits en finstilt figurtext med t.ex. substrat, växtmiljö, lokal
och datum. Detta skulle inte ha påverkat
sidlayouten negativt men hade varit intressant från informations- och dokumentationssynpunkt. Även biotopbildema
kunde gärna ha haft en liknande figur¬
text.
De vetenskapliga namnen saknar
auktorsbeteckningar. Dessa kunde t.ex.
ha satts ut efter det vetenskapliga namnet
i fotnoten för att inte störa den tilltalande
uppställningen i sidhuvudet.
Efter bokens inledande avdelning följer ”Litteratur” helt fristående med början på en separat sida. Litteratur om vad,

undrar man först innan man läst igenom
listan.
Som en detalj kan nämnas att författaren använder namnet oxtungsvamp (sid.
272) i stället för det officiellt rekommenderade, men mera osmidiga, oxtungs-

svamp.
Det kan kanske vara svårt för gemene
man att ana vilken enorm arbetsinsats
som döljer sig bakom en bok av detta
slag och det gläder mig därför att kunna
göra följande sammanfattning. Boken
”Signalarter” är ett viktigt, intressant, väl¬
gjort och mycket tilltalande arbete, som
jag tror kan bli till en värdefull kunskapsoch inspirationskälla för många skogsbrukare och naturvårdare i vårt land. Den
är ett praktverk som är väl värt sitt pris.
Stellan Sunhede
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Linden på Linderödsåsen

lindbast. Framställningen illustreras av
ett stort antal färgbilder tagna i våra da¬
gar vid rekonstmktion av de olika mo¬
menten i tillverkningen och svartvita,
historiska bilder. Illustrationerna är i all¬
mänhet mycket instruktiva, tydliga och
Lennart Nilssons bok om linden på bra reproducerade. Ett undantag utgör de
Linderödsåsen är en mycket gedigen bilder, särskilt flera historiska kartor, som
framställning av lindens betydelse för lagts så att bilden delvis täcker över
människorna på åsen. Man får en spän¬ båda sidorna i ett uppslag. I skarven mel¬
nande inblick i en kulturhistoria, där lin¬ lan sidorna förlorar bilden information
den spelade en central roll. Enligt an¬ och blir otydlig.
givna källor är flertalet uppgifter häm¬
Ett avslutande kapitel beskriver "Lind¬
tade från 1500-talet och fram till 1900- ens och bastmakeriets historia" i de nord¬
talets första hälft, då repslagning av lind¬ iska länderna och i Ryssland. I gamla
bast var av stor ekonomisk betydelse för Sovjetunionen hade linden en mycket stor
skogsbönderna. Som antyds i bokens ti¬ betydelse i folkhushållet. De gamla tek¬
tel hade linden redan för 5000 år sedan nikerna med lindbastberedning och rep¬
betydelse för de då första bofasta män¬ slagning levde kvar i vissa distrikt till i
niskorna. Deras boskap fick torkade, början av 1980-talet. Även i det moderna
lövade lindgrenar som vin¬
ryska skogsbruket har lin¬
terfoder.
den en icke oväsentlig be¬
I våra dagar har skogs¬
tydelse. Tändsticks- och
linden förlorat sin tidigare
fanérindustrin använder
stora betydelse i det svenska
varje år mer än en miljon
skogsbruket. Det innebär att
kubikmeter lindvirke.
de forna basthagama inte
Några citat ur boken:
förnyas med stubbskott. Det
"Linden har så många
finns ej heller intresse för
positiva egenskaper att den
nyplantering av lindskogar. Toppen, ett viktigt redskap vid
passar för de mest skiftande
Linden har svårt att föryngra repsiagning (s. 86).
ändamål..."
sig med frö. Allt detta medför att linden
"Skogsindustrin (Ryssland) kommer i
hotar att försvinna från Linderödsåsen. en nära framtid att använda lindvirke för
Författaren beklagar detta och vill med tillverkning av högkvalitativ kartong".
sin bok återuppväcka intresset för och
"Linden är också viktig som kvalitetskunskapen om linden och det gamla hant- danare av exempelvis ek".
verket att bl.a. göra rep av lindbast.
Man får hoppas att Lennart Nilssons
"Lindbastens beredning" och "Rep- bok om linden på Linderödsåsen väcker
slagning av lindbast" är mycket läsvärda intresse för mer användning av skogslind
avsnitt. De beskriver mycket grundligt i det sydsvenska landskapet.
hantverket att göra tjuderrep, oxtömmar,
Ulf Olsson
klövjerep, täckerep, tvättlinor m.m. av

Nilsson, Lennart 2000: Linden på Linderöds¬
åsen och ettfemtusenårigt hantverk. - 141 sidor,
106 färgbilder, 50 historiska bilder och kartor.
MonitorFörlaget, Kristianstad.
ISBN 91-88034-73-9.
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CoNSUS
International AB
SWEDEN

Följ med, du också!

Ungern, lövskogarnas land
en spännande upptäcktsfärd
Jordbruksuniversitetet i Budapest inbjuder svenska skogsägare, övriga intressenter i
skogsbruk och träindustri samt naturvänner till en programfylld rundresa i Ungern

Vi kommer att göra guidade expeditioner i flera typer av ungersk lövskog. Du får möjlighet att
dela erfarenheter med representanter för landets skogsägare, skogsvårdsmyndigheter samt
utbildningsinstitutioner. Kunnigt och engagerat yrkesfolk ställer upp för att ge dig en klar bild
av verksamhetsvillkor inom lövskogsbruk och naturvård.

Datum: 22 - 28 augusti 2001

I priset ingår

•flyg tor Köpenhamn - Budapest
•sex övernattningar i dubbelrum med frukost
•lunch och middag vaije dag i Ungern
•transport med buss landet runt
•inträdesavgifter

•späckat och yrkesmässigt noggrant förberett program
•svensktalande reseledare och tolk under hela resan
•mellan varven tar vi också tid att tillfredsställa själ och gom
Pris: 12.950 kronor
Maximalt antal deltagare: 15! Anmäl dig senast: 7 juni! Missa inte din chans!

Välkommen med din anmälan eller för ytterligare information
Tamås Lakatos, Consus International AB Telefon/fax: 0480 47 48 86
Sillpackargränd 8, 393 65 Kalmar Mobil: 070 766 49 31
E-mail: consus@comtech-data.se
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EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION DEN 24-25 SEPT. 2001
Samling på Djurgården, Stora Skuggan, kl. 10.00 måndagen den 24 september.
Första dagen ägnas helt åt temat Eken i människans närhet med besök på
Kungliga Djurgården där ståthållare Björn Sprängare hälsar välkommen. Ämnen
under "nedslag i Djurgårdsterrängen" blir bl.a. Strategiför skogsskötsel i Nationalstadsparken och Eken som värdebärare. Dagen avslutas vid "ekarnas ek" Scottes
ek.
Andra exkursionsdagen ägnas åt ädellövskogsskötsel i Mälardalen med bl.a.
besök på Göran Atmers skogsfastighet Hallkved öster om Uppsala. Årsmöte,
middag och övernattningar på Sunnersta herrgård. (Deltagare från bl.a. Skåne,
Blekinge har möjlighet att åka med hyrd buss med start söndagen den 23
september).
Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i början av juni.

Styrelsen
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