EKBLADET
Medlemsskrift för Ekfrämjandet

.v J

V

7“vÿ

;

„

i

-v

■

*

i

-

i

Lv

'

;

r

.<

J

i T

■

* t Í l--rV
f

r
V,* Nu-V

#1%

/ t

/

j

wm /
>
t-

T

iT

*

?7?

S. AV

■r

*

>a* ;i :
'ÿ

A

imlok
Wlti t

\v TsT}

-j-

'

i. é

/

"

fTA 1

V'

■

ii

A

isry

NR 17
2002

EKBLADET
Medlemsskrift för Ekfrämjandet
Nr 17-2002
ISSN nr 0283-4839

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

Styrelse 2001 / 2002
Gustav Fredriksson, ordf, (A.Mirton,
suppl)
Kenneth Arvidsson, (Claes Eliasson)
Bengt Nihlgård, (Roland Gustavsson)
Cecilia Rooth, (Fred Lönnberg)
Sven-Inge Karlsson, (Eric Wallin)

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 Stockholm/Uppsala 2001
Ekfrämjandets årsmöte och exkursion 2002 (notis)
Ekfrämjandets exkursion i Danmark 21-22 maj 2001
Bokens insekter. 2. Bokbladminerare
Lövträinstitutet, ett nationellt centrum för kunskap om lövträ
Virkesproduktion av fågelbär

1
7
8
13
15
17

Ekar och biologisk mångfald. Presentation av ett långsiktigt forskningsprojekt
samt några resultat av beståndsföryngring

26

Ädellövpristagare 2001
Vedsvampar på ek 9. - Rutskinn
Rättelse

35
37
40

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 2002
Omslag: Bokbladminerare - Foto: Åke Sandhall

Distributör Ekffämjandet, c/o Arne Mirton, Skogsvårdsstyrelsen, Box 157,
372 22 Ronneby. Epost ame.mirton@svssg.svo.se

Ekbladet 17

EKFRÄMJANDETS EXKURSION OCH
ÅRSMÖTE I STOCKHOLM/UPPSALA 2001
Arne Mirton

Samling vid Stora Skuggan på

Djurgården
Ett femtiotal entusiastiska ekfrämjare
mötte upp vid första dagens något annorlunda exkursionsmål, Djurgården mitt i
Stockholm, med kungliga anor flera
hundra år bakåt i tiden. Det var inte alldeles enkelt att orientera sig firam till den
lantliga idyllen vid Stora Skuggan, där
Djurgårdsförvaltningen numera huserar,
Även vi, som genomlevt gamla Skogis i
grannskapet, hade vissa svårigheter att
känna igen oss, sedan storstadsbebyggeisen brett ut sig över de en gång
öppna gärdena.

lång tid tillbaka har ekar och andra ädla
lövträd planterats för att ge området en
parklik prägel och en vacker inramning
av den kulturhistoriska bebyggelsen som
ritats av Sveriges främsta arkitekter och
vars äldsta delar härrör från 1600-talet.
I den bleka höstsolen utanför Djurgårdsforvaltningens lokaler blev vi hjärtligt mottagna av förvaltningschefen, tilllika ståthållaren, Björn Sprängare, samt
.

I

rfe

Nationalstadspark

Det var just för att hindra en fortsatt och
■I
alltför omfattande exploatering av denna
unika miljö som regeringen i december
1994 beslutade att här inrätta världens
första nationalstadspark. Totalt berörs ca
2 700 hektar mark omfattande Ulriksdals
slottsområde, Hagaparken, Brunnsviken
é
samt Djurgårdens norra och södra del.
/
Områdets nya status innebär att eventuell
ny bebyggelse måste utformas med extra HH
hög kvalitet och anpassas till omgiv- I
ningen. Dessutom måste det historiska
landskapets natur- och kulturvärden vär- I
nas.
Djurgården var på 1600- och 1700talet kunglig jaktpark omgiven av ett två Bengt Ehnström, entomolog vidArtDatabanken,
mil långt stängsel för att hålla de hundra- berättade om och visade sällsynta insekter som
tals hjortarna på plats, men också för att lever * ekjättamas ammoniakdoftande mulm.
Foto: Boris Möllerström.
skydda dem mot vargar vintertid. Sedan
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"Schottes ek " på Djurgården. Denna ek betraktades av skogsprofessom
Gunnar Schotte på 1950-talet som Sveriges elitek nr 1. Den har idag
brösthöjdsdiametern 124 cm och är 27 m hög. - Foto: Boris Möllerström.
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dagens exkursionsledare, skogsförvalta- buss- och fotvandring i de närmaste om¬
ren Henrik Niklasson, innan vi trädde in givningarna under Henriks handfasta
och bänkade oss i den speciellt inredda ledning. Han fick också betryggande as¬
informationslokalen. Björn Sprängare in¬ sistans av entomologen Bengt Ehnström
ledde med en översiktlig beskrivning av från ArtDatabanken samt specialisten på

Djurgårdsförvaltningen, som utöver tätortsnära skogsskötsel, Jan Falck från
själva Djurgårdsområdet också hanterar SLU. Båda herrarna visade sig vara
de åtta kungliga slotten.
mycket väl hemmastadda i Djurgårdsterrängen.
Skogsproduktion och parkvård
Vandringen inleddes vid en liten förInom området Norra och Södra Djurgår¬ yngringsyta för solitärek på öppen mark i
den finns 352 hektar skog. Det totala anslutning till Carl XI:s fiskestuga och
virkesförrådet är 78 000 m3sk, varav en¬ Lyells ek. Ekplantoma fick där trängas
dast 10% är gran och 17% är tall. med nypon och annan skyddande vege¬
Huvuddelen utgörs av olika lövträdslag. tation efter att ha varit hägnade mot rå¬
Ek dominerar med 24%. Inslaget av grov djur och hare de första 4-5 åren. Med
ek är påfallande och enligt förvaltningens facit i hand blev plantöverlevnaden inte
kartotek finns 700 solitärer. Ekskador, av den förväntade eftersom stängsel inte
samma karaktär som i södra Sverige, har skyddar mot sork. I föryngringsarbetet
inventerats sedan 1997. Man har konsta¬ på Djurgården strävar man efter att så
terat att tillståndet förbättrats för varje år långt möjligt använda inhemskt material
under perioden. Även almsjuka förekom¬
Djurgårdsterrängen präglas av en
mer solan några år tillbaka och drabbade mängd olika lövträdslag och god tillgång
träd, 50-100 per år, avverkas efter hand. på död ved. Det borgar för en ovanligt
Skogsproduktionen spelar en underord¬ artrik insektsfauna med cirka 1 000 olika
nad roll i jämförelse med natur, kultur- arter, varav många är rödlistade. Med
och rekreationsvärdena. Avverkat virke, smittande entusiasm kunde Bengt Ehn¬
200-400 m3fjpb per år, används för eget ström presentera ett flertal av dessa rari¬
behov eller lämnas kvar i skogen. Stora teter, som döljer sig i håligheter och
arealer öppen mark hävdas med hjälp av ammoniakdoftande mulm bland mult¬
"Kungens får" och andra betesdjur. Man nande gammelekar, som t. ex den getingbedriver också viltvård genom utfodring lika bredbandade ekbarkbocken samt den
av rådjur och fåglar samt jakt på framför cardinalfärgade och den rödpalpade röd¬
allt rådjur och vitkindade gäss. Förvalt¬ rocken. På Djurgården kan man också
ningen finansieras genom hyror och träffa på trädödarens jättelika larver och
arrenden. Djurgården har 8-10 miljoner skeppsvarvsflugan, som odlar svampar
besök per år. Den skogliga förvaltningen av samma typ som används vid tillverk¬
sköts av två fast anställda personer jämte ning av camembertost.
anlitade entreprenörer.
Av hänsyn till människor som rör sig i
området läggs stor vikt vid att den döda
Guidad tur med specialister
veden hanteras och placeras på lämpligt
Efter en intressant presentation av denna sätt för att undvika olyckor, t.ex. av
något unika skogsförvaltning och en stärk¬ nedfallande, döda grenar. Död ved är van¬
ande lunch på närbelägna Stora Skuggans ligtvis en bristvara i skogen, men på Djur¬
Värdshus, väntade en välkomponerad gården ansåg Bengt Ehnström att det
3
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fanns tillräckligt med död ved under för¬
utsättning att det som nu finns lämnas
kvar. Han betonade vikten av kontinui¬
tet, d.v.s. tillgång på död ved i olika
nedbrytningsstadier.
Under promenaden övergick temat allt¬
mer mot tätortsnära och sociala aspekter.
Vi konfronterades också med åtskilliga
joggare, hundrastare och flanörer i den
bländande höstsolen. Jan Falck under¬
strök vikten av att stigar och leder hålls i
gott skick. I förvaltningens policy ingår
att stigarnas närmiljö hålls risfri samt att
säkerheten garanteras genom att skröpliga
träd avlägsnas eller friseras. Jan rekom¬
menderade också att man zonerar skogen
för olika kategoriers behov, varpå någon
vandringstrött deltagare genast efterlyste
fler soffor till pensionärerna, oaktat grann¬
skapet domineras av studenter med helt
andra behov.
I ett 90-årigt ek-/granbestånd vid
"Stora vargjakten" tog diskussionen fart,
sedan Jan Falck presenterat tre olika
skötselaltemativ: ingen åtgärd, att frihugga ekarna eller att ta bort ekarna. De
tätortsnära och sociala aspekterna ledde
argumenteringen in på helt andra spår än
de traditionella, även om t.ex. stormfast¬
het och drivningstekniska faktorer också

Kra¬
vet på variation fick granen att framstå
som attraktiv i detta lövdominerade land¬
skap och den vindstilla miljön i ett gran¬
bestånd ansågs positivt för barns behov
av trygghet, glädje och äventyr. Efter¬
som samtliga skötselförslag hade sina fö¬
respråkare kunde ingen enighet om
beståndets behandling uppnås. Den aktu¬
ella skötselplanens riktlinjer anger att man
skall eftersträva 20% löv i barrskog samt
att barrinslag tillåts i löv/ädellövskog.

beslut om åtgärder i beståndet, samt att
en angränsande åker från folkvandrings¬
tiden kan komma att påverka utform¬
ningen av den framtida skötseln.

"Schottes ek"
Djurgårdspromenaden avslutades med
kaffe och bulle vid den legendariska
"Schottes ek". Trots att eken inte var ex¬
tremt grov betraktades den av
skogsprofessom Gunnar Schotte på 1950talet som Sveriges elitek nummer 1 och
en symbol för den ideala virkeseken.
Brösthöjdsdiametem var då 90 centime¬
ter. Schottes ek är fortfararande vital och
har under de senaste 50 åren ökat bröst¬
höjdsdiametem till 124 cm enligt aktuella
mätningar. Höjden är idag dryga 27 me¬
ter och längden kvistfri stam cirka 10
meter.

Årsmöte
Senare på kvällen avhölls traditionsenligt
årsmöte på Sunnersta Herrgård söder om
Uppsala. Ekskrinet utdelades till 2001 års
pristagare; Torvald Persson, Kristianstad,
for hans medverkan till en aktiv ädellövskogsskötsel inom det privata skogsbruket
i södra Sverige. Middag intogs vid fest¬
ligt dukade bord.

;.

Hallkved - gård med
' ' härlighetsvärden"

Exkursionens andra dag inleddes med en
kort resa till Hallkved, Göran Atmers
vackert belägna gård vid Funbosjön en
mil öster om Uppsala. På trappan till den
ståtliga huvudbyggnaden strålade Göran
i kapp med den alldeles nyrenoverade
fasaden när han hälsade Ekfrämjandets
medlemmar välkomna, sekonderad av
länsjägmästare Jan Linder. Bland gästerna
Henrik avslöjade emellertid att inte hel¬ märktes även ett antal särskilt inbjudna
ler Djurgårdsförvaltningen fattat något grannar och goda vänner, bland andra

4
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mente år 1288, en¬
ligt vilket "halquj"
skulle tillfalla bro¬
dem, riddaren Bengt
Bosson. Huvudbygg¬
naden uppfördes på
1760-talet. Namnet
Hallkved är härlett ur

hall (= häll eller stort
klippblock) samt
kvia (benämning på
I
kreatursfålla eller
kreatursgata).
Gårdens totala areal
är 180 hektar, varav
1
drygt hälften (94 hek¬
•I
tar) är skog. Av
skogsarealen är 16
hektar bevuxna med
ädellöv. Virkesför¬
rådet är i genomsnitt
125 m3sk per hektar.
Ända sedan 1945 har
i
Göran haft ansvaret
för skogen på Hall¬
kved och hans
JI I/:
\;
intresse och känsla
för de ädla lövträden
har satt sin tydliga
prägel på skogsskötseln. Hans mål för den
gårdsnära skogen har
varit att skapa en
Göran Atmer och Jan Linder framför Hallkveds huvudbyggnad i
vacker inramning till
strålande höstsol välkomnar Ekfrämjandets medlemmar.
byggnaderna. Att få
Nihlgård
Bengt
Foto:
bo på en plats som
jägmästaren och riksmarskalken Per Hallkved är enligt Göran ett stort privileSköld.
gium som bäst kan försvaras genom att
Strategiskt placerad under entrédörr- erbjuda andra något, i det här fallet vacker
ens ca 230 år gamla, patinerede lager- skog och vacker natur. Jan Falck myntagirlang i snidad ek bjöd Göran på en de begreppet "härlighetsvärden" eller i
fängslande historisk exposé öva: Hall- sin extremaste form "himmelska här¬
kveds öden genom flera århundraden. Det lighetsvärden” för de miljöer Hallkved
första skriftliga omnämnandet återfinns i visade upp.
ärkebiskopen Magnus Bossons testa-
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En av Hallkveds mest imponerande veteraner: en lind med den respektingivande
brösthöjdsomkretsen 555 cm. - Foto: Bengt Nihlgård.

En vandring i gårdens närmaste omgivningar med Göran som ödmjuk ciceron bekräftade hans ädellövsfilosofi omsatt i praktisk tillämpning. Stegen styrdes genom f.d. slåtterängar där plantering av rödek och hybridasp på 1950talet spontant berikats med ett flertal ädellövträdslag genom naturlig föryngring,
Märkligt nog självsår sig lind på Hallkved. Det gör den däremot inte i läroböckerna, konstaterade någon av de mest
pålästa deltagarna. Planterad avenbok från
slutet av 1800-talet imponerade med 46
centimeter i brösthöjdsdiameter, men
också genom sin nordliga växtplats.
Det visade sig att samtliga inhemska
ädellövsfamiljer finns representerade i
Hallkvedskogen. Detta föranledde Jan
Linder att redovisa ädellövskogens utbredning inom Skogsvårdsstyrelsen
Mälardalens verksamhetsområde, d.v.s.
Stockholms, Uppsala, Södermanlands och
Västmanlands län. Han stödde sig på
Riksskogstaxeringens uppgifter samt
6

spridda inventeringar av varierande karaktär, omfattning och ålder. En samlad
totalbild saknas, vilket är en brist. För
hela detta område redovisas ett ekvirkesförråd om 2,0 milj. m3sk eller ungefär
samma volym som i Halland.
Vandringen gick vidare genom spirande ädellövlundar och kuperad ädellövhagmark med resliga, frihuggna och
vårdade gammelekar vakande över kulturlämningar i sten från flydda dar. Ute på
landsvägen diskuterades utformningen av
brynen mellan skogen och jordbrukslandskapet. För Göran var det viktigt med
mjuka övergångar och blommande träd

och buskar. Han rekommenderade speciellt slån som en idealisk brynart.
"Ekdöden" har lämnat märkbara spår i
landskapsbilden kring Hallkved, men en
del av de drabbade träden har dessbättre
återhämtat sig. Bengt Nihlgård redovisade kortfattat vad forskarna i dagsläget
känner till om orsakerna till de aktuella
ekskadoma. Det spekulerades också en
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del kring tänkbara motåtgärder. Göran
nämnde en metod som presenterats honom av en i Sverige verksam trädgårdsoch landskapsarkitekt och som marknadsförs av en tysk firma. Metoden går ut på
att vitalisera de drabbade trädens rötter
så att det blir balans mellan deras förmåga att ta upp näring och kronans näringsbehov. Ett ihåligt spett trycks ner i
maiken runt trädet och genom detta blåses tryckluft för att luckra upp jorden. I
spetthålen hälls sedan (i flytande form)
ett extrakt av havsalger, som skall tillgodose behovet av mineralämnen. Metoden har i Sverige prövats på ett flertal
åldriga ekar.
I den gårdsnära betesmarken presenterade Göran två av Hallkveds mest imponerande veteraner. En livs levande lind
med den respektingivande brösthöjdsomkretsen 555 cm samt en, sannolikt död,
ek nära gården, med midjemåttet 780 cm.
Dessa båda bjässar, i befintligt skick, fick
symbolisera Hallkveds ambitioner att slå
vakt om sina mångfasetterade och höga

naturvärden.

Så bjöds till utomhuslunch för hela
sällskapet bakom herrgårdsbyggnaden i
dagen till ära uppförda tält och med hänförande utsikt mot Funbosjön och Upp¬
sala-slätten i väster. För att ytterligare
berika den historiska upplevelsen av Hall¬
kved demonstrerade Göran plank av homogen svartek som han låtit såga ur 3000
år gamla ekstockar vilka påträffats i samband med dikning på fastigheten. Åldem
hade fastställts med C-14-analys.
Avslutning med prisutdelning
Innan tack och avsked utväxlades i den
strålande höstsolen framför Hallkveds
huvudbyggnad förlänades Göran Atmer
Ekffämjandets ädellövskogspris. Ceremonin kunde knappast fått en värdigare
inramning. Görans mångsidiga syn på
ädellövskogsskötsel och miljövård om¬
satt i praktisk handling under mer än ett
halvt sekel, redovisad på ett synnerligen
personligt och fängslande sätt inför entusiastiska sympatisörer lämnade ingen
oberörd. En minnesvärd dag både för
Göran och för alla oss andra som hade
förmånen att få vara med.

å
EKFRÄMJANDETS
ÅRSMÖTE OCH EXKURSION 2002
Ekfrämjandets årsmöte och exkursion förläggs år 2002 till Blekinge den 19-20 september
med Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland som värd. Samling och årsmöte i Karlshamn.
Första dagen ägnas bland annat åt fågelbärs- och masurbjörksförsök på Tranemåla gård.
Andra dagen besöks f.d. skogsbruksskolan Sjöarp samt Flakulla och andra ekfastigheter i
östra Blekinge. Inbjudan sänds ut i böljan av juni.

Styrelsen
1
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EKFRÄMJANDETS EXKURSION I
DANMARK 21-22 MAJ 2001
Referat av Erik Tham

Den 20 maj for vi, 50 svenskar plus våra
två danska ciceroner från Junckers i Köge,
Erik Elingaard och Niels Hoick, med Bo
Axelssons säkra händer vid ratten, över
tre stora broar till hotell Hedegaarden ut¬
anför Vejle på Jylland.
Randböl
Vi böljade måndagen den 21 maj påRandböl Statsskovdistrikt om 4650 ha, varav
1650 ha s.k. ”naturarealer”. Distriktet har
ungefär samma uppgifter beträffande privat skog som skogsvårdsstyrelsema i
Sverige. Man räknar med minst 2 % ränta
i egen skog, men den 3 december 1999
stormfälldes drygt 100 000 m3sk motsvarande fem årsavverkningar, så man hade
nu stora problem. Man tillämpade
Bregentveds starka huggning i ek. Först
fick vi se ett vackert 114-årigt ekbestånd
uppkommet genom ollonsådd i gropar på
f.d. betesmark. Man tar ut 60-90 huvudstammar per hektar, som stamkvistas till
8 meters höjd. Vattenskott putsas vaxje år.
Slutmålet är 40-50 träd vid 120 års ålder,

Nu har man på denna exkursionspunkt
anlagt ett stort försök om när överståndama skall tas bort. Ett önskemål var att
ha kvar fem s.k. ”evighetsträd”.
Första gallring i ung ek
Nu fick vi se ekplantering från 1984 med
6000 plantor per hektar av holländsk proveniens, röjt två gånger, 1996 och 1999.
Kostnad för plantering och hägnad var
35-40 000 kr per hektar. Holländsk ek får
ej frostsprickor i Danmark, vilket sker i
Sverige. Kerstin Sonesson sa att frost och
avlövning av fjärilslarver kan ge inträde
för honungsskivling. Vi borde använda
uttrycket: ”Skador på ek” i stället för
”ekdöd”. Erik Stenström ville fokusera
mer på klimatfrågorna.
Fr ötäkt av ek
Ett rakstammigt 90-årigt ekbestånd för
frötäkt besöktes. Minst 50 meter från närmaste ekbestånd tyckte vi var för kort.
Proveniensen diskuterades. På goda grunder beslutades att det var av gammal, god
dansk proveniens.
Förmiddagen avslutades med ”Frokost” på en idyllisk plats vid konstgjord
sjö. Statsskovdistriktet bjöd på smörgås,
snaps och öl samt kaffe och wienerbröd.
Stort tack till Randbol Statsskovdistrikt.

Bokföryngring
Nästa punkt var självföryngring i bok från
ollonåren 1984 och 1993. Frågan var hur
man röjer i en så oerhört tät bokföryngring, och när överståndama skall
vara borttagna. Många förslag gavs. Curt
Strömberg berättade om de varierade Wedellsborg
röjningsförsöken i Skäralid, som nu 30 år Skogsarealen är 1724 hektar. Tillsammans
senare inte visar någon märkbar skillnad, med Frijsenborg har ett aktiebolag om
8
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Ravnholt på Fyn uppvisade "fanérekar" "Det vattnas i munnen, när man ser en sådan
här ekpark. Men vem i Herrans namn kommer någonsin på idén att sälja sådana här
träd" - är fotografens spontana kommentar. Foto: Boris Möllerström.
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6700 hektar bildats, som är Danmarks
största privatägda skog. Ägare är Lensgreve Wedell. Där finns 300 hektar
julgranar och pyntegrönt. Vi promenerade genom Kongeskovens ekbestånd från
två till 170 års ålder. Först visades holländsk ek från 1996, 1,5 m mellan raderna
och 1,3 m mellan plantorna, planterat efter sitkagran och behandlat med Roundup,
Inblandning av vildapel, hassel, lärk och
björk, hägnat mot dovvilt. Hägnet tas bort
efter 10 år men vid bokinblandning först
efter 30 år.
Första gallringen
En 1 8-årig ekkultur har röjts första gången
genom uttag av 1/3 av stammarna, i första hand "vargar". Skovfogeden stämplar
själv. Detta ansågs vara den viktigaste
huggningen. Privata köpare hugger

gallringsträden själva och betalar 25 kr
per m3.
Huvudstammar

I ett 47-årigt bestånd av holländskt ur¬
sprung visades utmärkning av
huvudstammar, som görs vid 20-25 cm
diameter. Kriteriet för dessa skall vara
vitalitet, genomgående axel och ringa
vattenskottsbenägenhet. Huggning sker i
första hand runt huvudstammarna. Man
betalar 2-3 kr per stam vaije år för rens¬
ning av vattenskott upp till 6 m höjd.
Vi avslutade i ek från 1830 utan underväxt. Dovviltet äter all underväxt, men
1000 kr per hektar i jaktarrende ger god
inkomst. Den mycket starka huggningen
här var det som inspirerade till Bregentveds huggningsprogram i ek.
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Intressant ekstubbe på Ravnholt. Den fällda eken hade ringröta och sprickbildningar. De senare
hade troligen orsakats av frostsprängningar de kalla vintrarna 1940-41. Foto: Jens Varfeldt.
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Man hänvisade till Skovfoged Chr.
Brandt, som i den danska Skovbrugs¬
tidende 1961 citerade Skovrider Schro¬
der, som 1892 sade: ”Ju mer man hugger,
ju mer kan man hugga”. Där nämndes
även att Overforster Moldenhawer på Frij¬
senborg (far till Kai Moldenhawer på
Trolle-Ljungby) framhållit att ekbestånd
skulle gallras med korta mellanrum och
innan de behövde huggas. Den mycket
omtalade Chr. Brandt skriver även att det
går en rak linje från Reventlows danska
ekgallringar till Oppermanns på Trolleborg, till Schröders på Wedellsborg och
till Moldenhawers på Frijsenborg.
Vid Lilla Bält, där Karl X Gustaf gick
i land, fick vi öl och sodavatten.

Vi besökte nu en extrapunkt, där
Ravnholts ekprogram presenterades. Må¬
let var 120 år och 50 cm diameter i bröst¬
höjd. Först tog man ut 75 huvudstammar
per hektar (mot tidigare det dubbla anta¬
let) för att ha några i reserv till det slut¬
liga antalet, 50-55. I augusti tas vattenskott till en kostnad av 2 kr per stam.

med kvistning.

älskares Mekka, nämligen Bregentveds

Underplantering
Ett ekbestånd från 1910, proveniens Bel¬
gien, hade underplanterats med cypress
(Chamaecyparis lawsoniana), tysklönn,
(sykomorlönn, Acer pseudoplatanus) och
nordmannsgran ( Abies nordmanniana).
Sykomorlönnen gick upp i ekkronoma.
Eken hade mycket klykor. En klyka på en
huvudstam hade brutits i stormen den 3
Aftonen
december. Danskarna tyckte inte om gran
På kvällen var det högtidsmiddag med och cypress som underplantering medan
vin (det senare bjöd Junckers på) samt Erik Ståål talade varmt fór samodling av
sjöngs den danska nationalsången: ”Der ek och gran.
er et yndigt land....”. Med Erik Stååls
hjälp skaldades: "I skogen står den stolta Sykomorlönn
ek högt över trädens kam, blott brytas Som sista punkt på Ravnholt demonstre¬
rades ett mycket vackert bestånd av
kan dess stolta knutna stam".
sykomorlönn på rik jord och rörligt vat¬
Ravnholt på Fyn 22 maj 2001
ten utan gräsväxt men rikt på brännässlor.
Ravnholts skogar om 1400 hektar ägs av Här skall man hugga ofta och svagt (15
Baron Ove Sehestedt-Juul och demon¬ %). Vid försäljning till Tyskland fick man
strerades av Skovfoged Leif Lauridsen. 1000 D-mark per m3 för fanérstock från
Ett ekbestånd från 1831 besöktes med och med 40 cm diameter.
en provyta i 100-årsåldem, vilken visade
Vi påpekade att Naturvårdsverket i
sjunkande tillväxt från 8,8-4,6 m3sk per Sverige inte gillar detta trädslag, då det
hektar. Ekkronoma hade skadats i stor¬ inte själv vandrat in. Men danskarna hade
men 3 december 1999. En ek som fällts myntat begreppet: ”ekologiskt naturalihade ringröta och sprickbildningar. Erik serad”. Det vore något för oss att ta efter!
Ståål påpekade att som vanligt hade bokPå en mindre krog, Örbeck, på lands¬
underväxten fått tag i ekkronoma och bygden fick vi en charmant lunch med en
kört upp dessa så att tillväxten satts ner mängd delikata rätter avslutad med booch vinden fått tag i dem, vilket vetegröt. Junckers bjöd på snaps.
skovfogeden höll med om. Den besök¬
ande Skovridem Henrik Staun tyckte det Bregentved
var förskräckligt att ej ha skött beståndet På eftermiddagen besökte vi alla ek¬
ll
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skovdistrikt. Tiden medgav bara en punkt,
ett proveniensförsök från 1931. Det bestod av fem parceller: fyra ek (även kallad
stjälkek, skogsek) (Quercus robur) och
en parcell rödek ( Q. rubra). Provenienserna var Wedellsborg Kongeskov, Visingsö,
Holland och Bregentveds ursprungliga
proveniens. Det var uppföljt med lövsprickningsdata, där rödek och Visingsö
slog ut först och holländarna sist. Man
hade dessutom granskat kvaliteten med
hänsyn till vattenskott, klykor, sågstockslängd, sensommmarskott, grenvinkel och
träd med genomgående axel. Efter moget
övervägande beslöts att Visingsö-proveniensen var bäst och holländarna sämst.
Den unge forstkandidaten från Forsögsvaesenet, Jon Kehlet-Hansen, framhöll att generellt för alla Bregentveds
ekskogar är holländska provenienser
överlägsna med hänsyn till produktion.

Visingsö har dock en bättre stamform
och färre vattenskott. Detta bekräftades
av den unge Skovfogeden Jesper Jörgensen som tillade att i Visingsö-avdelningen
har man tagit ut de flesta s.k. ”bund¬
gamspaele” till fiskare på grund av den

goda formen.
Referatskrivaren hade haft förmånen
att år 1952 vistas på Bregentved under
två månader och under Forstinspektör
Thöger Jagds ledning. Jagd sa då vid
ovannämnda proveniensförsök (som var
21 år) att Visingsö var kvalitetsmässigt
bäst, något efter de andra i tillväxt, men
den kommer nog ifatt.
Detta var en verkligt bra exkursion,
kanske en av Ekfrämjandets mest lärorika. Vi tackar våra värdar och ett särskilt
tack till våra två utomordentliga guider
firån Junckers, nämligen skovridema Erik
Elingaard och Niels Hoick.
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Vid Ekfrämjandets exkursion i Danmark den 21-22 maj 2001 deltog 50 svenskar. Ciceroner
var Erik Elingaard och Niels Hoick från Junkers i Köge. Foto: Jens Varfeldt.
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BOKENS INSEKTER
Åke Sandhall
2. Bokbladminerare
Rätt ofta ser man på våren en kort tid
efter lövsprickningen bokar med delvis
bruna blad, ibland så många att boken ser
ljusbrun ut i stället för att vara vackert
ljusgrön. Det kan i många fall vara en
vårstorm eller en frostknäpp som fördärvat bladen men det kan också vara

bokbladmineraren som i stort antal har
angripit träden.
Bokbladmineraren är en liten skalbagge, en vivel som bara är drygt 2 mm
lång. Dess vetenskapliga namn är
Rhynchaenus fagi. Bokbladmineraren
övervintrar som fullvuxen, oftast i barkspringor, och börjar redan vid löv-
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Bokbladmineraren (Rynchaenus fagi) är en liten skalbagge, vivel, som bara är drygt 2 mm läng.
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gnager larven först
längs mittnerven
men går ofta över till
en sidonerv och bil¬
dar på så sätt en
gångmina mellan
*
bladets två ytterskikt.
5 När larven kommer
j.
ut mot bladkanten
utvidgas gången till
V en biåsmina, oftast
med oregelbunden
form. Minorna är till
en början ljusgula
men blir efter hand
bruna
Efter 2-3 veckors
ätande är larven full¬
vuxen och förpuppas
i minan i en rund, vit
kokong. Efter cirka
, två veckor kommer

skalbaggarna ffam ur
;
r'íí-'1 pupporna och man
kan finna dem i stort
antal i t.ex. gräsmark
invid bokarna. Under
I sommaren livnär de
sig på många olika
av växter och
slag
Bokblad angripet av bokbladmineraren (Rynchaenus fagi).
gnager ofta på ffuktsprickningen gnaga på bladen med sin
träd, bärbuskar och grönsaker.
snabel. Karakteristiskt för alla vivlar är
Vid mycket kraftiga angrepp sätts till¬
nämligen att huvudet är förlängt framåt
växten hos bokarna ned, särskilt om an¬
så att det bildas en längre eller kortare greppen kommer flera år efter varandra.
snabel eller snyte som det också kallas.
Vanligen förekommer dock kraftiga an¬
Framme vid spetsen sitter antennerna och
grepp av bokbladmineraren lyckligtvis
i själva spetsen käkarna. Gnaget ger små
med flera års mellanrum.
hål som ofta sitter tätt tillsammans. Skal¬
baggen har kraftiga baklår och kan vid
fara snabbt hoppa undan.
Honan gnager en grop i boklövets mitt¬
nerv på undersidan och lägger ett ägg
där. Sedan tillsluter hon äggkammaren
med ett svart sekret. När ägget kläckts
V

14

Ekbladet 17

LOVTRAINSTITUTET, ETT NATIONELLT
CENTRUM FÖR KUNSKAP OM LÖVTRÄ
Anders Åhström, Projektledare
Solviken, 573 94 Tranås. Epost: info@lovtrainstitutet.se. Tfn 0140-409 50

Verksamheten i stort
Lövträinstitutet ek. förening, i Ydre kom¬
mun i Östergötland, är ett nationellt
kunskapscentrum för frågor kring lövträ.
Institutets huvudinriktning utgörs av in¬
formation, utbildning och rådgivning, med
syfte att arbeta för ökat medvetande om
skötselns betydelse för timmerkvaliteten.
Institutet arbetar med hela värdekedjan
från skog till färdig produkt. Lövträinstitutets arbete bedrivs nationellt och är
organiserat i projektform.

Utställning
För att skapa intresse och ge en bas för
utbildnings- och informationsverksamhet,
har en utställning kring lövskog och löv¬
trä och dess användning byggts upp.
Utställningen är en bra utgångspunkt för
diskussioner, och stimulerar till idéer hur
lövträ kan användas. När skogsägare är
på besök blir det mycket prat kring olika
lövträslag och hur lövträden kan odlas.
Andra besökare tittar länge på de produk¬
ter i olika träslag som finns. Oavsett grupp
blir aktiviteten alltid tydlig. Utställningen
är mycket pedagogiskt och ambitiöst upp¬
byggd. Den innehåller kartor över
trädslagens utbredning i Sverige, mäng¬
der med träslag i form av itusågade
stockar, träbitar, produkter och skador.
Utställningen blir aldrig färdig, då en le¬
vande utställning måste förändras och
förnyas hela tiden.

Kvalitetsfrågan
Ett problem för lövträ jämfört med barr¬
trä, är att marknaden för lägre kvaliteter,
”naturkvaliteter”, är för liten. Försöken
med att skapa avsättning för ”naturkvaliteterna” handlar i första hand om att
använda detta virke vid t.ex. fingerskarvning, eller att utveckla nya produkter
där dessa kvaliteter kan användas.
Forskning
Lövträinstitutet sprider kunskaper om löv¬
trä och lövskog, och forskar endast i
mindre omfattning. Personella forsknings¬
resurser och laboratorier finns i stor
omfattning i Sverige. Lövträinstitutet för¬
medlar och initierar gäma forskning och
kan med de branschkunskaper som finns,
skapa kontakter mellan beställare, finan¬
siärer och forskare. När resultaten
kommer är det institutets uppgift att se
till att dessa sprids till företag och övriga
intressenter. Bristen på relevant forskning
inom området lövträ är ett stort problem.
Lövträ utgör bara tre procent av all sågad
vara från sågverk i Sverige, och merpar¬
ten av det lövträ som används i t.ex.
möbler importeras. För att kunna öka
marknaden krävs ökade kunskaper både
hos skogsägare, sågverk och träanvändare.
Lövträinstitutet verkar för att kunskaperna
om lövträ ökar.
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Lövträinstitutet ser framtiden an med tillför¬
sikt. Ekologiskt finns stora fördelar De
ekonomiska fördelarna är dock ännu inte alltid
glasklara för skogsägaren. Lövträinstitutet har
under sin korta tillvaro (fem år) sett en mycket
positiv utveckling av inställningen till lövträ
inom skogen, industrin och hos myndigheter
och kommer att arbeta vidare med utökad
verksamhetsradie. Nytänkande är önskvärt.

Lönn
Röm

institutet inklusive att anordna utställningar
med produkter från lokala tillverkare.

Lind
Lärk

Sälg

En lamellstav av sammanlimmade bitar

av svenska lövträd samt fur och gran.
Staven är erhållen vid studiebesök på
Kährs, Nybro. - Foto: Ulf Olsson.
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Regionalisering
För att sprida kunskaperna vidare över landet
satsas på regionalisering av verksamheten.
Genom att på detta sätt sprida kunskaper till
allmänheten, via skolbesök, turistverksamhet
o.s.v. vill institutet långsiktigt skapa ett ökat
medvetande om möjligheterna och den stora
utvecklingspotential som finns för lövträ. Detta
innebär samarbete med institutioner och före¬
tag med intresse av att sprida information från

Gran

wIíÍMMÍÿi

• Information bl.a. på utställningar, rådgiv¬
ning och utbildning riktad mot arkitekter, indu¬
strin, skogsägare och allmänhet.
•Ökad användning av "naturkvaliteter".
Lövträtorkning
•Björksav och hassel.
•Träkol av lövträ.
•Träteknikspridning.
•Limfog och ytbehandling.

Framtiden
Björk

Bok

IlSI

Aktuella projekt

Information på hemsidan
www.lovtrainstitutet.se
Utförligare information ges på institutets
hemsida. Där finns bl.a. ”Lövträmarknaden”,
ett nytt medel för köpare och säljare att på ett
enkelt och billigt sätt få kontakt via en mark¬
nadsplats på nätet.
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VIRKESPRODUKTION AV FÅGELBÄR
Owe Martinsson
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Fågelbär ( Prunus avium L.) är ett snabb¬
växande ädelt lövträd som först vid slutet
av 1980-talet böljade uppmärksammas av
skogsbruket i Sverige. Trädslaget finns
vildväxande i lövblandskogar i södra
Sverige norrut till Dalälven. Det är ett
förvildat och naturaliserat fruktträd som
antas ha införts till Skandinavien för ca
1000 år sedan av kristna munkar eller
vikingar. Dess naturliga ursprungsområde
är östra Europa, Iran och Kaukasus och
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trädslaget infördes till västra Europa av
romarna (Bech 1977, Boratynska 1990).
Fågelbär är ett mycket ovanligt trädslag i
Sverige. Virkesförrådet beräknas uppgå
till ca 200 000 m3sk motsvarande 0,07
promille av landets totala virkesförråd
(Anon 2001). Det förekommer framför
allt i högre terräng i östra Skåne, Ble¬
kinge, Småland, Östergötland och kring
platåbergen i Västergötland. Den skog¬
liga och träindustriella användningen av
fågelbär har utvecklats kraftigt sedan
1970-talet i Tyskland (Ludemann 1988,
Otto 1988, Zimmerman 1988), i Schweiz
(Diez 1989), i Frankrike (Boumard 1973,
Masset 1979, Santi et al. 1998), i Italien
(Ducci & Santi 1997) och i England (Pryor
1988).

:
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Ståndortskrav
Naturligt spridda fågelbärsträd finner man
i regel på väldränerade, mullhaltiga,
varma jordar med hög halt av basmineral
och/eller kalk. Fågelbärsträdet växer för¬
hållandevis bra även på ganska torra
marker (med vatten i djupare jordlager)
och på hög höjd över havet, t.o.m. 300
meter över havet i Småland. På grund av
att trädslaget är relativt ljuskrävande för¬
mår det inte konkurrera med bok och ask
i lövblandskogens senare successions¬
stadier. På mark med lera eller andra
hinder för dränering trivs inte fågelbär.

Figur 1. Enstakavälutvecklade fågelbärsträd
finns i barrblandskog och tidigare brukade
hagmarker på Billingen i Västergötland.

Omloppstid
Fågelbärsträdet har en snabb ungdoms¬
utveckling. Plantorna kan bli en meter
17
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höga redan första året i plantskolan och
växer åren närmast efter plantering under
gynnsamma förhållanden ungefär som
björk eller al. Höjdtillväxten avtar kraf¬
tigt vid 40 års ålder och avstannar helt
vid 60. Stammens diametertillväxt ökar
däremot även senare och blir proportionell mot kronans diameter. En väl utbyggd
krona vid 40 års ålder är därför bästa
garantin för den senare värdefulla
diametertillväxten (Pryor 1988, Liidemann 1988, Spieker & Spieker 1988).
Det är därför viktigt att gallringarna sköts
rätt från ungdomen. Vid 70-90 års ålder
■

1

-

avtar vitaliteten och trädet angrips relativt tidigt av rötsvampar. Optimal
omloppstid är 60-80 år.

Beståndsanläggning
Plantering kan ske antingen på våren eller på hösten. Marken bör vara mekaniskt
markberedd. Jordbruksmark bör vara hel¬
brukad och trädad minst en säsong före
plantering. Beståndsanläggning på åkermark är i regel mera problemfylld än på
skogsmark. Det gäller framför allt problem med ogräs och sork. Även om
åkermarken trädas före plantering bör det
finnas möjlighet att harva melI30 raderna efter plantering en
I eller två gånger vaije sommar i

Figur 2. Familjefest av fågelbär i Tranemåla, nordvästra
Blekinge, tre år efter plantering.
18

2-4 år.
Fågelbärsplantoma är myck¬
et känsligare för ogräs än
barrträdsplantor. Plantering på
en upphöjd markyta, en 20 cm
hög jordvall, täckt med svart
"jordgubbsfolie" stimulerarden
tidiga tillväxten hos plantorna.
Plantering tillsammans med
sådd av spannmål eller potatis
är ett annat alternativ som va¬
kar fungera bra. Sork, speciellt
vattensork, är ett stort problem
på vissa marker. Någon lösning
på detta verkar inte finnas. Att
hålla så rent som möjligt från
ogräs minskar riskerna. Plan¬
torna bör vara stora (80-100 cm)
och framför allt ha ett kraftigt
och välutvecklat rotsystem. Få¬
gelbär kan med fördel blandas
med andra trädslag, t. ex. lind,
lönn, ask, bok, björk, lärk. Om
det trädslag som blandas med
fågelbär har en liknande eller
snabbare ungdomsutveckling,
gr det viktigt att i tid gallra bort
konkurrerande träd. Inblandade
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trädslag med längre omloppstid som bok,
ask eller ek överlever fågelbärsträdet och
förlänger beståndets omloppstid. Planteringsarbetet skall göras med stor om¬
sorg så att rötter och stammar inte ska¬
das. Spett, borr eller hacka kan användas
vid planteringen.
Olika modeller av planteringsförband
kan användas, delvis beroende på plantmaterial. Fröförökade plantor bör plante¬
ras så att det finns möjligheter till kraftigt
urval vidkommande gallringar. Variatio¬
nen inom ett plantparti av fröförökade
plantor är mycket stor. Om frökällan inte
är välkänd och beprövad bör man räkna
med att ett mer eller mindre stort antal
plantor kommer att utvecklas till träd som
inte är önskvärda för timmerproduktion.
Om det finns tillgång till klonförökat
plantmaterial, vilket det kommer att göra
inom det närmaste året, kan man plantera
i slutavverkningsförband. Fröförökade
plantor kan sättas i rader med 8 m radav¬
stånd och 1,5 m mellan plantorna inom
raden, d.v.s. 833 fågelbärsplantor per hek¬
tar. Mellan raderna planteras t. ex. al el¬
ler björk med ungefär samma förband.
Fram till 40 års ålder har 70 % av
fågelbären och alla övriga träd gallrats
bort. Då återstår ett bestånd av 250
fågelbärsträd med förband 5x8 meter
och med ca 20 meters övre höjd. Urvalet
fór den slutliga avverkningen 20 år se¬
nare är då avklarad och träden växer där¬
efter huvudsakligen i stamdiameter. Om
beståndsanläggning sker med klonförökade plantor kan planteringen göras i 5
x 8 m förband från början och det krävs
endast 250 plantor per hektar. Utfyllnaden
med andra plantor mellan fågelbärsplantoma blir desto fler. Fågelbärens
ungdomsutveckling kräver en viss träng¬
sel som måste avvägas noga med ofta
återkommande gallringar.

Provenienser
Utbudet av plantmaterial är hittills gan¬
ska begränsat. Under de senaste 20 åren
har det mest förekommit fröförökade plan¬
tor av tyska provenienser, framför allt
Lensahn (Holstein). Under senare år har
det även samlats in frö på Billingen norr
om Skövde. Båda dessa sorter har ut¬
vecklats bra i planteringar men är inte
avkommeprövade eller beprövade i
svenskt klimat under någon längre tid.
Man bör tills vidare vara försiktig med
plantering av dessa provenienser i lite
kärvare klimatlägen, speciellt med tyska
provenienser. Avkommeprövat svensk
material av fågelbär med ursprung från
106 utvalda träd i Götaland och Svealand
finns från och med nästa år. Av detta
material finns även klontestat och klon¬
förökat material. Mera om detta nedan.
Skador och sjukdomar
Fågelbärsodlingen kan drabbas av många
olika skador. Förutom skador av hare,
klövvilt och smågnagare (sork av olika
arter) förekommer svampangrepp på blad,
skott, stam och rot, angrepp av bakterier
och virus, insektsangrepp, stormfällning
och skador av ogräs. Med nuvarande vilt¬
stam är stängsel omkring planteringen mot
älg, rådjur och hare en nödvändighet. En
av de svåraste skadesvampama på fågel¬
bär är stenfruktskräfta eller Monilia
( Sclemtinia cinerea SCHROET.) som på kort
tid dödar trädet genom att angripa via
blommor och frukt, grenar, stam och rot.
Brunfläcksjuka orsakas av en bakterie
( Pseudomonas syringae VAN HALL) och
börjar med angrepp på blad och skott
men kan angripa och döda hela trädet. Ett
alltför slutet bestånd och mycket fuktig
väderlek gynnar sjukdomsangreppet.
Honungsskivlingen ( Armillaria sp.) an¬
griper via rotsystemet och dödar också
hela trädet. Svaveltickan ( Laetipoms sul19
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phureus FR. MURRILL.) är en vanlig rötsvamp på äldre fågelbärsträd. Den
angriper stammen med brunröta via stamskador eller döda grenar. Gummiflöde är
ett inte ovanligt fenomen på fågelbär,
cLv.s. en svart kådliknande massa som
tränger ut på stam och grenar och är orsakat av bakterier. Grundorsaken är dålig
anpassning, t.ex. att fågelbärsträdet planterats på en dåligt dränerad mark eller att
trädets genetiska ursprung passar dåligt
ihop med ståndorten. Det bästa skyddet
mot angrepp av svampar, bakterier och
insekter är god genetisk anpassning till
ståndorten ifråga. När fågelbärsträdet blir
äldre är det relativt känsligt för stormfållning som ofta inträffar i kombination med
rotröta.

kvistningen genomförs under juli då ris¬
ken för infektion av svampar och bakterier är minst. I Tyskland rekommenderas
stamkvistning på 200-250 stammar per
hektar när beståndets övre höjd uppnått
ca 14 m, d.v.s. vid 20-22 års ålder. Endast
grenar klenare än 30 mm bör kapas. För
att ytterligare minska risken för infektion
kan man lämna en 15 cm lång grenstump
som tas bort följande år. Stamkvistningen
genomförs i flera omgångar upp till 6-9
m höjd. Vid ca 40 års ålder väljs de 150200 stammar per hektar som skall stå
kvar fram till slutavverkning vid 80 års
ålder. De antas då ha uppnått en bröst¬
höjdsdiameter av 52-60 cm.
Pryor (1988) studerade 38 fågelbärsbestånd i olika åldrar och på olika marker
i England. Han fann att fågelbärsträdets
höjdtillväxt avtog kraftigt efter 40 års
ålder och 1 8-22 m höjd (figur 3). Vid 60
års ålder avstannade höjdtillväxten helt.
Å andra sidan är det diametertillväxten
som vid den höjden skapar störst värde¬
tillväxt. Endast ett svagt samband mellan

Beståndsvård och virkesproduktion
Fågelbärsträdet växer snabbt i ungdomen
om det får goda utvecklingsbetingelser
från böljan, d.v.s. minimalt av ogräs och
frånvaro av torka och skadegörare. Redan vid 10 års ålder var övre höjden (de
10 % grövsta träden) 7 m i en
plantering på åkermark i Övre höjd , m
Tranemåla i norra Blekinge. Få30
gelbärsträdet är relativt
ljuskrävande och beståndet skall
25
hållas glest men med ofta åter¬
kommande gallringar. I Tyskland 20
♦ Tranemita
har man funnit det lämpligt att 15
■ Berg
börja gallra redan fyra år efter
plantering och att återkomma 10
-Mager Timk
England
med gallring vart tredje år fram
s
—•—Bördig irarl
England
till 20-årsåldem. Därefter gall¬
0 $_
ras med längre intervall.
40
0
80
60
20
Kronorna får inte ha beröring
med varandra eller andra träd.
Ålder, år
Gallringsprograni från England figur 3. Övre höjdens utveckling hos fågelbär på
Visas 1 tabell 1 och 2.
"mager" respektive "bördig" mark i England (enl.
Stamkvistning är en vanlig åt- Pryor 1988) och i tvåförsöksytor i Sverige,
gärd för att erhålla en kvistfri Tranemåla i Blekinge och Berg på Billingen.
nedre stamdel för fanér. Stam-

_

20

-
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diameterutveckling och övre höjd kunde påvisas i det engelska materialet. Inte hello:
markens näringsstatus visade sig ha stor be¬
tydelse för diametertillväxten efter 40 års
ålder. Fågelbärsbeståndet kan anses som
slutavverkningsmoget när brösthöjdsdiametem överstiger 40 cm. Men virkesvär¬
det ökar kraftigt med ökande timmer¬
dimension. Diameterutvecklingen under se¬
nare delen av omloppstiden är huvudsakli¬
gen beroende av stamtäthet och ålder. Pryor
fann följande samband:
På bördig mark:
d = 3,14 + 0,375A + 2564/N
R2 = 0,98

=

.

i

(1)

Ii

På mager mark:
d = 34,35+0,442A -10,47 In (N)
R2 0,95

i

i

i

.

(2)

d = medeldiameter i cm
A = beståndsålder i år
N = stamantal per hektar

:ÿ

y

;

Í

i

Vi.

Brå

Stamvolymen uppmättes på 252 träd och
visade sig överensstämma med följande funk¬
tion:
ln (v)= -8,821+2,131 x ln (d) + 0,4723 x ln (h)
(3)
R2 = 0,978

v = stamvolym i m3 upp till 7 cm diameter
d = brösthöjdsdiameter i cm
h = timmeihöjd i meter

Genom att kombinera övre trädhöjdens
utveckling över ålder (figur 3) och diameter¬
utveckling i förhållande till stamtäthet
(funktion 1 och 2) konstruerades pro¬
duktionstabeller för "bördiga" respektive Figur 4. Skiva av fågelbär frän ett ca
"magra" marker i England (tabell 1 och 2). 70 år gammalt träd uppvuxet i
Pryor understryker att bestånden var alltför Småland, 300 m över havet.
svagt gallrade i ungdomen och att stammar¬
nas diameter skulle ha varit större om
kraftigare gallring skett.
21
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Tabell 1. Produktionstabell för fågelbär på ",bördig ” mark, England ( Pryor 1988 )
Före gallring
Alder,

år Höjd, m Antal
träd/ha

Gallring

Bröst Grundhöjds yta
diam, mVha

Medelvolym

Volym

m3/ha

Antal
träd/ha

m3/träd

cm

35

197

40

21,0

45

22J

745

25

70
77

23,1

23T

445
370

TT

60
65
70

2471

3U)

34

24,3
24,5
24,6
24j

260
220

37
41

190

T67

25
30

75
80

12,5
15,1
17,5

höjds
diam,

yta

Medel¬
volym

m2/ha

m3/träd

Volym

Totalproduktion
Volym
Medelprod,

m3/ha

m3/ha

m3/ha/år

cm

1950
1300
1030
830
670

20

Bröst Grund-

12
15
17

22
22
23
25
26
26

19
22

27
27

28

0,06
0,11
0,17
0,26
0,36

Mö
074
030

T700

45

28
29
29
30

49

71

2712

1,23
1,49
1,79

117
140
178
213
241
263
283

297
310
319
327
340
349

650
370

10
11
14

200
160
125
100

17

19
21

77
40
30

24
26
29
32
34

25

37

60

77

5,1
2,6
3,1
3,5
3,5

0,04
0,06
0,12
0,18
0,26

M6

27
16
23
29
32
36
35

167
221
279
336
390
446

5,9
6,7
7,4

117

TTÖ
8,4
8T
8,9
9,0

33

M7

JJ

0774

77
37

497
743

97

33

0,93
1,07
1,24

37
32
31

589
643
679

9,1
9,1
9,1

Jj

2,8
2,7

M8

719
£

s.«

Tabell 2. Produktionstabell för fågelbär på "mager ” mark, England (Pryor 1988 )
Före gallring
\lder, år Höjd, m Antal

träd/ha

Bröst
höjds
diam,
cm

Grundyta

Medelvolym

m2/ha

m3/träd

Volym

m3/ha

Antal
träd/ha

Gallring
Bröst Grundhöjds yta
diam, m2/ha

Medelvolym

ITT

T95()

71

79

07)7

89

750

70

77

(MM

13,8
15,9
17,5
18,6

1200

15

0.11

880

19

690

0,20
0,30

132
173
208

320
190
140

13
16
19

4,1
3,9
4,1

0,08
0,14
0,23

750

22
26

MT

233

TOO

22

77

7731

ITT

450

29

22
25
27
27
29

Mö

273

77

24

M

19,9

T77
777

TT

32

30

0770

264

60

27

27T
776

47
77
T7

29

210

43

70
70
70
31

TTsn

T77

77
77
4T

w

TU

67
70
75

204

270

T03
20,6

m3/ha

m3/ha

nrVha/år

cm

27

To
77

Total produktion
Volym
Medelprod,

m3/träd

30

35
40
47

Volym

T32
TJ9
1,36

T57
286

72

T9
TT

TT

TT

28
24
27
32

W
160
225

TT

287
344

TK7

W

397
436
473

03O

TT

(J3O

27

0774
MO

76
20

707
737
561

Tö

53
6,4
7,2

Tö
T9
T9
T9
TT
To
7,5
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Virkets användning, egenskaper och
pris
Virket används framför allt till möbler,
inredningar och golv. Det kallas i detta
sammanhang för körsbär och är uteslutande av amerikanskt ursprung ( Primus
serotina EHRH.), amerikanskt svartkörsbär.
Körsbär av europeiskt och amerikanskt
ursprung har använts mycket länge som
möbelråvara både som massivt trä och
som fanér. Kämvirket är rödbrunt och
med tydlig ådring och splintveden gulbrun. (figur 4). Vedens densitet
(möbeltorr) är omkring 600 kg/m3. Virket
är hårt och segt. Elasticitetsmodul, tryckoch böjhållfasthetkan jämföras med björk
eller ek (10 000 - 11 000, 45 55 respektive 85-110 Mpa).
Det sågade virket bör torkas
långsamt. Krympningen är rela¬
tivt stor: Radiellt 5,0 %,
tangentiellt 8,7 %, volym 11-16
%. Virket är lätt att bearbeta med
skärande verktyg. Det går bra
i
att spika och skruva i liksom att
limma. Körsbär lämpar sig väl
för basning och liknar i detta
sammanhang bok.

prisökning på ek och ask under motsva¬
rande period. Den årliga avverkningen
av fågelbär i Tyskland uppskattades under slutet av 1980-talet till 5 000 - 6 000
m3. I Schweiz förädlas inom sågverksoch fanerindustri ca 10 000 m3 årligen.
Enbart vid Kährs golvindustri i Nybro
används årligen ca 2000 m3 amerikanskt
körsbär.

Genetisk förädling och plantmaterial
av fågelbär i Sverige
Möjligheterna att utveckla fågelbärsodling
till en lönsam nisch i södra Sveriges skogsbruk bedöms som mycket goda. En
grundförutsättning är bl.a. tillgång till

\
\
2001-i

0g01-

(y

'0904-091

"0601-0612

05

1701J
#11«
Möbelbranschens använd¬
1-2210
ning av amerikanskt svart¬
1601
körsbär i stället för europeiskt
<r
2101-211:
1:1010
fågelbär beror helt och hållet på
2401-2410
brist på råvara av det senare
trädslaget. Sågad, torkad och im¬
’I*»
porterad amerikanskt svart¬
körsbär kostar 12 000-18 000 kr
per m3 inom möbelindustrin i
Cb
J£
Sverige. Medelpriset för rund¬
virke på den tyska marknaden
var 400 DM per m3 under år
2000 (ca 2000 kr/m3). Enstaka
fanérstockar har betalts med Figur 5. Insamlingsplatser för det avelsmaterial som
mycket högre pris. Under 1980- insamlades 1991 från 127 fågelbärsträd i Götaland och
talet ökade priset på körsbär SvealandochplanteradesiTranemålainordvästraBlekinge
kraftigt, betydligt kraftigare än 00,1 Berg P*
1B01-1Í

rø
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plantmaterial som är både genetiskt
välanpassat till olika svenska ståndortsförhållanden och utvalt med sikte på
produktion av virke med hög kvalitet.
Urval och förädlingsarbete pågår sedan
drygt 10 år (Martinsson 2001). 1991 ut¬
valdes 127 avelsträd på sammanlagt 25
platser i Götaland och Svealand (figur 5).
I augusti 1991 samlades in frön från
vatje träd. I tillägg till detta material in¬
förskaffades frön från fem tyska och en
polsk frökälla av fågelbär. Plantor drevs
upp i växthus sommaren 1992 och plan¬
terades på plöjd och harvad åkermark på
fyra lokaler hösten samma år. Dessa
försökslokaler var Tranemåla i nordvästra
Blekinge, Berg på Billingen, Stämna i
Östergödand och Ekebo på Kållandsö.
Två av lokalerna, Stämna och Ekebo,
visade sig ha klart olämplig jordart, lätt¬
lera, och har följts endast sporadiskt med
mätningar. I Tranemåla planterades 1730
plantor av 106 olika familjer, i Berg 1040
plantor av 51 familjer, i Stämna 679 plan¬
tor av 47 familjer. Planteringarna gjordes
i förbandet 3 x 0,5 m med hänsyn till att
ett kraftigt urval skulle kunna genom¬
föras utan att det framtida beståndet skulle
spolieras. I Tranemåla gjordes första gall¬
ringen vid fyra års ålder, då 43 % av
plantorna gallrades ut. Andra gallringen
gjordes vid sex års ålder då ytterligare 28
% av det ursprungliga plantantalet togs
bort. Vid tio års ålder togs ytterligare 10
% av ursprungliga antalet plantor bort.
Resultatet är idag ett bestånd av 340 träd
på en yta av 0,4 hektar. Beståndet är
fortfarande slutet och kommer att gallras
ytterligare flera gånger. I Berg har hittills
endast genomförts en gallring, vid sju års
ålder. Då avverkades 59 % av stammarna.
En andra gallring kommer att genom¬
föras i år, 2002, vid elva års ålder. Försö¬
ket i Stämna har mätts endast en gång,
vid två års ålder.
24

Under hela observationsperioden dog
1,4 % i Tranemåla, medan 23 % av plan¬
torna dog av olika orsaker i Berg. I Stämna
hade 0,5 % dött vid två års ålder.
Fågelbärsplantoma har vuxit mycket kraf¬
tigt i Tranemåla och Berg. övre höjdens
utveckling framgår av figur 1. Vid åtta
års ålder varierade familjernas medelhöjd
i Tranemåla mellan 329±71 cm och
606±61 cm. Bland de 106 familjerna var
medelhöjden vid åtta års ålder över 5 m
inom 32 familjer. Vid senaste mätningen,
tio år efter planteringen, var medelhöjden
inom hela materialet i Tranemåla 557±95
cm. Det högsta enskilda trädet var 760
cm och det lägsta 260 cm. Flera av de
svenska familjerna står sig väl i konkur¬
rens med de tyska, både i fråga om till¬
växt och stamrakhet. Bland de 51 famil¬
jerna i Berg varierade medelhöjden vid
sju års ålder mellan 305±49 cm och
443±44 cm. Höjdutvecklingen i Trane¬
måla är kraftigt reducerad på platser med
grant jordtäcke.
Ett urval för klontest av plusträd gjor¬
des inom materialet i Tranemåla 1999.
50 fenotypiskt utvalda plusträd föröka¬
des genom vävnadsodling. De klonförökade plantorna sattes ut för klontest på
åtta lokaler i Götaland hösten 2000. En
första mätning av klonförsöken gjordes

hösten 2001. Försöksserien kommer att
avkasta värdefull information de närmaste
åren, men redan nu kan man se att klonerna utvecklas olika på olika platser. Ett
preliminärt urval av de sex bäst utveck¬
lade klonema på samtliga åtta testlokaler
har redan gjorts. Klonförökat plant¬
material kommer att finnas till försälj¬
ning från och med nästa höst, 2003.
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EKAR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Presentation av ett långsiktigt forskningsprojekt samt några resultat om
beståndsföryngring
Frank Götmark, Carola Kokk, Malin Kolviken & Björn Nordén

Detta projekt berör skötseln av slutna lövoch biandbestånd med ek, som tidigare
varit relativt öppna betesmarker. Ekamas
ålder är mellan 80 och 160 år. Gamla
igenväxta hagmarker har ofta höga naturvärden. Intresset för biobränsleuttag,
speciellt flisning av klenved och hemvedsuttag, har ökat. Vi studerar därför
effekter på artmångfalden av uttag i dessa
miljöer. Vårt experimentupplägg möjlig¬
gör även slutsatser om effekter av andra
typer av uttag där hänsyn tas till mångfalden, t.ex. uttag av massaved och ren
naturvårdsskötsel (reservat, nyckel¬
biotoper). Projektet startade hösten 2000
och planeras som ett långtidsexperiment
under minst 20 år, vilket är ovanligt inom
naturvårdsbiologisk forskning. Projekt av
den karaktär som beskrivs nedan anses
idag mycket angelägna i forskning om
bevarande och skötsel av ädellövskog (Löf
2001).

Äldre ekar utgör en viktig livsmiljö
fór hundratals lavar, svampar och leddjur. Flera icke-experimentella studier
tyder på att en rad lavar och skalbaggar
missgynnas av igenväxning runt sådana
ekar. Man har också observerat att äldre
ekar successivt dör vid igenväxning. Studier av flera artrika organismgrupper saknas emellertid, liksom studier av arter
knutna till andra trädslag i dessa miljöer,
För att kunna dra slutsatser om biologisk
26

mångfald studerar vi en rad organismgrupper samtidigt: kärlväxter, mossor,
lavar, ved- och marksvampar, skalbaggar, samt snäckor och sniglar. Vi har valt
nyckelbiotoper för projektet, för att kunna
fastställa många arters reaktion och för
att kunna studera död ved av olika grovlek. Nyckelbiotoper är i regel artrika och
innehåller mycket död ved.
Det finns två huvudalternativ för skötseln av de igenväxta marker vi studerar.
Figur 1 visar två olika bestånd med 2075% (volym) ek.
1. Skogen kan lämnas för fri utveckling
(också en form av ”skötsel”) vilket i skogsbruksplaner ofta betecknas som NO (Naturvårdsmål Orört).
2. Beståndet kan öppnas upp genom att ekar
ltihuggs och ljusluckor skapas (NS,Naturvårdsmål - Skötsel.

Den senare strategin tycks vara vanli¬
gare om kulturspår finns (efter t.ex. bete).
Att öppna upp skogen kan ses som en
form av störning. På längre sikt är det en
utmaning att undersöka om naturens egna
störningar av skog såsom storm, brand,
frost- och torkskada, översvämning, bete,
insekts- och svampangrepp leder till väsentligt annorlunda mönster i artrikedomen än ett naturvårdsanpassat skogsbruk i dessa miljöer. Denna fråga vill vi
undersöka på lång sikt, men vi studerar
nu korttidseffekter på artmångfalden av
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Figur 1. Foton som visar beståndstruktur på två lokaler i april 2002 (Aspenäs och Fagerhult)
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naturvårdsinriktad gallring. Nedan be¬
skrivs projektets uppläggning och vi pre¬
senterar även preliminära resultat från
studier under 2001 av ekarnas föryngringsmönster, och konkurrensför¬
hållanden mellan trädarterna i de
igenväxta skogarna.

Experiment och val av områden
I vart och ett av 25 skogsområden i fem
län (Figur 2) har vi två likartade provytor,
båda på ett hektar. Dessa studeras under
tre år (2000-2002) innan en gallring ge¬
nomförs vintern 2002/2003 i en av
provytoma som är slumpmässigt vald.
Den andra provytan i skogsområdet fung¬
erar som referens unda fri utveckling.
Eftasom båda ytorna studeras före in¬
grepp kan vi i analyserna kontrollera för
initiala skillnader dem emellan. Relativa
förändringar i ytoma jämförs. Vi räknar
med att ta ut omkring 30% av virkesvolymen i experimentytan, främst bland
klena och medelstora träd. Grova träd
och viss återväxt lämnas. Uttag av Wai¬
ved till flisning och hemved kan potentiellt
vara positivt i dessa miljöa, men detta
behöver undasökas närmare. Reaktionen
på störning och ljuspåsläpp studeras hos
organisma knutna till markmiljöa, äldre
träd, och död ved, som vanligen utgörs av
torrträd, lågor och stubbar. Detta mäts
främst genom att uppskatta och följa för¬

Landskap, indikatorer och
beståndsutveckling
Ytterligare tre viktiga aspekter studeras i
projektet. Det omkringliggande landska¬
pets innehåll av olika biotoper kan vara
betydelsefullt för artrikedomen i provytoma. Artemas förekomst kan emellertid
också bestämmas främst på lokal nivå
genom studiet av utseende och struktur i
provytor /nyckelbiotoper. På landskapsnivå kan t.ex. andelen åker och skog av
olika typa- vara betydelsefull fór olika
artas förekomst, spridning och kolonisa¬
tion. På sikt kommer vi också att
undersöka historiskt material om skogens
tidigare utbredning och struktur i land¬
skapet, och om historien bidrar till att
förklara områdenas artinnehåll. Provytornas spridning öva ett stort område är
även här en fördel, eftersom flera olika
typer av landskap då ingår.
Nyckelbiotopsklassificering basaas på
ett relativt litet urval av svenska arter
som signalarter. Ofta används lavar och
mossor som signalarter. Lokaler med
signalarter antas kunna innehålla rödlistade arta och hög mångfald i andra

gruppa (t.ex. insekta).
I vilken utsträckning vi kan lita på
indikatorer (bl.a. signalarter) debatteras
livligt i vetenskapliga tidskrifter. Efter¬
som vi mäta mångfalden inom en rad
grupper kan vi undersöka om det finns

ändringar i artrikedom, där vi särskilt genaella samband mellan t.ex. skogens
beaktar de rödlistade arta och signalarter struktur (en typ av indikator) ella signalsom används i nyckelbiotopsinvente- arter och den biologiska mångfalden.
En viktig fråga att besvara på sikt är
ringen. Vi finner många arta, eftersom
ett stort geografiskt område studeras. Ef¬ om gallringsuttaget leda till föryngring
ta 5-10 år bedöms om y ttaligare röjning av ekarna. De äldre spärrgreniga ekarna

eller gallring är motiverad i experimenty- missgynnas uppenbarligen av igenväxning och slutna skogsmiljöa. Om vi vill
toma.
behålla nuvarande frekvens av ek i södra
Sverige behövs sannolikt aktiva åtgär¬
der. Alternativt kan man låta naturen be¬
stämma mer själv, vilket i bestånden kan
28
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Figur 2. Karta över de
25 lokaler som
studeras. I varje
skogsområde finns en
gallringsyta och en

25

referensyta (fri
utveckling).

1. Skölvene NB
2. Karla NB
3. Östadkulle NB
4. Sandviksås NB

8. Långhults NB
9. Bokhultets NR
10. Kråksjö by NB

(Skara stift)
(Skara stift)
(Anette Karlsson)
(Göte Isaksson
med familj)
(Borås kommun)
(AssiDomän)
(Jönköpings kom¬
mun)
(Dan Ekblad)
(Växjö kommun)
(Nils-Olof & Bengt

11. Stafsäter NR

Lennartsson)
(Robert Ekman &

12. Åtvidaberg NB
13. Fagerhult NB
14. Aspenäs NB
15. Norra Vi NB
16. Fröåsa NB

länsstyrelsen)
(Linköpings stift)
(AssiDomän)
(Boxholms skogar)
(Linköpings stift)
(Bo Karlsson)

5. Rya åsar NR
6. Strakaskogen NB

7. Bondbergets NR

17. Ulvsdal NB
18. Hallingeberg NB
19. Yttethult NB
20. Fårbo NB
21. Emsfors NB
22. Getebro NR
23. Undö NR
24. Ulla Vickleby NR
25. Albrunna NR

(Holmen skog)
(Linköpings stift)
(Anders Heidesjö)
(AssiDomän)
(Oskarshamns
kommun)
(Staten)
(Staten)
(Staten)
(Staten)

NB=Nyckelbiotop
NR=Naturreservat
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gynna skuggtoleranta träd som ask, lind, cm diameter), jämfört med ett genom¬
lönn, bok och gran på bekostnad av ek. snitt på ca 2-6 m3 per hektar i sydsvensk
För att undersöka ekarnas situation i de skog (SCB 2000, sid 173). Mycket död
utvalda skogarna påböljade vi sommaren
2001 mätningar av demografin i ek¬
beståndet, där individernas fördelning i
olika skikt kvantifieras. Samma sak mäts
för andra trädslag. Av praktiska skäl har
vi slagit samman skogs- och bergek i
fältmätningama. Bestånden domineras
troligen av skogsek. En intressant ut¬
gångspunkt i dessa studier är att 2000 var
ett rikt ollonår. Vi fick då möjlighet att
följa överlevnaden hos de ekplantor som
etablerade sig 2001.
En genomsnittsbild av trädslagssammansättningen (träd >5 cm diameter
i brösthöjd, dbh) i 48 provytor (24 loka¬
ler) presenteras i Figur 3. Noteras skall
att förekomst av andra trädslag än ek va¬
rierar starkt mellan lokalerna. Projektet
är inriktat på sluten lövskog, men efter¬
som många gamla hagmarker växt igen
med gran har vi även tagit med fem loka¬
ler med en hel del gran (16-46%,
grundyta). Enstaka granar finns även på
andra lokaler. Hassel är annars på många
av våra lokaler ett karaktäristiskt inslag i
igenväxningsfasen efter att beteeller hävd
upphört (Figur 3, observera att stammar
under 5 cm dbh ej är med), men på sikt
minskar nog arten vid fri utveckling. På
Vessers udde i Östergötland ökade hasseln
sin utbredning från 30% till 80% kronprojektion (täckning) mellan 1937 och
1991, efter att betet upphört (Kardell &
Fiskesjö 1999). På vissa av våra lokaler
dominerar istället ask, lönn och lind i
lägre trädskikt. Pionjärartema vårtbjörk,
glasbjörk och asp representeras i regel av
stora träd). Skogsalmen är sällsynt.
Mängden död ved (lågor, tonträd) i
våra 25 områden är relativt hög: i medel¬
tal 12 m3 per hektar för ved över 10 cm i
diameter, och 11 m3 för klenved (1-10
30

ved finns även på stående levande träd,
ett karaktäristiskt men föga studerat drag
hos lövnaturskogar (vi hoppas kunna mäta
även detta).
Metod för studier av trädföryngring
I vaqe provyta (två i varje område) räk¬
nade vi levande plantor och skott (skikt
1: upp till 20 cm ovan mark) och mindre
träd (skikt 2: 20-130 cm, samt skikt 3:
över 130 cm, men under 5 cm dbh). Detta
gjordes i småytor längs två linjer tvärs
över varje provyta, och täthetsmått kunde
sedan räknas fram. Längs varje linje
inmättes i regel 5 m2 på fyra platser (to¬
talt 40 m2 per provyta), men för att få bra
mått på skikt 3 längs linjerna inmättes
ibland upp till 200 m2 per provyta. För
skikt 1 och 2 finns täthetsvärden för totalt
192 småytor. Kronskikt (>5 cm dbh, Fi¬
gur 3) som omgav ”föryngringslinjema”
på båda sidor mättes separat. Mätningar¬
na gjordes på 24 av lokalerna mellan
mitten av juni och böljan av september
(så gott som alla årsplantor av ek hade
kommit upp i mitten av juni, även om
många var små då). Alla småytor marke¬
rades i fält för framtida mätningar. De
variabler som vi relaterade föryngringen
till i två examensarbeten (Carola Kokk,
Malin Kolviken) var dels grundytan av
ekar (>5 cm dbh, stark dominans av stora
träd), dels ljustillgång vid marknivå, mätt
som andel himmel synlig på digital bild
tagen vertikalt från marken mot krontaket. Sådana foton togs på alla 192
småytor.
Om skikt 1, 2 och 3 jämförs kan man
få en indikation på hur bestånden utveck¬
lats, liksom pådödligheten hos trädslagen
då de växer upp (för frön som gror eller
för skott hos kloner). Mätningarna säger
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Figur 3. (A) Grundyta uttryckt i procent för träd på 5 cm diameter och däröver i
brösthöjd, sammanlagt för alla lokaler ( ger en genomsnittsbild; variationen mellan
lokaler i trädslagssammansättning är dock rätt stor). (B) Stamantal uttryckt i
procent för träd på 5 cm diameter och däröver i brösthöjd.
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Ekar gror bra i skugga
Skikt 1 (0-20 cm ovan mark)
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Antal
plantor
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Ljustillgång (% synlig himmel)
Figur 4. Täthet av årsplantor av ek 2001 (från ollon producerade
2000) i 192 småytor på 24 lokaler (figur 1 ) i relation till ljustillgång
vid marknivå (mätt som % synlig himmel från digitala fotografier).
Varje punkt motsvarar en lokal

även en del om framtiden i bestånden,
förutsatt konstanta förhållanden (om träd
faller eller dör på andra sätt i större omfattning ändras förstås förutsättningarna).

Föryngring och överlevnad hos ek
och andra trädslag
Ollonåret 2000 gav upphov dll höga tät¬
heter av ekplantor i skikt 1 under 2001:
medelantalet per hektar var 46 200 plantor, med en variation mellan några hundra
och 116 750 plantor på de 24 lokalerna
(192 småytor). När vi relaterade ekföryngringen i skikt 1 till grundyta av ek (>5
cm dbh) på lokalerna fann vi ett förväntat
positivt samband. Emellertid fanns inget
samband mellan ekplantor i skikt 1 och
ljustillgång vid marknivå (Figur 4). Detta
stämmer bra med tidigare studier: Vera
(2000) fann i en litteraturgenomgång att
årsplantor av ek i slutna eller halvslutna
skogar gror bra oberoende av ljustillgång,
Att döma av litteraturen överlever de
flesta ekplantor bara ett eller två år vid
32

dålig ljustillgång. Hög överlevnad kan
förutsätta att nötskrikan fört plantan
(ollonet) till en fördelaktigt ljusare plats
(Bossema 1979), att skogen efter ett ol¬
lonår störs så att ljustillgången ökar, eller
att det finns få konkurrenter eller naturliga fiender för ekarna.
Ektätheten i nästa uppväxande skikt
(2 och 3) är markant lägre än i skikt 1.
Medelvärdet för skikt 2 är ca 1630 individer per hektar (variation 0-37 500) och
i skikt 3 reduceras antalet till bara 60 per
hektar (0-1220). Detta tyder på en överlevnad på bara ca 3,7% från skikt 2 till 3,
förutsatt konstanta förhållanden. Men
skikt 3 har sannolikt växt upp under ljusare förhållanden (dessa ekar kan mycket
väl vara 20 år eller mer) så överlevnaden
från skikt 2 till 3 i dessa slutna skogar
idag kan vara ännu lägre.
Vi fann ingen samvariation mellan
ektäthet i skikt 2 och grundyta (ek) eller
ljustillgång, och sak samma gällde skikt
3. Detta gäller oavsett om vi utför analy-
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serna på basis av lokaler (n=24) eller
småytor (n=192), eller om grundyta ek
uttrycks i m2 eller % av totala grundytan
av alla träd (>5 cm dbh). Således bör
andra faktorer än ljustillgång (inom in¬
tervallet 7-25% kronöppning) och
ektäthet (inom intervallet 20-75% ek av
total grundyta) förklara variationen i
ektäthet i skikt 2 och 3. Möjliga sådana
faktorer som vi funderar på att undersöka
framgent är t. ex. bete från rådjur och älg,
konkurrens från andra trädslag och mark¬
kemi.
En indikation på att andra uppväx¬
ande trädslag (ask, lind, lönn, hassel, bok,
gran) kan påverka ekarnas föryngring är
att dessa tycks överleva bättre än ekarna i
unga år. Detta stämmer väl med att de
träden (utom hassel) klassas som skuggtoleranta. Tittar vi på hypotetisk överlev¬
nad från skikt 2 till 3 (viktig övergång i
konkurrensen) finner vi för ask, lind och
lönn värden på 14%, 22% respektive 43%.
Vad gäller andra pionjärträd än ek så är
björkarterna extremt ljus- eller stömingskrävande: vi hittade inte en enda grodd¬
planta i någon småyta! Aspskott och aspar
förekommer, men liksom för ekarna är
dödligheten för klena aspstammar uppen¬
barligen hög i sluten skog.

eller andra problem som skulle kunna
döda ekar. Jones (1959, sid 192) skriver
att ”Isolering av gamla träd genom av¬
verkning av deras grannar (bok, skottskog
etc.) leder så gott som alltid till stagna¬
tion och för tidig död; ju närmre de
avverkade träden växte, desto större risk”.
Några data redovisas inte, men uppen¬
barligen kräver detta problem mer studier.
Det är också osäkert vilken effekt vår
gallring har på överlevnaden hos grodd¬
plantor av ek. Vi kommer att eftersträva
en gallring med uttag av 50% av
klenveden (<10 cm dbh) och 25% av
mellangenerationsträden, meden koncen¬
tration av insatserna kring de grövsta
ekarna och träd med rödlistade epifyter.
Om varje öppnad yta blir lör liten kan det
innebära att mindre ekar inte hinner bli
tillräckligt stora och når upp till de andra
trädens höjd innan krontaket åter sluter
sig. Storleken på röjningarna kan också
påverka betestrycket och på sikt trädsammansättningen.
På våra lokaler, liksom i andra områ¬
den (Barklund 2002) förekommer ekar
som uppvisar blad- eller kronförluster;
enstaka träd har dött och andra kanske är
på väg att dö. Vi studerar bland annat
förekomsten av epifyter (lavar, mossor)
på 10 ekar per område (5 i experimentFramtida studier
och 5 i referensytan). Dessa träds reak¬
Naturvårdsgallringen under vinterhalvår¬ tion på ljuspåsläppet d.v.s. mätningar av
et 2002/2003 ger en möjlighet att studera kron- och stamutveckling över tid stude¬
den vidare överlevnaden av träd då ljus¬ ras också.
tillgången ökar i de 25 experimentytoma
(men förblir i stort sett oförändrad i Sammanfattning
referensytoma på kort sikt). I ekbestånd Detta projekt undersöker hur den biolo¬
som främst används i produktionssyfte giska mångfalden påverkas av gallring i
ställs skärm eller gallras avsevärt mer än sluten lövskog med höga naturvärden
vi planerar (jfr Almgren m.fl. 1984). Det (nyckelbiotoper). Bestånden har tidigare
är oklart om ett större uttag bättre skulle varit främst hagmarker och innehåller en
gynna de gamla ekarna, som står i fokus hel del ekar (80-160 år). Var och en av de
för vårt projekt. Det sägs ibland att alltför 25 lokalerna innehåller en experimentyta
stark frihuggning kan ge ”chockverkan” och en kontrollyta De studeras före och
33
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efter gallring (omfattande ca 30% av
virkesvolymen). Vi redovisar bestånds¬
struktur, uppmätt under 2001, och
föryngring av ek och andra träd, där det
framgår att ek sannolikt missgynnas på
kort sikt om inga åtgärder görs. Gall¬
ringen genomförs under vinterhalvåret
2002 / 03.

Tack
Projektet stöds av Vetenskapsrådet,
Energimyndigheten och Göteborgs uni¬
versitet. Förutom dessa organisationer vill
vi tacka en rad markägare (se karta) för
deltagande och gott samarbete. Artikel¬
författarna är verksamma på Zoologiska
institutionen (Frank Götmaik) och Bota¬
niska institutionen (Björn Nordén) vid
Göteborgs universitet. Carola Kokk och
Malin Kolviken bidrog under sommaren
2001 med examensarbeten. Frank Göt¬
mark besvarar synpunkter och frågor om
projektet (031-7733650 och epostadress
frank.gotmark@zool.gu.se). Projek¬
tet förmedlar också Nyhetsbrev som
utkommer med ett nummer per år.
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ÄDELLÖVSKOGSPRISTAGARE 2001
Torvald Persson - Ekfrämjandets rikspristagare
Torvald Persson - årets mottagare
av Ekfrämjandets stora pris - har,
genom ett brinnande intresse för sitt
arbete och en stor pedagogisk för¬
måga att förmedla kunskaper till
skogsägare och kollegor, medver¬
kat till en aktiv ädellövskogsskötsel
inom det privata skogsbruket i södra
Sverige. Vidare har Torvald en unik
bredd i sin kompetens, då han dels
är specialist i lövskogsskötsel, dels
på ett kreativt sätt har kunnat möta
och utveckla marknadens krav i sitt
arbete med att sälja lövvirke.
Torvald Persson, som är född och Torvald Persson - Foto: Boris Möllerström
uppvuxen i trakterna av Vinslöv mitt
i Skåne, har under hela sitt yrkes¬ Torvald har bl.a. deltagit i att utarbeta
verksamma liv varit verksam inom skogs- ”Skogsskötselanvisningar Skåne” 1970,
ägarrörelsen i huvudsak inom Skåne. Tor¬ att utarbeta kvalitetsklassningssystem för
vald har bibehållit och utvidgat sitt geo¬ lövtimmer tillsammans med köpare och
grafiska verksamhetsområde genom alla övriga säljare, 1998. Torvald var ansva¬
organisationsförändringar från Skånes rig för Södras ”Projekt lövskog”, som
skogsägare, Skåneskog, Skånes skogsä¬ omfattade utläggning av demonstrationsgare igen och de sista fem åren före ytor och en stor informationssatsning.
pensioneringen inom hela Södras om¬ Inom ”Projekt lövskog” har lövskogsråde. Torvalds senare befattningar var fält¬ skötselns stora ekonomiska möjligheter

ril

?A

chef i Skånes Skogsägare och från och
med fusionen med Södra 1992 och fram
till sin pensionering 1997 biträdande
regionchef för Södras sydligaste region
med speciellt ansvar för lövskogsfrågor.
Under åren i skogsägarrörelsens tjänst
från början av 1960-talet har Torvalds
insatser för att förbättra skötsel av löv¬
skogar och marknadsföring av lövvirke
från privatskogsbruket varit omfattande.

tydliggjorts och betydelsen av att i rätt
tid börja skötseln av naturligt föryngrad
lövskog visats. Torvalds arbete för
lövskogsfrågor inom Södra har varit sär¬
skilt värdefullt för att inom Sveriges syd¬
liga skogsägarrörelse ge skötseln av ädel¬
lövskogen det intresse den förtjänar från
såväl ekonomiskt avseende som ur eko¬
logiska och sociala aspekter.
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Torvald har genom sin kompetens
inom lövskogsskötseln och sitt pedago¬
giska kunnande anlitats för en rad enga¬
gemang i regionala och nationella sam¬
manhang bl.a. i referensgrupper för
skogsägarrörelsens utbildningsmaterial.
Efter sin ”pensionering” ägnar Tor¬
vald sin energi och kreativitet till att

bl.a. skriva informationsmaterial, hålla
föreläsningar och exkursioner, göra
skogsbruksplaner samt till att skulptera
och ställa ut egna alster gjorda i trä. Det
senare en alltför sällan beaktad nisch för
exklusiv användning av ädelt lövträ.
Claes Svensson, Gustav Fredriksson och
Rolf Malm

Ädellövskogspris till Göran Atmer
F. hovrättsrådet Göran Atmer,
sedan många år medlem i
Ekfrämjandet och ägare till
fastigheten Hallkved 1:6 belä¬
gen ca en mil öster om Uppsala,
■ t
tilldelas Ekfrämjandets länspris
i
rj.i t
för år 2001.
Fastigheten Hallkved 1:6
s*
omfattar 115 hektar produktiv
skogsmark, varav ca 20 hektar
me*
utgörs av ädellövskog. Ädel¬
lövskogen innehåller i det när¬
maste Sveriges samtliga ädla
lövträd, där även inplanterade
arter som bok och avenbok
\
föryngrar sig själva.
Göran Atmer - Foto: Boris Möllerström
Göran har en mycket mång¬
sidig syn på ädellövet, och då inte minst gräns. Den ek Göran producerar håller
ekens roll. Hans främsta intresse är ekens mycket god kvalitet.
betydelse som kulturbärande landskaps¬
Göran Atmers mångåriga och djupa
element. Detta kommer tydligt till ut- engagemang för att på olika sätt främja
tryck på hans fastighet där han vårdar eken och andra ädla lövträd gör honom
och lyfter fram ekarna genom ftihuggning till en värdig mottagare av Ekfrämjandets
och genom att låta såval bry nen som ädellövskogspris.
Jan Linder
gamla ängs- och hagmarker betas. Göran
har inte stannat vid detta, utan samtidigt
på ett föredömligt sätt tagit vara på möj¬
ligheterna till ekproduktion på sin fastig¬
het, belägen som den är nära ekens nord36
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VEDSVAMPAR PÅ EK
9. Rutskinn, Xylobolus frustulatus
Stellan Sunhede
Ekologi
I Ekbladet har tidigare en rad vedlevande Rutskinnet växer främst på gammal, grov
eksvampar beskrivits i ord och bild. Alla ek där den orsakar kämröta i stam och
dessa har varit tickor utom en, räfflad grövre grenar. På levande träd kan man
nagelskivling (Sunhede 1994). Nedan pre¬ se fruktkropparna på basen av döda, bark¬
senteras en ”skinnsvamp”, rutskinn, lösa grenar eller ibland på naken, härd
Xylobolus frustulatus, som orsakar stamved. Svampen fortsätter att bilda
fruktkroppar under många år på fallna
kämröta i ek.
grenar, och på gamla eklågor kan man se
Rutskinn - Xylobolus frustulatus flera meter långa fruktkroppsstråk av
svampen på naken ved. Svampen kan
(Pers.:Fr.) Boidin.
ibland bilda fruktkroppar på byggnadsviike (Jahn 1979). Detta virke har troligen
Fruktkropp
Vedlevande svamp med 1-5 mm tjocka, redan från början innehållit mycel av
skorplikt vidväxta, fleråriga fruktkroppar. svampen.
Svampen bildar först många små rundade
till avlånga kuddar. Dessa växer ofta ihop Röta
till en sammanhängande skorpa (figur 1 Första tecknet på röta är spridda, avlånga,
A), men spricker senare upp i 2-10 (-15) ljusa fläckar i den bruna, hårda kärnveden.
mm breda, polygonlika ”delfruktkroppar” Fläckarna ökar i antal och veden ser till
(figur 1 B). De enskilda delfruktkrop- slut nästa spräcklig ut. I fläckarna bryts
pama, som växer till med ett skikt för både lignin och cellulosa ned. Till slut
varje tillväxtperiod (år), kan ha nästan återstår en mängd, små, avlånga hålrum i
lodräta sidor eller vara starkt avsmalnande veden, åtskilda från varandra av ett tunt
mot basen. Sidorna och den del som är lager av ved. Denna typ av röta brukar
vänd mot substratet är mer eller mindre ibland kallas hålröta efter de små hålrum¬
tydligt zonerade, först brunfiltade och se¬ men eller fläckröta efter de ljusa fläckar
dan svarta och kala (i lupp). Svampens som inledningsvis uppträder.
sporproducerande yta (hymeniet) är ljus¬
grå till gråbeige. I torrt tillstånd är Utbredning
Rutskinn förekommer spridd inom ekens
svampen trähård.
För mikroskopiska kännetecken hän¬ naturliga utbredningsområde i Sverige
visas till Jahn (1971) och Hjortstam m.fl. från Skåne till södra Gästrikland. Svam¬
(1988). Svampens mosaikartade utseende pen är sällsynt funnen i Danmark, Finland,
tillsammans med substratet gör den dock Norge (Hansen & Knudsen 1997) och i
de Baltiska staterna.
lätt att känna igen i fält.
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Figur 1. Rutskinn, Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin på ek, Quercus robur. - A:
Dynformad fruktkropp under tillväxt, med utsöndrade vätskedroppar på ytan, växande på
undersidan av fallen, barklös ekved. - B: Torr, rutlikt söndersprucken fruktkropp.
Västmanland, Ryttene sn, Tidö 14.9.1993. Foto: Stellan Sunhede.
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Status

Referenser

I Sverige är rutskinn klassad i rödliste- Bendiksen, E., Høiland, K., Brandrud, T.
kategorin ”Missgynnad” (Gärdenfors
E. & Jordal, J. B. 1998: Truede og
2000). Arten är rödlistad i Danmark
sårbare sopparter i Norge - en kom¬
(Vesterholt & Knudsen 1990), Finland
Direktoratet For
mentert rødliste.
(Kotiranta & Niemelä 1996) och Norge
Naturforvaltning & Fungiflora. Oslo.
Gärdenfors, U. 2000: Rödlistade arter i
(Bendiksen m.fl. 1 998)
Sverige 2000. - The 2000 Red List of
ArtDatabanken,
Swedish Species.
Artens roll i skogsbruket
SLU, Uppsala.
Rutskinnet torde sakna betydelse som ska¬
degörare inom det moderna ekskogsbruket Hansen, L. & Knudsen, H. (red.) 1997:
då den är relativt sällsynt och främst bun¬
Nordic Macromycetes Vol. 3. Heterobasidioid,
Aphyllophoroid
and
den till gamla ekar.
Gaste romycetoid Basidiomycetes. Nordsvamp. Copenhagen.
Summary
Sunhede, S. 2000. Wood fungi on oak - 9. Rut¬ Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996: UhanalaisetkäävätSuomessa(Hotade tickor
skinn - Xylobolus frustulatus. - Ekbladet 17:
Finland). - Oy Edita Ab. Helsinki.
i
37-39.
K., Larsson, K.-H. & Ryvar¬
Hjortstam,
The gross moiphology, ecology, and distri¬
den,
1988:
The Corticiaceae of North
L.
fungus
Xylobolus
bution of the steroid
Europe vol. 8. - Fungiflora. Oslo.
frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin are treated. The
fungus is mostly found on old, thick oaks. On Jahn, H. 1971: Steroide Pilze in Europa
(Stereaceae Pil. emend. Parm. u.a.,
living trees fruit-bodies are usually found at the
Hymenochaete) mit besonderer Beriickbase of dead, thick,' decorticated branches or
ihres Vorkommens in der
sichtigung
sometimes on decorticated parts of the trunk.
Bundesrepublik
Deutschland.-WestfdThe fungus continues to fructify on fallen
8: 69-176.
lische
Pilzbriefe
branches and stems. Several meter long fruitJahn,
H.
1979:
die an Holz wachsen.
Pilze
on
old fallen trunks.
bodies have been found
- Herford.
The fungus causes hart rot in the trunk and in
thick branches of oaks. In Sweden the fungus is Sunhede, S. 1994: Vedsvampar på ek - 2.
-Ekbladet 9:15-19.
found scattered within the natural distribution
Vesterholt,
J. & Knudsen, H. 1990: Truede
area of Quercus, from the province of Skåne in
i Danmark - en rødliste. storsvampe
the south to Gästrikland in the north. It is redForeningen
til Svampekundskabens
listed and placed in the category “Near
og
og Naturstyrelsen,
SkovFremme
Threatened” (NT).
København.
Stellan Sunhede,

—

—

Department of Natural Sciences,
University of Skövde, Box 408,
SE-541 28 Skövde, Sweden.

39

Ekbladet 17

Rättelse
I Ekbladet 15 (2000) s. 10 har fel bild blivit inlagd under layoutarbetet. Den skall
ersättas med nedanstående bild och figurtext. Red. beklagar misstaget.

.
U-A
riH
'

t

ifjg. -4

.1

UP

t

ri
*ÿ

7

W

Figur 1. Almen har tvåkönade blommor som sitter i små täta samlingar. Ståndarknaftparna skiftar
i rött till rödbrunt. - Foto: Ulf Olsson 1998-04-08.
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